EUPA QUALIFICATION FRAMEWORK LEVELS 2,3,4 and 5
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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)
LO1

2.1 ∆ιαδικασίες Γραφείου

LO2

2.1 ∆ιαδικασίες Γραφείου

UNIT
2.1.1 ∆ιαχείριση αλληλογραφίας
2.1.1 ∆ιαχείριση αλληλογραφίας
2.1.1 ∆ιαχείριση αλληλογραφίας

Code WA

code Unit

1OP

1HM

1OP

1HM

1OP

1HM

1OP

2HS

1OP

2HS

LO3

2.1 ∆ιαδικασίες Γραφείου

LO4

2.1 ∆ιαδικασίες Γραφείου

LO5

2.1 ∆ιαδικασίες Γραφείου

LO6

2.2 Γραφειακός Εξοπλισµός
και Τεχνολογία

2.2.1 Χρήση του γραφειακού εξοπλισµού για
την εκτέλεση απλών εργασιών,
2OET
συµπεριλαµβανοµένης της απλής ανίχνευσης
λαθών

LO7

2.3 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής
επικοινωνίας µε σαφή και αποτελεσµατικό
3COMM
τρόπο

2.1.2 ∆ιαχείριση του Στοκ

2.1.2 ∆ιαχείριση του Στοκ

Learning Outcome
Να είναι σε θέση να περιγράφει τη διαδικασία µέσω της οποίας ο
οργανισµός χειρίζεται την εισερχόµενη και εξερχόµενη
αλληλογραφία.
Να είναι σε θέση να τακτοποιεί την εισερχόµενη αλληλογραφία µε
κατάλληλο τρόπο.
Να είναι σε θέση να συλλέγει, να οργανώνει και να αποστέλλει την
εξερχόµενη αλληλογραφία µε ακρίβεια.

Level

2
2
2

Να είναι σε θέση να εξηγεί και να περιγράφει τις διαδικασίες ελέγχου
του στοκ που εφαρµόζονται στο γραφείο, ώστε αυτό να λειτουργεί
2
οµαλά.
Να είναι σε θέση να διατηρεί το σωστό επίπεδο αποθέµατος για την
2
οµαλή λειτουργία του γραφείου, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες
διαδικασίες και εργαλεία.

3OE

Να είναι σε θέση να εντοπίζει τη χρήση του γραφειακού εξοπλισµού
και υπηρεσιών, ούτως ώστε αυτά να µπορούν να ανταποκριθούν σε
διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και να χρησιµοποιεί αυτό
2
τον εξοπλισµό, να διενεργεί απλή ανίχνευση λαθών, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς για την υγεία και ασφάλεια.

4BC

Να είναι σε θέση να ανακαλεί τις βασικές αρχές της αποτελεσµατικής
λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας και να επιδεικνύει ικανότητα
εφαρµογής των αρχών αυτών µε σαφήνεια και αποτελεσµατικότητα.
2
Να είναι σε θέση να υλοποιεί δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων για
να βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις, επιδεικνύοντας γνώση
γενεθλίων, ονοµαστικών εορτών και άλλων ειδικών περιστάσεων.

LO8

2.3 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

2.3.2 Χρήση τηλεφωνικών τεχνικών µε
αποτελεσµατικό τρόπο

3COMM

5TC

Να είναι σε θέση να ανακαλεί τις βασικές αρχές της αποτελεσµατικής
τηλεφωνικής επικοινωνίας και να επιδεικνύει ικανότητα στην
εφαρµογή τους µε σαφή και αποτελεσµατικό τρόπο. Να είναι σε
θέση να υλοποιεί δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων για να
2
βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις, για ποράδειγµα επιδεικνύοντας
γνώση γενεθλίων, ονοµαστικών εορτών και άλλων ειδικών
περιστάσεων.

LO9

2.3 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

2.3.3 Κατανόηση Κοινωνικών ∆εξιοτήτων

3COMM

5SS

Να είναι σε θέση να κατανοήσει τον κώδικα δεοντολογίας του
οργανισµού µέσα στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό
πλαίσιο.

2

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)
LO10

2.3 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

UNIT

Code WA

2.3.4 Ανάκληση και εφαρµογή των βασικών
αρχών καλών σχέσεων µε σαφή και
3COMM
αποτελεσµατικό τρόπο

code Unit

Learning Outcome

Level

6RL

Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές προστασίας
δεδοµένων, ασφάλειας και εµπιστευτικότητας µέσα στο περιβάλλον
εργασίας/εργασιακό χώρο και να εφαρµόσει τις αρχές αυτές
αποτελεσµατικά και αποδοτικά.

2

6RL

Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές καλών σχέσεων µε
τους πελάτες και άλλους εξωτερικούς φορείς, επιδεικνύοντας
ικανότητα στην εφαρµογή των αρχών αυτών µε σαφή και
αποτελεσµατικό τρόπο. Να είναι σε θέση να υλοποιεί δραστηριότητες 2
δηµοσίων σχέσεων για να βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις,
επιδεικνύοντας γνώση γενεθλίων, ονοµαστικών εορτών και άλλων
ειδικών περιστάσεων.

LO11

2.3 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

2.3.4 Ανάκληση και εφαρµογή των βασικών
αρχών καλών σχέσεων µε σαφή και
3COMM
αποτελεσµατικό τρόπο

LO12

2.3 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

2.3.4 Ανάκληση και εφαρµογή των βασικών
αρχών καλών σχέσεων µε σαφή και
3COMM
αποτελεσµατικό τρόπο

6RL

LO13

2.4 Γραπτή Επικοινωνία

2.4.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή διαφόρων
επαγγελµατικών εγγράφων

4WRC

7WC

LO14

2.4 Γραπτή Επικοινωνία

4WRC

7WC

Να είναι σε θέση να παραγάγει µια ποικιλία επαγγελµατικών
2
εγγράφων ρουτίνας (βασισµένα πάνω σε προκαθορισµένα πρότυπα)

LO15

2.4 Γραπτή Επικοινωνία

4WRC

7WC

Να είναι σε θέση να επικοινωνήσει γραπτώς σε επίπεδο κατάλληλο
για την επιχείριση (χρήση επαγγελµατικής ορολογίας, αποφυγή
αργκό κ.τ.λ.)

2

LO16

2.5 5. Σύστηµα
2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για
Αρχειοθέτησης, Έγγραφα και τη διατήρηση ενός καθιερωµένου
Βάσεις ∆εδοµένων
συστήµατος

5FIL

8FS

Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωµένο, ηλεκτρονικό και
µη, σύστηµα αρχειοθέτησης.

2

LO17

2.5 Σύστηµα Αρχειοθέτησης,
Έγγραφα και Βάσεις
∆εδοµένων

2.5.2 Ερµηνεία επαγγελµατικών εγγράφων
ρουτίνας

5FIL

9BD

Να είναι σε θέση να προετοιµάζει, να ερµηνεύει και να ελέγχει
καταχωρήσεις σε επαγγελµατικά έγγραφα ρουτίνας.

2

LO18

2.5 Σύστηµα Αρχειοθέτησης,
Έγγραφα και Βάσεις
∆εδοµένων

2.5.3 Χρήση βασικών δεξιοτήτων βάσεων
δεδοµένων για την εισαγωγή πληροφοριών
σε βάσεις δεδοµένων

5FIL

10DB

Να είναι σε θέση να εισάγει σωστά και σχετικά δεδοµένα σε ένα
υφιστάµενο σύστηµα βάσης δεδοµένων (ηλεκτρονικό ή σε έντυπη
µορφή)

2

LO19

2.6 Λογιστικά και Οικονοµικά 2.6.1 Εκτέλεση απλών λογιστικών/
Θέµατα
οικονοµικών συναλλαγών

6ACC

11PSA

Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί επιχειρησιακές συναλλαγές και
διαδικασίες πληρωµής.

2

2.4.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή διαφόρων
επαγγελµατικών εγγράφων
2.4.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή διαφόρων
επαγγελµατικών εγγράφων

Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές καλών
εργασιακών σχέσεων µέσα στον οργανισµό, επιδεικνύοντας
ικανότητα στην εφαρµογή των αρχών αυτών µε σαφή και
αποτελεσµατικό τρόπο. Να είναι σε θέση να υλοποιεί δραστηριότητες 2
δηµοσίων σχέσεων για να βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις,
επιδεικνύοντας γνώση γενεθλίων, ονοµαστικών εορτών και άλλων
ειδικών περιστάσεων.
Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές των
αποτελεσµατικών µορφών γραπτής επικοινωνίας και να επιδεικνύει
2
ικανότητα στην εφαρµογή αυτών των αρχών µε σαφή και
αποτελεσµατικό τρόπο.

