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

EUPA_LO_035_M_038
2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών
2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών
παρουσιάσεων ρουτίνας
LO035: Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισμικού
παρουσιάσεων, ακίνδυνα και με ασφάλεια, για τη δημιουργία
απλών ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, που να ικανοποιούν τις
ανάγκες του γραφείου και να αξιολογεί τα αποτελέσματα
Δημιουργία επαγγελματικής παρουσίασης
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι
σε θέση να:
1. Παράγουν μια απλή παρουσίαση χρησιμοποιώντας το
PowerPoint
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
Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν μια παρουσίαση
σε ένα θέμα της επιλογής τους (5-10 διαφάνειες). Η προσπάθειά
τους πρέπει να επιδεικνύει την ικανότητά τους να προσθέτουν
εικόνες στην παρουσίαση, όπως επίσης και τη χρήση διαφορετικών
διατάξεων διαφάνειας.
Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια παρουσίαση
σχετική με τον ρόλο τους ως προσωπικοί βοηθοί. Για παράδειγμα,
ορισμένα θέματα μπορούν να είναι:
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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 άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης
Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Ο ρόλος του/της προσωπικού/ης βοηθού σε μια μοντέρνα
εταιρεία ΕΕ
Tο προφίλ ενος επιτυχημένου/ης προσωπικού/ης βοηθού
Παρουσιάζοντας τον εαυτό μου και την εργασία μου

Οι παρουσιάσεις μπορούν να δημιουργηθούν στην μητρική τους
γλώσσα. Oι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν τις
παρουσιάσεις που έχουν δημιουργήσει.
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