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Περιγραφή της άσκησης

EUPA_LO_030_M_033
2.8 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ
2.8.1 Ικανότητα χειρισμού των επισκεπτών και πελατών με
επαγγελματισμό
LO030: Να είναι σε θέση να υποδέχεται επισκέπτες και πελάτες με
επαγγελματικό τρόπο, να εντοπίζει το σκοπό της επίσκεψής τους
και να τους κάνει να νιώθουν ευπρόσδεκτοι κατά τη διάρκεια της
αναμονής τους.
Διαφορετικοί τύποι πελατών, πάντα με επαγγελματισμό!
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του παιχνιδιού ρόλων οι
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
1. χειρίζονται τους επισκέπτες με επαγγελματισμό
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
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παίξουν ένα ρόλο προκειμένου να
επιδείξουν την ικανότητά τους να χειρίζονται τους επισκέπτες. Ο
εκπαιδευτής θα επιλέξει δύο μέλη από την ομάδα, ένα μέλος για το
ρόλο του/της προσωπικού/ής βοηθού και ένα άλλο για το ρόλο του
πελάτη/επισκέπτη. Ο εκπαιδευόμενος-επισκέπτης θα βγει έξω από
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το δωμάτιο μαζί με τον εκπαιδευτή και θα διαλέξει μια κάρτα
σεναρίου. Το σενάριο θα συζητηθεί με τον εκπαιδευτή (για να
βεβαιωθεί ότι ο εκπαιδευόμενος πληρεί τις απαιτήσεις του ρόλου)
και μετά ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος θα μετακινηθούν πίσω
στην αίθουσα διδασκαλίας όπου θα λάβει χώρα το παιχνίδι ρόλων.
Η πρόκληση είναι για τον εκπαιδευόμενο που έχει το ρόλο του/της
προσωπικού/ής βοηθού να καλοσωρίσει και να ανταποκριθεί
κατάλληλα στον πελάτη.

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης
Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Το παιχνίδι ρόλων πρέπει να διαρκέσει 2-5 λεπτά. Οι υπόλοιποι της
ομάδας παίρνουν σημειώσεις για διάφορα ζητήματα του παιχνιδιού
ρόλων, όπως είναι οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν, η γλώσσα του
σώματος, οι δράσεις κτλ.
1. Κάρτες σεναρίου
Δεν εφαρμόζεται
Ο εκπαιδευτής πρέπει επίσης να παίρνει σημειώσεις κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων και να συζητήσει τα σχόλια της
ομάδας. Μια προσθήκη στην άσκηση θα ήταν ο εκπαιδευτής να
βιντεογραφήσει το παιχνίδι ρόλων, ώστε να μπορεί να παικτεί μετά
την συζήτηση, για περισσότερη ανάλυση σε βάθος.
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Επισυνάψεις στα Μεθοδολογικά Εργαλεία

Παιχνίδι ρόλων
1. Κάρτες σεναρίων

ΣΕΝΑΡΙΟ 1
Ένας ευγενικός επισκέπτης ο οποίος έχει ένα ραντεβού με το διευθυντή. Ωστόσο, το
προηγούμενο ραντεβού έχει καθυστερήσει λιγάκι.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2
Ένας πολύ θυμωμένος πελάτης. Αγόρασε το προϊόν μας αλλά σταμάτησε να δουλεύει μετά
από μια εβδομάδα. Επιπλέον, δεν είναι ευχαριστημένος με την ανταπόκριση ενός από τους
συναδέλφους μας και απαιτεί να δει το διευθυντή. Δεν έχει ραντεβού.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3
Ένας διεθνής συνεργάτης. Ήρθε για μια προγραμματισμένη συνάντηση σχετικά με ένα έργο,
αλλά η πτήση του έφτασε νωρίτερα. Ήρθε απευθείας στα γραφεία μας, διότι το δωμάτιό του
ξενοδοχείου του δεν θα είναι έτοιμο μέχρι τις δώδεκα. Δεν έχει κοιμηθεί καθόλου όλη νύχτα
επειδή ταξίδευε, και έχει μαζί του τις αποσκευές και το φορητό υπολογιστή του.
Θέλει να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον φορητό υπολογιστή του, αλλά ο
μετασχηματιστής δεν είναι κατάλληλος για χρήση στη χώρα μας.
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