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

LO20

2.6 Λογιστικά και Οικονοµικά 2.6.1 Εκτέλεση απλών λογιστικών/
Θέµατα
οικονοµικών συναλλαγών

6ACC

11PSA

Να είναι σε θέση να διενεργεί πληρωµές προς τους προµηθευτές και
να παραλαµβάνει πληρωµές από πελάτες, σύµφωνα µε τις
2
διαδικασίες του οργανισµού.

LO21

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.1 Εισήγηση για επιχειρησιακά ταξίδια,
διευθετήσεις διαµονής και προετοιµασία
σχετικών εγγράφων

7EVENT

12BTA

Να είναι σε θέση να εισηγηθεί προτάσεις επιχειρησιακών ταξιδιών
και διευθετήσεις για διαµονή µέσα σε προθεσµίες και σύµφωνα µε
τον προϋπολογισµό και τις διαδικασίες του οργανισµού.

2

LO22

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.1 Εισήγηση για επιχειρησιακά ταξίδια,
διευθετήσεις διαµονής και προετοιµασία
σχετικών εγγράφων

7EVENT

12BTA

Να είναι σε θέση να παραγάγει και να συγκεντρώσει ταξιδιωτικά
έγγραφα εντός κατάλληλου χρονοδιαγράµµατος, ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες του ταξιδιώτη και οι νοµικές απαιτήσεις
(π.χ. διαδικασίες για εκδόσεις βίζας).

2

LO23

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.1 Εισήγηση για επιχειρησιακά ταξίδια,
διευθετήσεις διαµονής και προετοιµασία
σχετικών εγγράφων

7EVENT

12BTA

Να είναι σε θέση να δηλώνει τη σηµασία του ελέγχου στα
ταξιδιωτικά πλάνα ακριβώς πριν από το ταξίδι και να διεκπεραιώνει
τη διαδικασία µε σαφή και αποτελεσµατικό τρόπο.

2

LO24

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.2 Προετοιµασία για µια συνάντηση
ρουτίνας (συµπεριλαµβανοµένων των
εγγράφων της συνάντησης)

7EVENT

13PM

Να είναι σε θέση να προετοιµάζει µια συνάντηση ρουτίνας µε την
εκπόνηση ενός απλού πίνακα ελέγχου, σε συνεννόηση µε τον
2
πρόεδρο της συνάντησης, και να ετοιµάζει/συντάσσει τα απαραίτητα
σχετικά έγγραφα.

LO25

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.2 Προετοιµασία για µια συνάντηση
ρουτίνας (συµπεριλαµβανοµένων των
εγγράφων της συνάντησης)

7EVENT

13PM

Να είναι σε θέση να συντάσσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα µετά από
µια συνάντηση ρουτίνας και να εξηγεί την οργάνωση και υποστήριξη 2
που παρέχεται για τη συνάντηση.

LO26

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.3 Χρήση ηµερολογιακών συστηµάτων
για επιχειρηµατικούς σκοπούς ρουτίνας

7EVENT

14DS

Να είναι σε θέση να χειρίζεται ένα ηλεκτρονικό ηµερολόγιο για
επιχειρηµατικούς σκοπούς ρουτίνας, ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες οµάδων εργασίας και πελατών.

2

LO27

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.3 Χρήση ηµερολογιακών συστηµάτων
για επιχειρηµατικούς σκοπούς ρουτίνας

7EVENT

14DS

Να είναι σε θέση να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει ηλεκτρονικά
και µη ηλεκτρονικά ηµερολογιακά συστήµατα και να δίνει αναφορά
για τα ευρήµατα στον διευθυντή του τµήµατος.

2

LO28

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.3 Χρήση ηµερολογιακών συστηµάτων
για επιχειρηµατικούς σκοπούς ρουτίνας

7EVENT

14DS

Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί ηµερολογιακά συστήµατα για το
χειρισµό αιτηµάτων από άλλους για νέες ή τροποποιηµένες
ηµερολογιακές καταχωρήσεις, ούτως ώστε να παρέχει ουσιαστική
επιχειρησιακή στήριξη.

2

LO29

2.7 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

2.7.3 Χρήση ηµερολογιακών συστηµάτων
για επιχειρηµατικούς σκοπούς ρουτίνας

7EVENT

14DS

Να είναι σε θέση να καταχωρεί ηµερολογιακές εγγραφές µε ακρίβεια
2
και να διατηρεί ένα ενηµερωµένο σύστηµα.

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

LO30

2.8 Εξυπηρέτηση Επισκεπτών 2.8.1 Ικανότητα χειρισµού των επισκεπτών
και Πελατών
και πελατών µε επαγγελµατισµό

8VISIT

15VIS

Να είναι σε θέση να υποδέχεται επισκέπτες και πελάτες µε
επαγγελµατικό τρόπο, να εντοπίζει το σκοπό της επίσκεψής τους και
2
να τους κάνει να νιώθουν ευπρόσδεκτοι κατά τη διάρκεια της
αναµονής τους.

LO31

2.8 Εξυπηρέτηση Επισκεπτών 2.8.1 Ικανότητα χειρισµού των επισκεπτών
και Πελατών
και πελατών µε επαγγελµατισµό

8VISIT

15VIS

Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί τον κατάλληλο τόνο και την
κατάλληλη γλώσσα του σώµατος όταν χειρίζεται επισκέπτες και
πελάτες.

LO32

2.8 Εξυπηρέτηση Επισκεπτών 2.8.1 Ικανότητα χειρισµού των επισκεπτών
και Πελατών
και πελατών µε επαγγελµατισµό

8VISIT

15VIS

Να επιδεικνύει βασική κατανόηση των αρχών ποιοτικής
εξυπηρέτησης και να είναι σε θέση να τις εφαρµόζει µε
αποτελεσµατικό τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης και της ικανότητας
2
επίλυσης προβληµάτων ρουτίνας, χρησιµοποιώντας απλούς κανόνες,
για την ικανοποίηση των επισκεπτών και των πελατών.

LO33

2.9 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

9ICT

16WP

Να επιδεικνύει ικανότητα για χρήση λογισµικού επεξεργασίας
κειµένου, µε ακίνδυνο και ασφαλή τρόπο, για τη δηµιουργία απλών
εγγράφων που πληρούν τις απαιτήσεις του γραφείου.

2.9.1 Χρήση λογισµικού επεξεργασίας
κειµένου για τη δηµιουργία απλών
εγγράφων ρουτίνας

2

2

LO34

2.9 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

2.9.2 Χρήση φύλλων εργασίας για τη
δηµιουργία απλών φύλλων ρουτίνας

9ICT

17SP

Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας,
ακίνδυνα και µε ασφάλεια, για εισαγωγή, επεξεργασία και οργάνωση
αριθµητικών και άλλων δεδοµένων. Να είναι σε θέση να επιλέγει και
να χρησιµοποιεί κατάλληλες φόρµουλες, εργαλεία και τεχνικές
2
ανάλυσης δεδοµένων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ρουτίνας
του οργανισµού. Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί εργαλεία και
τεχνικές για την παρουσίαση, µορφοποίηση και δηµοσίευση
πληροφοριών από φύλλα εργασίας.

LO35

2.9 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

2.9.3 Χρήση λογισµικού παρουσιάσεων για
τη δηµιουργία απλών παρουσιάσεων
ρουτίνας

9ICT

18PR

Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισµικού παρουσιάσεων,
ακίνδυνα και µε ασφάλεια, για τη δηµιουργία απλών ηλεκτρονικών
2
παρουσιάσεων, που να ικανοποιούν τις ανάγκες του γραφείου και να
αξιολογεί τα αποτελέσµατα.

LO36

2.9 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

19IN

Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης µε ιστοσελίδες
στο διαδίκτυο, ακίνδυνα και µε ασφάλεια, χρησιµοποιώντας
λογισµικά προγράµµατα περιήγησης και εργαλεία αναζήτησης,
συµπεριλαµβανοµένου του εντοπισµού σχετικών επιχειρησιακών
ιστοσελίδων και της επικοινωνίας πληροφοριών διαδικτυακά, όπως
απαιτείται από το γραφείο.

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την
εκτέλεση απλών εργασιών

9ICT

2

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.
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20EM

Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισµικού ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, εργαλείων και τεχνικών για σύνθεση και αποστολή
µηνυµάτων. Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποδοτικά, ακίνδυνα
και µε ασφάλεια την εισερχόµενη αλληλογραφία, ούτως ώστε να
ικανοποιεί τις ανάγκες του γραφείου.

