Αριθμός Μεθοδολογικού
Εργαλείου
Κώδικας και Τίτλος Τομέα
Εργασίας
Κώδικας και Τίτλος Ενότητας
Αριθμός και Τίτλος
Μαθησιακού Αποτελέσματος
Tίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Tύπος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης
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2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
2.7.3 Χρήση ημερολογιακών συστημάτων για επιχειρηματικούς
σκοπούς ρουτίνας
LO029: Να είναι σε θέση να καταχωρεί ημερολογιακές εγγραφές με
ακρίβεια και να διατηρεί ένα ενημερωμένο σύστημα
Διατηρήστε το ενημερωμένο
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης περίπτωσης οι
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
1. Κάνουν ακριβείς καταχωρήσεις και να διατηρούν ένα
ενημερωμένο ημερολόγιο
Ατομική
Ομαδική
Γραπτή άσκηση
Ανάλυση βίντεο
Προσομοίωση
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ομαδική άσκηση με κάρτες
Άσκηση με τη χρήση Δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνιών
Παιχνίδι ρόλων (role play)
Ομαδική συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Δίνονται στους συμμετέχοντες ορισμένες εργασίες τις οποίες πρέπει
να πραγματοποιήσει μια Προσωπική Βοηθός και σχετίζονται με
ημερολογιακές καταχωρήσεις. Πρέπει να προσθέσουν καταχωρήσεις
στα ημερολόγια και να εντοπίσουν οποιαδήποτε ζητήματα. Όποτε
μια ημερολογιακή καταχώρηση είναι πιθανή προστίθεται στο
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ημερολόγιο. Όποτε μια ημερολογιακή καταχώρηση δεν είναι δυνατή
μια δράση καταχωρείται στην κύρια λίστα.
Η άσκηση συνοδέυεται από

Λύση άσκησης

1. Μια μελέτη περίπτωσης
2. Ένα χάρτινο ημερολόγιο σε μηνιαία μορφή και καθημερινή
μορφή (μπορούν να γίνουν αντίτυπα της καθημερινής μορφής
από τον εκπαιδευτή)
3. Μια κύρια λίστα
Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσοχή στις λεπτομέρειες. Για
παράδειγμα, το κοκτέιλ στις 10 Ιουλίου απαιτεί ταξίδι σε άλλη πόλη,
επομένως η συνάντηση με τον κυβερνητικό φορέα πρέπει να
επαναπρογραμματιστεί.
Ένα παρόμοιο ζήτημα εμφανίζεται στις 4 Ιουλίου με τη συνάντηση
για το έργο και τη συνάντηση σχετικά με τα φωτοεκτυπωτικά
μηχανήματα.
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, υπάρχουν συγκρουόμενες συναντήσεις
όπως η 4η Ιουλίου στις 15:00· έχουμε τη συνάντηση με τον πελάτη
και την συνάντηση για τα φωτοεκτυπωτικά μηχανήματα οι οποίες
πρέπει να επαναπρογραμματιστούν αφού υπάρχει άλλη συνάντηση
στις 14:00.

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Tα ακόλουθα πρέπει να εμφανίζονται στην Κύρια Λίστα:
 Πρόταση μιας διαφορετικής ημέρας για την συνάντηση με
τον πελάτη (και πληροφόρηση του διαχειριστή ότι η
προτεινόμενη ημέρα για τον κο. Γρηγορίου δεν είναι
διαθέσιμη)
 Πρόταση μιας διαφορετικής ημέρας για τον κυβερνητικό
φορέα
-
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Επισυνάψεις στα Μεθοδολογικά Εργαλεία

Μελέτη περίπτωσης
1. Μελέτη Περίπτωσης: Διατηρήστε το ενημερωμένο
Φανταστείτε ότι είστε η Σούζαν, η προσωπική βοηθός του κου. Γρηγορίου. Δουλεύετε στην
εταιρεία 'Οι Tελειομανείς' στην Λευκωσία. Ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες :
α)

Η Σούζαν ξεκινά την μέρα ανοίγοντας την αλληλογραφία.
Α. Ένα τεμάχιο αλληλογραφίας είναι ένα κοκτέιλ πάρτυ την 10 η Ιουλίου στις 18:00
οργανωμένο από το Επιμελητήριο. Ο κος. Γρηγορίου είναι ενεργό μέλος του
Επιμελητηρίου. Το κοκτέιλ θα λάβει χώρα στο Crown Resort στην Λεμεσό.
Β. Ένα προσωπικό γράμμα από τον διευθυντή της κόρης του κου. Γρηγορίου
προσκαλώντας τον να παρευρεθεί σε συνάντηση για να συζητήσουν ζωτικής
σημασίας ζητήματα σχετικά με την λειτουργία του σχολείου. Η συνάντηση είναι στις
4 Ιουλίου στις 16:00 στις σχολικές εγκαταστάσεις.

