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2.8 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ
2.8.1 Ικανότητα χειρισμού των επισκεπτών και πελατών με
επαγγελματισμό
LO032: Να επιδεικνύει βασική κατανόηση των αρχών ποιοτικής
εξυπηρέτησης και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζει με
αποτελεσματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας
επίλυσης προβλημάτων ρουτίνας, χρησιμοποιώντας απλούς
κανόνες, για την ικανοποίηση των επισκεπτών και των πελατών.
Μια εικόνα για την εξυπηρέτηση πελατών
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μεθοδολογικού εργαλείου, οι
εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να συνοψίσουν και να έχουν μια εις
βάθος κατανόηση των βασικών αρχών της εξυπηρέτησης πελατών.
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 σχηματίζουν ομάδες των 4 ή 5 παικτών και
καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα για την εξυπηρέτηση
πελατών, χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους υλικών (περιοδικά,
μαρκαδόρους υπογράμμισης, και οποιοδήποτε άλλο υλικό θέλουν).
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

Η αφίσα πρέπει να συνοψίζει τις βασικές αρχές της εξυπηρέτησης
πελατών με ένα έξυπνο και δημιουργικό τρόπο. Κάθε μια από τις
ομάδες θα παρουσιάσει τη δουλειά της σε μια επιτροπή εξηγώντας
γιατί και πώς η αφίσα τους αντικατοπτρίζει τις αρχές της
εξυπηρέτησης πελατών.

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης
Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Η επιτροπή θα ψηφίσει την καλύτερη αφίσα.
1. Διάφορα υλικά όπως μαρκαδόροι υπογράμμισης, περιοδικά κτλ.
Δεν εφαρμόζεται
Αυτό το μεθοδολογικό εργαλείο δεν είναι μια άσκηση για τις
καλλιτεχνικές δεξιότητες της ομάδας. Αυτό πρέπει να καταστεί
απολύτως σαφές στην ομάδα. Η βασική αρχή είναι η επίδειξη μιας
εις βάθος κατανόησης των αρχών της εξυπηρέτησης πελατών.
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