2

LO37

2.9 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

2.9.5 Χρήση του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου για την διεκπεραίωση απλών 9ICT
εργασιών

LO38

3.1 Γραφειακός Εξοπλισµός
και Τεχνολογία

3.1.1 Χρήση του γραφειακού εξοπλισµού για
την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση
2OET
προβληµάτων ρουτίνας

21OE

Να είναι σε θέση να ακολουθεί τις διαδικασίες του οργανισµού για τη
χρήση κοινού γραφειακού εξοπλισµού όπως φωτοτυπικές,
εκτυπωτές και τηλεοµοιότυπα, ώστε να εκτελεί ειδικές και πιο
3
σύνθετες εργασίες. Επίσης, να είναι σε θέση να προτείνει βελτιώσεις
στις διαδικασίες.

LO39

3.1 Γραφειακός Εξοπλισµός
και Τεχνολογία

3.1.1 Χρήση του γραφειακού εξοπλισµού για
την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση
2OET
προβληµάτων ρουτίνας

21OE

Να είναι σε θέση να εκτελεί την απλή ανίχνευση λαθών στον
εξοπλισµό ώστε να λύνει προβλήµατα, χρησιµοποιώντας εργαλεία
όπως καταλόγους ελέγχου και ζητώντας βοήθεια από συναδέλφους
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

LO40

3.1 Γραφειακός Εξοπλισµός
και Τεχνολογία

3.1.1 Χρήση του γραφειακού εξοπλισµού για
την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση
2OET
προβληµάτων ρουτίνας

21OE

Να είναι σε θέση να εντοπίζει επισκευές που χρειάζονται στον
εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις του γραφείου· να περιγράφει τις
διαδικασίες χειρισµού των απαραίτητων επισκευών· να επεξηγεί
3
τους τύπους των προβληµάτων που προκύπτουν µε τη χρήση και
επίβλεψη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του γραφείου και
πώς αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν.

LO41

3.2 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

3.2.1 Χρήση των κατάλληλων
επιχειρησιακών δεξιοτήτων επικοινωνίας για
3COMM
επιλεγµένα ακροατήρια και επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα

22BC

Να είναι σε θέση να εξηγεί τα οφέλη της αποτελεσµατικής
επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο και να επιδεικνύει την ικανότητα
3
να επιλέγει τις πιο κατάλληλες µεθόδους για επιλεγµένα ακροατήρια
και επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.

LO42

3.2 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

3.2.1 Χρήση των κατάλληλων
επιχειρησιακών δεξιοτήτων επικοινωνίας για
3COMM
επιλεγµένα ακροατήρια και επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα

22BC

Να είναι σε θέση να εξηγεί διαφορετικά στυλ και τόνους γλώσσας
και περιπτώσεις στις οποίες αυτά µπορούν να να χρησιµοποιηθούν
για γραπτή επικοινωνία και για ανταπόκριση στις ανάγκες
διαφορετικών κατηγοριών κοινού. Να είναι σε θέση να επιδικνύει
ακριβή χειρισµό της γραµµατικής, στίξης και ορθογραφίας στη
γραπτή επικοινωνία.

3

LO43

3.2 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

3.2.1 Χρήση των κατάλληλων
επιχειρησιακών δεξιοτήτων επικοινωνίας για
3COMM
επιλεγµένα ακροατήρια και επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα

22BC

Να είναι σε θέση να κάνει αποτελεσµατικές προφορικές
παρουσιάσεις, χρησιµοποιώντας συµφωνηµένες αρχές που
περιλαµβάνουν τη χρήση της γλώσσας του σώµατος και του τόνου
της φωνής. Να είναι σε θέση να προτείνει βελτιώσεις σε αυτές τις
αρχές για παρουσίαση πληροφοριών και ιδεών.

3

3

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.
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LO44

3.2 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

3.2.2 Χρήση τηλεφωνικών τεχνικών µε
αποτελεσµατικό τρόπο σύµφωνα µε τους
κανόνες και τις διαδικασίες του οργανισµού
– Αποτελεσµατικός Χειρισµός
Τηλεφωνηµάτων

3COMM

23TC

Να είναι σε θέση να εξηγεί και να επιδεικνύει αποτελεσµατική χρήση
τηλεφωνικών δεξιοτήτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
οργανισµού. Να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εφαρµογή
3
αυτών των δεξιοτήτων και να προτείνει αλλαγές ώστε να βελτιώσει
την εµπειρία των πελατών.

LO45

3.2 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

3.2.3 Επίδειξη Κοινωνικών ∆εξιοτήτων

3COMM

24SS

Να είναι σε θέση να εξηγήσει τον κώδικα δεοντολογίας του
οργανισµού µέσα στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό
πλαίσιο.

LO46

3.2 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

3.2.4 Οικοδόµηση και βελτίωση των
εργασιακών σχέσεων

3COMM

25RL

Να είναι σε θέση να χτίζει θετικές σχέσεις εργασίας µε τους πελάτες,
τους προµηθευτές και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς,
3
χρησιµοποιώντας τις βασικές αρχές καλών εργασιακών σχέσεων που
συµφωνήθηκαν µέσα στον οργανισµό.

LO47

3.2 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

3.2.4 Οικοδόµηση και βελτίωση των
εργασιακών σχέσεων

3COMM

25RL

Να είναι σε θέση να αναλύει και να αξιολογεί ανατροφοδότηση από
πελάτες, προµηθευτές και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς.

LO48

3.2 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

3.2.4 Οικοδόµηση και βελτίωση των
εργασιακών σχέσεων

3COMM

25RL

Να είναι σε θέση να αναλύει τις βασικές αρχές των καλών
εργασιακών σχέσεων που συµφωνήθηκαν µέσα στον οργανισµό και
3
να εισηγείται βελτιώσεις που θα ενισχύσουν την επικοινωνία µεταξύ
του οργανισµού και του εξωτερικού του περιβάλλοντος.

LO49

3.3 Γραπτή Επικοινωνία

3.3.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή εγγράφων
που δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας, µε
βάση συγκεκριµένες οδηγίες

4WRC

26WC

Να είναι σε θέση να περιγράψει τη σηµασία της εµπιστευτικότητας
και να προσδιορίζει σχετικές πηγές πληροφοριών κατά την
προετοιµασία γραπτής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Να είναι σε
θέση να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικούς τρόπους ελέγχου των
γραπτών πληροφοριών όσον αφορά την ακρίβεια του περιεχοµένου
τους.

3

LO50

3.3 Γραπτή Επικοινωνία

3.3.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή εγγράφων
που δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας, µε
βάση συγκεκριµένες οδηγίες

4WRC

26WC

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να ιεραρχεί τα διάφορα είδη
επιχειρηµατικών εγγράφων.

3

3

3

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.
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LO51

3.3 Γραπτή Επικοινωνία

3.3.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή εγγράφων
που δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας, µε
βάση συγκεκριµένες οδηγίες

4WRC

26WC

Να είναι σε θέση να δηµιουργεί διαφορετικά είδη εγγράφων που δεν
εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας, µετά από δεδοµένες συγκεκριµένες 3
οδηγίες.

LO52

3.3 Γραπτή Επικοινωνία

3.3.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή εγγράφων
που δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας, µε
βάση συγκεκριµένες οδηγίες

4WRC

26WC

Να είναι σε θέση να προετοιµάζει µια σύντοµη αναφορά από
σηµειώσεις.

3

LO53

3.3 Γραπτή Επικοινωνία

3.3.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή εγγράφων
που δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας, µε
βάση συγκεκριµένες οδηγίες

4WRC

26WC

Να είναι σε θέση να προετοιµάζει κείµενο από ηχογραφηµένες
οδηγίες ή στενογραφία.

3

LO54

3.4 Σύστηµα Αρχειοθέτησης,
Έγγραφα και Βάσεις
∆εδοµένων

3.4.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για
το σχεδιασµό και τη διατήρηση ενός
καθιερωµένου συστήµατος αρχειοθέτησης
µε βάση δεδοµένες συγκεκριµένες οδηγίες

5FIL

27FS

Να είναι σε θέση να επιδεικνύει δεξιότητες διαχείρισης αρχείων,
συµπεριλαµβανοµένων του σχεδιασµού και της συντήρησης ενός
αποτελεσµατικού συστήµατος αρχειοθέτησης µε βάση δεδοµένες
συγκεκριµένες οδηγίες (καθώς και η αναγνώριση του εξοπλισµού ή
ηλεκτρονικών µεθόδων που απαιτούνται για την αρχειοθέτηση).