β) (Κος. Γρηγορίου), ‘’Σούζαν, κατάφερα επιτέλους να πάρω το ραντεβού με τον
υπουργό. Συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι. Σε παρακαλώ πρόσθεσέ το στο
ημερολόγιό μου αμέσως’’
Συνάντηση με τον υπουργό: 3 Ιουλίου 2012 στις 10:00
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γ) Τηλεφώνημα
(Καλών) ‘Καλημέρα, τηλεφωνώ σχετικά με τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Θα ήθελα να
κλείσω ένα ραντεβού με τον κο. Γρηγορίου.’
(Σούζαν) Γεια σας, η Σούζαν ομιλεί. Mπορώ να μάθω ποιος τηλεφωνεί παρακαλώ;
(Καλών) Ω, γεια σου Σούζαν. Το όνομά μου είναι κος. Σμιθ.
(Σούζαν) Γεια σας κε. Σμιθ. Ο κος. Γρηγορίου στην πραγματικότητα είναι πολύ
απασχολημένος τον Ιούλιο λόγω της επερχόμενης έκθεσης αλλά θα μιλήσω μαζί του και θα
σας ενημερώσω. Μπορώ να μάθω τον λόγο της συνάντησης;
(Καλών) Βεβαίως. Πριν λίγο καιρό μιλήσαμε για ένα συμβόλαιο συντήρησης των
εκτυπωτών και των φωτοτυπικών μηχανημάτων σας. Είμαι έτοιμος να παρουσιάσω την
πρότασή μας.
(Σούζαν) Υπέροχα. Θα επικοινωνήσω μαζί σας.
i.

Η Σούζαν τηλεφωνεί αμέσως στο αφεντικό της αλλά η γραμμή είναι κατειλημμένη. Στο
μεταξύ έρχεται το επόμενο ραντεβού του και πηγαίνει στην κουζίνα να φέρει καφέ.

[Μετακινηθείτε από το γραφείο σας στην περιοχή του καφέ ή κάπου αλλού στο γραφείο και
επιστρέψτε σε πέντε λεπτά]
ii.

Tο ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα φτάνει

Αγαπητή Σούζαν,
Αναφέρομαι στο έργο ICT-EQ και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συνάντηση έχει
συμφωνηθεί για τις 4 Ιουλίου στις 14:00. Λόγω του υψηλού επιπέδου σημασίας της
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συνάντησης, αιτούμαστε όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι παρόντες. Παρακαλώ επιβεβαιώστε
την διαθεσιμότητα του κου. Γρηγορίου. Θα παρέχεται μεσημεριανό κατά τη διάρκεια της
συνάντησης.
5. Η Σούζαν καλεί τον κο. Γρηγορίου ξανά για να διευθετήσει την συνάντηση σχετικά με τα
εκτυπωτικά μηχανήματα. Εισηγείται τις 4 Ιουλίου στις 15:00.
δ) Ακόμα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα καταφθάνει από τον κυβερνητικό φορέα ο οποίος
είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της δουλειάς του οργανισμού
σας
Αγαπητή Σούζαν,
Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε η περίοδος αξιολόγησης πλησιάζει και θα
ήθελα να οργανώσω μια συνάντηση με “Tους Τελειομανείς" ούτως ώστε να παρουσιάσετε
την εργασία σας για το τρέχον εξάμηνο. Ο κος. Μαργαρίτης και εγώ εισηγούμαστε την 10η
Ιουλίου στις 16:00. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στα γραφεία μας. Θα παρέχεται
εξοπλισμός για την παρουσίαση (παρακαλώ ενημερώστε με για το τι θα χρειαστείτε).
Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε τη δική σας και του κου. Γρηγορίου διαθεσιμότητα το
συντομότερο.
ε) Tηλεφώνημα από έναν από τους διαχειριστές
Γεια σου Σούζαν. Κλείνω μια συμφωνία με ένα πολύ μεγάλο πελάτη. Θέλει να μιλήσει με τον
Αντώνη (Κο. Γρηγορίου).Μπορούμε να το κάνουμε στις 4 Ιουλίου στις 15:00;
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2. Ένα χάρτινο ημερολόγιο
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3. Κύρια Λίστα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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