3

LO55

3.4 Σύστηµα Αρχειοθέτησης,
Έγγραφα και Βάσεις
∆εδοµένων

3.4.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για
το σχεδιασµό και τη διατήρηση ενός
καθιερωµένου συστήµατος αρχειοθέτησης
µε βάση δεδοµένες συγκεκριµένες οδηγίες

5FIL

27FS

Να είναι σε θέση να αναλύει σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές
διαχείρισης αρχείων και να προτείνει βελτιώσεις που εµπίπτουν σε
ρόλους και ευθύνες.

3

LO56

3.4 Σύστηµα Αρχειοθέτησης,
Έγγραφα και Βάσεις
∆εδοµένων

3.4.2 Επιλογή και εφαρµογή εργαλείων
βάσης δεδοµένων για τη συλλογή και
οργάνωση πληροφοριών σε µια βάση
δεδοµένων

5FIL

28DB

Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί διαφορετικές µεθόδους και
διαφορετικούς τύπους συστηµάτων πληροφόρησης για να συλλέγει
πληροφορίες.

3

LO57

3.4 Σύστηµα Αρχειοθέτησης,
Έγγραφα και Βάσεις
∆εδοµένων

3.4.2 Επιλογή και εφαρµογή εργαλείων
βάσης δεδοµένων για τη συλλογή και
οργάνωση πληροφοριών σε µια βάση
δεδοµένων

5FIL

28DB

Να είναι σε θέση να αποθηκεύει σχετικές πληροφορίες σε
διαφορετικά συστήµατα, να εισάγει πληροφορίες σε βάσεις
3
δεδοµένων, να επεξεργάζεται και να οργανώνει πληροφορίες σε µια
βάση δεδοµένων.

Level

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.
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LO58

3.5 Λογιστικά και Οικονοµικά 3.5.1 Εκτέλεση πολύπλοκων λογιστικών και
6ACC
Θέµατα
οικονοµικών συναλλαγών

29PSA

Να είναι σε θέση να χειρίζεται λογαριασµούς πελατών και
προµηθευτών µε µη ηλεκτρονικό τρόπο ή χρησιµοποιώντας ένα
ηλεκτρονικό λογιστικό σύστηµα που συµµορφώνεται µε τους
εθνικούς κανόνες και διαδικασίες.

3

LO59

3.5 Λογιστικά και Οικονοµικά 3.5.1 Εκτέλεση πολύπλοκων λογιστικών και
6ACC
Θέµατα
οικονοµικών συναλλαγών

29PSA

Να είναι σε θέση να περιγράφει τις βασικές έννοιες της λογιστικής
(για παράδειγµα χρεωστικές και πιστωτικές καταχωρήσεις).

3

LO60

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.1 Oργάνωση επαγγελµατικών ταξιδιών
και διευθετήσεων διαµονής

7EVENT

30BTA

Να είναι σε θέση να προετοιµάζει ταξίδια και απαιτήσεις διαµονής
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό.

3

LO61

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.1 Oργάνωση επαγγελµατικών ταξιδιών
και διευθετήσεων διαµονής

7EVENT

30BTA

Να είναι σε θέση να κάνει κρατήσεις για ταξίδι και τη διαµονή όπως
συµφωνήθηκε µε τον ταξιδιώτη και σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό.

3

LO62

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.1 Oργάνωση επαγγελµατικών ταξιδιών
και διευθετήσεων διαµονής

7EVENT

30BTA

Να επιδεικνύει κατανόηση της αναγκαιότητας του να ελέγχει το
δροµολόγιο και το χρονοδιάγραµµα µαζί µε τον ταξιδιώτη πριν από
την τελική κράτηση.

3

3.6.1 Oργάνωση επαγγελµατικών ταξιδιών
και διευθετήσεων διαµονής

7EVENT

30BTA

Να επιδεικνύει την ικανότητα να οργανώνει διευκολύνσεις πίστωσης
και πληρωµής για τους ταξιδιώτες σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
3
προϋπολογισµού.

3.6.1 Oργάνωση επαγγελµατικών ταξιδιών
και διευθετήσεων διαµονής

7EVENT

30BTA

Να επιδεικνύει την ικανότητα να επιλύει προβλήµατα που µπορεί να
προκύψουν και, όπου είναι απαραίτητο, να παραπέµπει ζητήµατα
στους διευθυντές λειτουργίας και στους οικονοµικούς ∆ιευθυντές.

7EVENT

30BTA

LO63

LO64

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων
3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

LO65

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.1 Oργάνωση επαγγελµατικών ταξιδιών
και διευθετήσεων διαµονής

LO66

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.2 Σχεδιασµός, οργάνωση και υποστήριξη
συναντήσεων και προτάσεις βελτίωσης των 7EVENT
διαδικασιών

31PM

Να είναι σε θέση να παρέχει στον ταξιδιώτη το δροµολόγιο και τα
απαιτούµενα έγγραφα εγκαίρως και να επιβεβαιώνει ότι το
δροµολόγιο και τα έγγραφα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του.

Να είναι σε θέση να αναλύει την οργάνωση, τα έγγραφα και τα
υλικά που παρέχονται σε µια συνάντηση και να κάνει συστάσεις για
τυχόν βελτιώσεις.

3

3

3

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

3

LO67

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.2 Σχεδιασµός, οργάνωση και υποστήριξη
συναντήσεων και προτάσεις βελτίωσης των 7EVENT
διαδικασιών

31PM

Να είναι σε θέση να προγραµµατίζει, να οργανώνει και να
υποστηρίζει συναντήσεις.

LO68

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.2 Σχεδιασµός, οργάνωση και υποστήριξη
συναντήσεων και προτάσεις βελτίωσης των 7EVENT
διαδικασιών

31PM

Να είναι σε θέση να ολοκληρώνει δράσεις που απαιτούνται µετά από
µια συνάντηση και να διεκπεραιώνει δράσεις που προκύπτουν από
3
τη συνάντηση.

LO69

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.3 Σχεδιασµός (και έλεγχος του είδους
της πληροφόρησης που χρειάζεται) και
διαχείριση ηµερολογιακών συστηµάτων

7EVENT

32DS

Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται ηµερολογιακά συστήµατα για να
καλύπτει τις ανάγκες της οµάδας εργασίας και των εσωτερικών και
εξωτερικών πελατών.

3

LO70

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.3 Σχεδιασµός (και έλεγχος του είδους
της πληροφόρησης που χρειάζεται) και
διαχείριση ηµερολογιακών συστηµάτων

7EVENT

32DS

Να είναι σε θέση να προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να
εµπεριέχουν τα ηµερολογιακά συστήµατα και να ανακτά
πληροφορίες για ηµερολογακές καταχωρήσεις.

3

LO71

3.6 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

3.6.3 Σχεδιασµός (και έλεγχος του είδους
της πληροφόρησης που χρειάζεται) και
διαχείριση ηµερολογιακών συστηµάτων

7EVENT

32DS

Να είναι σε θέση να αναλύει αναφορές από χειριστές και χρήστες
του ηµερολογίου, ώστε να προτείνει βελτιώσεις και την απαραίτητη
εκπαίδευση.

3

LO72

3.7 Εξυπηρέτηση Επισκεπτών 3.7.1 Εξυπηρέτηση πελατών σύµφωνα µε τις
8VISIT
και Πελατών
αρχές του οργανισµού

33VIS

Να είναι σε θέση να επιδεικνύει κατανόηση των αρχών της
εξυπηρέτησης πελατών, όπως και την ικανότητα να τις εφαρµόζει
σύµφωνα µε τις αρχές του οργανισµού. Να είναι σε θέση να υιοθετεί
3
συµπεριφορά κατάλληλη στις ανάγκες του πελάτη. Να είναι σε θέση
να επιλύει προβλήµατα και παράπονα των πελατών ακολουθώντας
µεθόδους και εργαλεία που υιοθετούνται από τον οργανισµό.

LO73

3.8 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

34WP

Να επιδεικνύει ικανότητα για χρήση τεχνικών επεξεργασίας κειµένου
σε ένα ενδιάµεσο επίπεδο για τη δηµιουργία εγγράφων που δεν
3
εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας.

35SP

Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας,
ακίνδυνα και µε ασφάλεια, για εισαγωγή, επεξεργασία και οργάνωση
αριθµητικών και άλλων δεδοµένων. Να είναι σε θέση να επιλέγει και
να χρησιµοποιεί κατάλληλες φόρµουλες, εργαλεία και τεχνικές
3
ανάλυσης δεδοµένων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που δεν
εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας του οργανισµού. Να είναι σε θέση να
χρησιµοποιεί εργαλεία και τεχνικές για την παρουσίαση,
µορφοποίηση και δηµοσίευση πληροφοριών από φύλλα εργασίας.

LO74

3.8 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

3.8.1 Χρήση λογισµικού επεξεργασίας
κειµένου για τη δηµιουργία εγγράφων που
δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας

3.8.2 Χρήση φύλλων εργασίας για τη
δηµιουργία φύλλων που δεν εµπίπτουν σε
θέµατα ρουτίνας

9ICT

9ICT

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

LO75

LO76

3.8 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

3.8 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

3.8.3 Χρήση λογισµικού παρουσιάσεων για
τη δηµιουργία περίπλοκων παρουσιάσεων
που δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας

9ICT

36PR

Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση εργαλείων και τεχνικών
λογισµικού παρουσιάσεων σε ένα ενδιάµεσο επίπεδο για να παράγει
περίπλοκες ηλεκτρονικές παρουσιάσεις που δεν εµπίπτουν σε
θέµατα ρουτίνας και να αξιολογεί τα αποτελέσµατα.

3

37IN

Να είναι σε θέση να επιλέξει και να εγκαταστήσει την κατάλληλη
σύνδεση για πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναλύοντας τις ανάγκες
διαφόρων χρηστών. Να είναι σε θέση να εγκαταστήσει, να
παρακολουθεί και να προσαρµόζει εργαλεία και ρυθµίσεις του
προγράµµατος περιήγησης για να γίνεται πιο εύκολη η χρήση του
λογισµικού. Να είναι σε θέση να εντοπίζει πληροφορίες αποδοτικά,
να διαχειρίζεται και να χρησιµοποιεί αναφορές και να αποθηκεύει
πληροφορίες. Να εργάζεται υπεύθυνα και να λαµβάνει κατάλληλα
µέτρα ασφάλειας και προστασίας.

3

3

3

3.8.4 Χρήση του διαδικτύου για την
εκτέλεση εργασιών χρησιµοποιώντας
διαφορετικές τεχνικές και εργαλεία

9ICT

LO77

3.8 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

3.8.5 Χρήση του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου για την εκτέλεση εργασιών
(όπως πολύπλοκα ηλεκτρονικά µηνύµατα ή
instant messages (άµεσα µηνύµατα))

9ICT

38EM

Να επιδεικνύει την ικανότητα να χρησιµοποιεί εργαλεία
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και λογισµικά επικοινωνίας, Skype,
instant messaging (άµεσα µηνύµατα) και να χρησιµοποιεί διάφορες
επιλογές (π.χ. συνηµµένα έγγραφα, κουµπιά εκλογής, εργαλεία
παρακολούθησης κλπ.) για την αυτοµατοποίηση των απαντήσεων
και τη σύνδεση µε άλλα εργαλεία γραφείου (π.χ. βιβλίο
διευθύνσεων και ηµερολόγιο). Να είναι σε θέση να αρχειοθετεί
ηλεκτρονικά µηνύµατα αποτελεσµατικά και να διενεργεί ανίχνευση
και αντιµετώπιση των προβληµάτων των χρηστών.

LO78

3.8 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

3.8.5 Χρήση δεξιοτήτων ηλεκτρονικών
βάσεων δεδοµένων για την επίτευξη
συγχρονισµού µεταξύ συσκευών

9ICT

39DB

Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί συγχρονισµό µεταξύ συσκευών
(π.χ. µεταξύ µιας κινητής συσκευής και ενός λογισµικού
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).

LO79

3.9 Έργα

3.9.1 Χρήση των ικανοτήτων ∆ιεύθυνσης
Έργου για την υλοποίηση ενός απλού και
χαµηλού κινδύνου έργου

10PRO

40PRO

Να είναι σε θέση να δηµιουργεί και να ορίζει ένα απλό και χαµηλού
κινδύνου έργο και να εισάγει, να επεξεργάζεται και να επικαιροποιεί
πληροφορίες αναφορικά µε εργασίες του έργου και πόρους. Να είναι
3
σε θέση να επιλέγει και να χρησιµοποιεί κατάλληλα εργαλεία και
τεχνικές για να παρουσιάζει και να δίνει αναφορά για την
κατάσταση/πρόοδο του έργου.

LO80

3.10 Θέµατα Ανθρώπινου
∆υναµικού

11HR

41HR

Να είναι σε θέση να εκτελεί βασικές και διοικητικές εργασίες που
σχετίζονται µε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού, όπως διακοπές και
θέµατα υπερωρίας.

3

LO81

3.10 Θέµατα Ανθρώπινου
∆υναµικού

11HR

41HR

Να είναι σε θέση να εντοπίζει και να δηµιουργεί διοικητικές
διαδικασίες για την κατάρτιση των υπαλλήλων υπό επίβλεψη.

3

3.10.1 Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για
την ολοκλήρωση βασικών εργασιών που
σχετίζονται µε θέµατα ανθρώπινου
δυναµικού
3.10.1 Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για
την ολοκλήρωση βασικών εργασιών που
σχετίζονται µε θέµατα ανθρώπινου
δυναµικού

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.
Learning
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LO82

3.11 Αριθµητικές ∆εξιότητες

3.11.1 Εφαρµογή µιας σειράς βασικών
αριθµητικών δεξιοτήτων

12MATH

42NS

Να επιδεικνύει γνώση και ικανότητα εφαρµογής βασικών
µαθηµατικών αρχών και διαδικασιών σε καθηµερινές καταστάσεις
στην εργασία, ώστε να εκτελεί διάφορες εργασίες της επιχείρησης
(π.χ. υπολογισµός έκπτωσης ή ΦΠΑ).

3

LO83

3.13 Ξένες Γλώσσες

3.13.1 Προφορικός χειρισµός βασικών
εργασιών ή συζητήσεων ρουτίνας

13FL

43FLO

LO84

3.13 Ξένες Γλώσσες

3.13.2 ∆ηµιουργία γραπτού υλικού για την
αντιµετώπιση εργασιών ρουτίνας

13FL

44FLW

LO85

3.14 Εργασιακή
Αποτελεσµατικότητα και
Αποδοτικότητα

3.14.3 Χρήση δεξιοτήτων προγραµµατισµού
για την εκτέλεση εργασιών σε
14OEE
συµφωνηµένες προθεσµίες

45PLN

LO86

3.15 ∆υναµική της Οµάδας

3.15.1 Χρήση των αρχών της οµαδικότητας
για την ολοκλήρωση οµαδικών εργασιών

15TEAM

46TEAM

Να είναι σε θέση να επιδεικνύει, να κατανοεί και να χρησιµοποιεί της
αρχές της οµαδικής εργασίας για την ολοκλήρωση οµαδικών
3
εργασιών.

LO87

3.16 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση και
Ηγεσία

3.16.1 Αξιολόγηση της δικής µας εργασίας
µε βάση συµφωνηµένα κριτήρια

16MAN

47SMSUP

Να είναι σε θέση να αξιολογεί την δική της/του εργασία µε βάση
συµφωνηµένα κριτήρια.

LO88

3.17 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

3.17.1 Κατανόηση και εφαρµογή
διαδικασιών του επιχειρησιακού
περιβάλλοντος

17BE

48BEP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να κατανοεί και να συµµορφώνεται µε
τα ατοµικά δικαιώµατα και ευθύνες στο πλαίσιο της πολιτικής και
3
του κώδικα δεοντολογίας του οργανισµού και στο πλαίσιο της
περιγραφής της θέσης εργασίας του/της.

LO89

3.17 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

3.17.2 Εργασία µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον

17BE

49BEP

LO90

3.17 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

3.17.2 Εργασία µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον

17BE

49BEP

Να επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες ξένων γλωσσών για το
χειρισµό απαιτήσεων εργασίας και κοινωνικών απαιτήσεων και για
3
την αποτελεσµατική επικοινωνία σε ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων
ρουτίνας.
Να επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιµοποιεί την
3
ξένη γλώσσα στη γραπτή της µορφή σε εργασίες ρουτίνας και σε
κοινωνικά πλαίσια.
Να επιδεικνύει ικανότητα να ιεραρχεί όλες τις δραστηριότητες ούτως
ώστε να βεβαιώνεται ότι η εργασία είναι ολοκληρωµένη σε
3
συµφωνηµένες προθεσµίες.

Να επιδεικνύει την ικανότητα να προωθεί και να επιτυγχάνει την
αποστολή και τους στόχους του οργανισµού, αντανακλώντας πάντα
τις αξίες του οργανισµού.

3

3

Να επιδεικνύει την ικανότητα να εφαρµόζει τα ατοµικά δικαιώµατα
και ευθύνες, στο πλαίσιο της πολιτικής του οργανισµού, του κώδικα
3
δεοντολογίας του οργανισµού και στο πλαίσιο της περιγραφής της
θέσης εργασίας του/της.

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.
Learning
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3.17.2 Εργασία µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον

17BE

49BEP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να υποστηρίζει την έννοια της
«βιωσιµότητας», µέσω της δηµιουργίας και συντήρησης διαδικασιών
3
για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την ανακύκλωση υλικών
και τη σωστή απόρριψη επικίνδυνων υλικών.

LO91

3.17 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

LO92

3.17 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

3.17.3 Κατανόηση της πολιτιστικής
συνειδητοποίησης και της συνειδητοποίησης 17BE
της διαφορετικότητας

50CULT

LO93

3.17 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

3.17.4 Επίδειξη δεξιοτήτων
πολυλειτουργικότητας (διαχείρισης
πολλαπλών καθηκόντων)

17BE

51MTS

LO94

3.17 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

3.17.5 Παρουσίαση µιας θετικής
αυτοεικόνας και εικόνας του οργανισµού
µέσω προσαρµογής της συµπεριφοράς

17BE

52PPI

LO95

4.1 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

4.1.1 Χρήση επιχειρησιακών δεξιοτήτων
επικοινωνίας για την παραγωγή λύσεων σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις

3COMM

53BC

LO96

4.1 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

4.1.1 Χρήση επιχειρησιακών δεξιοτήτων
επικοινωνίας για την παραγωγή λύσεων σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις

3COMM

53UBC

LO97

4.1 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

4.1.2 Βελτίωση Κοινωνικών ∆εξιοτήτων

3COMM

LO98

4.1 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

4.1.2 Βελτίωση Κοινωνικών ∆εξιοτήτων

3COMM

LO99

4.1 Επικοινωνία, Χειρισµός
Τηλεφώνου και Κοινωνικές
Σχέσεις

4.1.2 Βελτίωση Κοινωνικών ∆εξιοτήτων

3COMM

Level

Να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση της πολιτιστικής και γλωσσικής
πολυµορφίας. Να είναι σε θέση να εφαρµόζει την κατάλληλη
3
συµπεριφορά σε διαφορετικές οµάδες-στόχους µε πολιτιστική και
γλωσσική πολυµορφία.
Να είναι σε θέση να χειρίζεται και να διευθύνει περισσότερες από µια
3
εργασίες ταυτόχρονα, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες µεθόδους,
εργαλεία και τεχνικές.
Να επιδεικνύει ικανότητα να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του/της
για τη διατήρηση µιας θετικής και επαγγελµατικής συµπεριφοράς,
όταν βρίσκεται υπό πίεση, π.χ. λόγω εργασίας σε περιορισµένο
χρόνο ή λόγω χειρισµού µιας δύσκολης κατάστασης ή πελάτη.

3

Να είναι σε θέση να κατανοεί τον κώδικα δεοντολογίας του
οργανισµού σε ένα ευρύ πλαίσιο και να είναι σε θέση να προτείνει
4
βελτιώσεις για να καλύπτει τις προσδοκίες πελατών και συνεργατών/
συναδέλφων.
Να έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά µε άλλα άτοµα
αποτελεσµατικά και αποδοτικά και να εξευρίσκει λύσεις σε
4
συγκεκριµένες περιπτώσεις µέσα από τη χρήση αποτελεσµατικών
τεχνικών επικοινωνίας.

54SS

Να είναι σε θέση να εξηγήσει πώς ζητήµατα ίσων ευκαιριών,
αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού, ηλικιακών
διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και θρησκευτικών
πεποιθήσεων εφαρµόζονται από διάφορα ιδρύµατα σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

4

54SS

Να είναι σε θέση να κατανοήσει, αιτιολογήσει και προτείνει
βελτιώσεις στον κώδικα δεοντολογίας του οργανισµού µέσα στο
κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό πλαίσιο.

4

54SS

Να είναι σε θέση να περιγράψει πώς να αποκτήσει πρόσβαση και να
αντιµετωπίσει ζητήµατα ίσων ευκαιριών, αναπηρίας, φύλου,
σεξουαλικού προσανατολισµού, ηλικιακών διακρίσεων, σεξουαλικής
4
παρενόχλησης και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Να είναι σε θέση να
προτείνει βελτιώσεις στις πολιτικές του οργανισµού για την
αντιµετώπιση των πιο πάνω θεµάτων.

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

LO100

4.3 Γραπτή Επικοινωνία

4.3.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή µη
τυποποιηµένων εγγράφων βασισµένων στις
ανάγκες του αναγνώστη και συµβολή στη
βελτίωση της γραπτής επικοινωνίας

LO101

4.3 Γραπτή Επικοινωνία

4.3.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής
επικοινωνίας για την παραγωγή µη
τυποποιηµένων εγγράφων βασισµένων στις
ανάγκες του αναγνώστη και συµβολή στη
βελτίωση της γραπτής επικοινωνίας

LO102

4.4 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

4.4.1 Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και
οργάνωση συναντήσεων και άλλων
εκδηλώσεων

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

4WRC

55WC

Να επιδεικνύει ικανότητα να αξιολογήσει τις γραπτές πληροφορίες
και ανάγκες για γνώσεις εσωτερικών και εξωτερικών εργαζοµένων,
πελατών και άλλων ενδιαφερόµενων φορέων, καλύπτοντας
ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, άρρητη και ρητή γνώση, και
επίσηµα αλλά και ανεπίσηµα έγγραφα πολιτικής και γνωµάτευσης.

4

4WRC

55WC

Να βελτιώνει και να ενδυναµώνει συστήµατα γραπτής επικοινωνίας,
στο πλαίσιο µιας συνεκτικής σε ολόκληρο τον οργανισµό
προσέγγισης στη βελτίωση της ποιότητας της επιχειρησιακής
επικοινωνίας.

4

56PM

Να είναι σε θέση να αναλαµβάνει µε επιτυχία το ρόλο του
διοργανωτή µιας εκδήλωσης στο να προγραµµατίζει µια συνάντηση,
ένα συνέδριο ή κάποια άλλη εκδήλωση, που να ικανοποιεί τους
4
καθορισµένους στόχους, τις προσδοκίες των συµµετεχόντων και να
παραµένει εντός του δεδοµένου προϋπολογισµού.

4

4

7EVENT

LO103

4.4 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

4.4.1 Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και
οργάνωση συναντήσεων και άλλων
εκδηλώσεων

7EVENT

56PM

Να είναι σε θέση να εκπονεί την απαραίτητη προετοιµασία πριν από
την εκδήλωση, εξασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσεις των
συµµετεχόντων λαµβάνονται υπ’ όψιν και καλύπτονται. Να είναι σε
θέση να καλύπτει τις νοµικές και οργανωτικές απαιτήσεις για τις
συµβάσεις και να προβαίνει σε ρυθµίσεις σχετικές µε την υγεία, την
ασφάλεια και την προστασία. Να είναι σε θέση να οργανώνει τους
πόρους και την παραγωγή των υλικών για την εκδήλωση και να
προσδιορίζει το είδος των δραστηριοτήτων και των πόρων που
µπορεί να χρειαστούν. Να βρίσκεται σε συνεννόηση µε τους
υπεύθυνους στον χώρο της συνάντησης και µε την οµάδα
υποστήριξης, ώστε να βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι
απαιτήσεις και ότι όλοι οι ρόλοι είναι κατανοητοί.

LO104

4.4 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

4.4.2 Προτάσεις βελτίωσης σε ηµερολογιακά
7EVENT
συστήµατα

58DS

Να είναι σε θέση να αναλύει την αποτελεσµατικότητα υφιστάµενων
ηµερολογιακών συστηµάτων µε βάση τις ανάγκες των χρηστών και
τις απαιτήσεις της επιχείρησης, ώστε να κάνει συστάσεις για
βελτιώσεις και για την απαραίτητη εκπαίδευση.

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

LO105

UNIT

4.5.2 Deliver, monitor and evaluate
4.5 Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
customer service to internal and external
και Πελατών
customers

Code WA

8VISIT

code Unit

Learning Outcome

Level

59VIS

Να είναι σε θέση να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την
εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών, µε το να προσφέρει και να
βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες προς αυτούς τους πελάτες. Να είναι
σε θέση να περιγράφει τα είδη των προϊόντων και υπηρεσιών που
σχετίζονται µε τους εσωτερικούς πελάτες, είτε αυτά προσφέρονται
από τον ίδιο τον οργανισµό ή αλλιώς. Να είναι σε θέση να επεξηγεί
γιατί η εξυπηρέτηση πελατών πρέπει να πληροί, ή να υπερβαίνει, τις
προσδοκίες των εσωτερικών πελατών ως µέσο για την ανάπτυξη
θετικών εργασιακών σχέσεων. Να είναι σε θέση να επιδεικνύει την
ικανότητα να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την
4
ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών ως µέσο συνεχούς
βελτίωσης της ποιότητας της εσωτερικής εξυπηρέτησης πελατών. Να
είναι σε θέση να ακολουθεί καθιερωµένες διαδικασίες, εντός
συµφωνηµένων χρονοδιαγράµµατων, για να επεξεργάζεται και να
επιλύει προβλήµατα και παράπονα, δίνοντας αναφορά σε άλλους
όπου είναι αναγκαίο. Να είναι σε θέση να συλλέγει και να
καταγράφει την ανατροφοδότηση εσωτερικών πελατών, να αναλύει
και να αξιολογεί την ανατροφοδότηση εσωτερικών πελατών, και να
αναλαµβάνει δράση που θα οδηγήσει στη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των εσωτερικών πελατών.

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

8VISIT

59VIS

Να είναι σε θέση να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την
εξυπηρέτηση των εξωτερικών πελατών, µε το να προσφέρει και να
βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες προς αυτούς τους πελάτες. Να είναι
σε θέση να περιγράφει τα είδη των προϊόντων και υπηρεσιών
σχετικών µε τους εξωτερικούς πελάτες, είτε αυτά προσφέρονται από
τον ίδιο τον οργανισµό ή αλλιώς. Να είναι σε θέση να επεξηγεί γιατί
η εξυπηρέτηση πελατών πρέπει να πληροί, ή να υπερβαίνει, τις
προσδοκίες των εξωτερικών πελατών ως µέσο για την ανάπτυξη
θετικών εργασιακών σχέσεων. Να είναι σε θέση να επιδεικνύει την
ικανότητα να παρέχει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την
4
ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών ως µέσο συνεχούς βελτίωσης
της ποιότητας της εξωτερικής εξυπηρέτησης πελατών. Να είναι σε
θέση να ακολουθεί καθιερωµένες διαδικασίες, εντός συµφωνηµένων
χρονοδιαγραµµάτων, για να επεξεργάζεται και να επιλύει
προβλήµατα και παράπονα, δίνοντας αναφορά σε άλλους όπου είναι
αναγκαίο. Να είναι σε θέση να συλλέγει και να καταγράφει την
ανατροφοδότηση των εξωτερικών πελατών, να αναλύει και να
αξιολογεί την ανατροφοδότηση των εξωτερικών πελατών, και να
αναλαµβάνει δράση που θα οδηγήσει στη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των εξωτερικών πελατών.

LO106

4.5.2 Παροχή, παρακολούθηση και
4.5 Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
αξιολόγηση εξυπηρέτησης πελατών σε
και Πελατών
εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες

LO107

4.6 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

4.6.1 Χρήση λογισµικού επεξεργασίας
κειµένου για τη δηµιουργία εγγράφων
υψηλής ποιότητας και αισθητικής που δεν
εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας

9ICT

60WP

Να επιδεικνύει ικανότητα για χρήση τεχνικών επεξεργασίας κειµένου
σε ένα προχωρηµένο επίπεδο για να δηµιουργεί έγγραφα υψηλής
4
ποιότητας και αισθητικής µε συµφωνηµένες προδιαγραφές
χρησιµοποιώντας διαθέσιµους πόρους σχεδιασµού και παραγωγής.

LO108

4.6 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

4.6.2 Χρήση φύλλων εργασίας για τη
δηµιουργία πολύπλοκων φύλλων που δεν
εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας

9ICT

61SP

Να επιδεικνύει δεξιότητες στη χρήση λογισµικού φύλλων εργασίας
σε ένα προχωρηµένο επίπεδο για να δηµιουργεί πολύπλοκα φύλλα
εργασίας.

4

LO109

4.6 ∆εξιότητες Τεχνολογίας
Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

4.6.3 Χρήση λογισµικού παρουσιάσεων για
τη δηµιουργία περίπλοκων παρουσιάσεων
που δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας

9ICT

62PR

Να επιδεικνύει δεξιότητες στη χρήση λογισµικού παρουσιάσεων σε
ένα προχωρηµένο επίπεδο για να δηµιουργεί πολύπλοκες
ηλεκτρονικές παρουσιάσεις.

4

63PRO

Να επιδεικνύει ικανότητα στην εφαρµογή δεξιοτήτων, γνώσης και
ικανοτήτων για να διευθύνει ένα έργο, χρησιµοποιώντας σχετικά
(λογισµικά) εργαλεία.

4

63PRO

Να είναι σε θέση να εφαρµόζει άυλες/µη τεχνικές (soft) δεξιότητες,
επικοινωνία, διαπροσωπικές δεξιότητες και ηγεσία στη
διεύθυνση/διαχείριση έργων.

4

LO110

4.7 Έργα

LO111

4.7 Έργα

4.7.1 Χρήση των ικανοτήτων ∆ιεύθυνσης
Έργου για την επίτευξη της υλοποίησης ενός
10PRO
πολύπλοκου έργου µε υψηλό επίπεδο
κινδύνου
4.7.1 Χρήση των ικανοτήτων ∆ιεύθυνσης
Έργου για την επίτευξη της υλοποίησης ενός
10PRO
πολύπλοκου έργου µε υψηλό επίπεδο
κινδύνου

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

LO112

LO113

4.7 Έργα

4.7 Έργα

UNIT

Code WA

4.7.1 Χρήση των ικανοτήτων ∆ιεύθυνσης
Έργου για την επίτευξη της υλοποίησης ενός
10PRO
πολύπλοκου έργου µε υψηλό επίπεδο
κινδύνου
4.7.1 Χρήση των ικανοτήτων ∆ιεύθυνσης
Έργου για την επίτευξη της υλοποίησης ενός
10PRO
πολύπλοκου έργου µε υψηλό επίπεδο
κινδύνου
4.7.1 Χρήση των ικανοτήτων ∆ιεύθυνσης
Έργου για την επίτευξη της υλοποίησης ενός
10PRO
πολύπλοκου έργου µε υψηλό επίπεδο
κινδύνου

code Unit

Learning Outcome

Level

63PRO

Να είναι σε θέση να εφαρµόζει γνώσεις που αφορούν τον
συγκεκριµένο τοµέα στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την
αξιολόγηση έργων.

4

63PRO

Να είναι σε θέση να εφαρµόζει ικανότητες οικονοµικής διαχείρισης
για την αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία έργων.

4

63PRO

Να είναι σε θέση να προβλέπει και να αντιµετωπίζει προβληµάτα
κατά τη διάρκεια ενός έργου και να παρέχει την κατάλληλη
4
ανατροφοδότηση, όπως και να εξευρίσκει λύσεις σε σύνθετα θέµατα
που σχετίζονται µε τη διεύθυνση ενός έργου.

LO114

4.7 Έργα

LO115

4.8 Θέµατα Ανθρώπινου
∆υναµικού

4.8.1 Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για
την παραγωγή λύσεων που σχετίζονται µε
θέµατα ανθρώπινου δυναµικού

11HR

64HR

Να είναι σε θέση να κατανοήσει θεωρίες µάθησης και διάφορα
µαθησιακά στυλ ώστε να οργανώνει και να σχεδιάζει την
εκπαίδευση και την ανάπτυξη· να είναι σε θέση να αξιολογεί µια
4
εκπαιδευτική εκδήλωση· να χρησιµοποιεί κατάλληλους µηχανισµούς
χρηµατοδότησης για πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων.

LO116

4.8 Θέµατα Ανθρώπινου
∆υναµικού

4.8.1 Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για
την παραγωγή λύσεων που σχετίζονται µε
θέµατα ανθρώπινου δυναµικού

11HR

64HR

Να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τη διαφορά µεταξύ της διοίκησης
προσωπικού και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού, ώστε να
4
υποστηρίζει τη διαδικασία πρόσληψης, παρακίνησης και διατήρησης
των υπαλλήλων στον οργανισµό.

LO117

4.8 Θέµατα Ανθρώπινου
∆υναµικού

4.8.1 Κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για
την παραγωγή λύσεων που σχετίζονται µε
θέµατα ανθρώπινου δυναµικού

11HR

64HR

Να είναι σε θέση να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι δέουσες
διαδικασίες τερµατισµού απασχόλησης και να ετοιµάζει/συντάσσει τα 4
κατάλληλα έγγραφα.

LO118

4.9 Ξένες Γλώσσες

4.9.1 Προφορικός χειρισµός βασικών
εργασιών ή πολύπλοκων συζητήσεων

13FL

65FL0

Να επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες ξένων γλωσσών για να
επικοινωνεί αποτελεσµατικά και αποδοτικά µε άλλους ανθρώπους,
σε ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων που δεν εµπίπτουν σε θέµατα
ρουτίνας.

4

LO119

4.9 Ξένες Γλώσσες

4.9.2 ∆ηµιουργία γραπτού υλικού για την
αντιµετώπιση εργασιών που δεν εµπίπτουν
σε θέµατα ρουτίνας

13FL

66FLW

Να επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιµοποιεί την
ξένη γλώσσα στη γραπτή της µορφή στα περισσότερα
επαγγελµατικά και κοινωνικά πλαίσια, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που δεν εµπίπτουν σε θέµατα ρουτίνας.

4

LO120

4.10 Εργασιακή
Αποτελεσµατικότητα και
Αποδοτικότητα

4.10.1 Χρήση προγραµµατισµού και
δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου για την
επίτευξη προσωπικών βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων στόχων

14OEE

67PLN

Να επιδεικνύει ικανότητα για ρύθµιση των προσωπικών της/του
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων µέσα στο πλαίσιο
του σχεδίου ανάπτυξης του οργανισµού.

4

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

LO121

4.10 Εργασιακή
Αποτελεσµατικότητα και
Αποδοτικότητα

4.10.1 Χρήση προγραµµατισµού και
δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου για την
επίτευξη προσωπικών βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων στόχων

14OEE

67PLN

Να επιδεικνύει ικανότητα να χρησιµοποιεί δεξιοτήτες διαχείρισης
χρόνου για τη διαχείριση του προσωπικού της/του χρόνου, ούτως
ώστε να επιτυγχάνει τους προσωπικούς του/της βραχυπρόθεσµους
και µακροπρόθεσµους στόχους.

4

LO122

4.10 Εργασιακή
Αποτελεσµατικότητα και
Αποδοτικότητα

4.10.2 ∆ιαχείριση των γραφειακών
εγκαταστάσεων

14OEE

68MOF

Να επιδεικνύει την ικανότητα να παρέχει και να διατηρεί τις
γραφειακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό για να ικανοποιούνται
οι ανάγκες των χρηστών.

4

LO123

4.10 Εργασιακή
Αποτελεσµατικότητα και
Αποδοτικότητα

4.10.2 ∆ιαχείριση των γραφειακών
εγκαταστάσεων

14OEE

68MOF

Να επιδεικνύει την ικανότητα να συντονίζει τη χρήση των
γραφειακών πόρων.

4

4.10.2 ∆ιαχείριση των γραφειακών
εγκαταστάσεων

14OEE

68MOF

Να επιδεικνύει την ικανότητα να υλοποιεί, να επικοινωνεί, να
4
επανεξετάζει και να αξιολογεί γραφειακά συστήµατα και διαδικασίες.

4.10.2 ∆ιαχείριση των γραφειακών
εγκαταστάσεων

14OEE

68MOF

Να επιδεικνύει την ικανότητα να εξασφαλίζει ότι οι γραφειακές
εγκαταστάσεις και εξοπλισµός χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και 4
αποδοτικά.

15TEAM

69TEAM

Να επιδεικνύει την ικανότητα παραγωγής λύσεων µέσω
δραστηριοτήτων οµαδικής εργασίας.

4

15TEAM

69TEAM

Να επιδεικνύει την ικανότητα να αξιολογεί και να βελτιώνει την
επιτυχία της δραστηριότητας οµαδικής εργασίας.

4

16MAN

70SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να ασκεί αυτοδιαχείριση σε
καταστάσεις που είναι προβλέψιµες, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές.

4

70SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να κατανοεί τις ανάγκες των άλλων
και να συµπεριφέρεται ανάλογα. Να είναι σε θέση να επιβλέπει την
εργασία ρουτίνας των άλλων, αναλαµβάνοντας κάποια ευθύνη για
4
την αξιολόγηση και τη βελτίωση της εργασίας. Να είναι σε θέση να
αξιολογεί την δική του/της εργασία µε βάση συµφωνηµένα κριτήρια.

70SMSUP

Να είναι σε θέση να κατανοεί τη σχέση µεταξύ οργανωτικής δοµής
και κουλτούρας, τη σχετικότητα διαφορετικών προσεγγίσεων στη
διεύθυνση και την ηγεσία και τρόπους χρήσης θεωριών παρακίνησης
σε οργανισµούς. Στη συνέχεια, να είναι σε θέση να εφαρµόσει τα πιο 4
πάνω στην οικοδόµηση και ανάπτυξη της δικής της/του
λειτουργικής οµάδας, λαµβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των
διαφορετικών τεχνολογιών και πολιτισµικών µοντέλων.

LO124

LO125

4.10 Εργασιακή
Αποτελεσµατικότητα και
Αποδοτικότητα
4.10 Εργασιακή
Αποτελεσµατικότητα και
Αποδοτικότητα

4.11.1 Παραγωγή λύσεων µέσω της
οµαδικής εργασίας και αξιολόγηση και
βελτίωση της επιτυχίας της δραστηριότητας
της οµαδικής εργασίας
4.11.1 Παραγωγή λύσεων µέσω της
οµαδικής εργασίας και αξιολόγηση και
βελτίωση της επιτυχίας της δραστηριότητας
της οµαδικής εργασίας

LO126

4.11 ∆υναµική της Οµάδας

LO127

4.11 ∆υναµική της Οµάδας

LO128

4.12 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση και
Ηγεσία

4.12.1 Άσκηση της αυτοδιαχείρισης σε
προβλέψιµες καταστάσεις και επίβλεψη της
εργασίας ρουτίνας των άλλων

LO129

4.12 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση και
Ηγεσία

4.12.1 Άσκηση της αυτοδιαχείρισης σε
προβλέψιµες καταστάσεις και επίβλεψη της
εργασίας ρουτίνας των άλλων

LO130

4.12 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση και
Ηγεσία

4.12.1 Άσκηση της αυτοδιαχείρισης σε
προβλέψιµες καταστάσεις και επίβλεψη της
εργασίας ρουτίνας των άλλων

16MAN

16MAN

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

LO131

4.13 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

4.13.1 Προσαρµογή της συµπεριφοράς και
των δράσεων µε βάση την πολιτιστική
συνειδητοποίηση και τη συνειδητοποίηση
της διαφορετικότητας

17BE

71CULT

Να επιδεικνύει την ικανότητα να χρησιµοποιεί λέξεις και δράσεις που
δείχνουν εκτίµηση στη διαφορετικότητα µεταξύ συναδέλφων,
4
πελατών και άλλων ενδιαφερόµενων.

LO132

4.13 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

4.13.1 Προσαρµογή της συµπεριφοράς και
των δράσεων µε βάση την πολιτιστική
συνειδητοποίηση και τη συνειδητοποίηση
της διαφορετικότητας

17BE

71CULT

Να επιδεικνύει την ικανότητα να επικοινωνεί µε άλλους ανθρώπους
µε τρόπο που δείχνει ευαισθησία στις ατοµικές τους ανάγκες και
σέβεται το ιστορικό, τις ικανότητες, τις αξίες, τα έθιµα και τις
πεποιθήσεις τους.

LO133

4.13 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

4.13.1 Προσαρµογή της συµπεριφοράς και
των δράσεων µε βάση την πολιτιστική
συνειδητοποίηση και τη συνειδητοποίηση
της διαφορετικότητας

17BE

71CULT

Να επιδεικνύει την ικανότητα να διατηρεί τα δικαιώµατα των ατόµων
4
που είναι διαφορετικά από εκείνον/εκείνη.

LO134

4.13 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

4.13.1 Προσαρµογή της συµπεριφοράς και
των δράσεων µε βάση την πολιτιστική
συνειδητοποίηση και τη συνειδητοποίηση
της διαφορετικότητας

17BE

71CULT

Να επιδεικνύει την ικανότητα να µαθαίνει από άλλους ανθρώπους
που είναι διαφορετικοί από εκείνον/εκείνη και να χρησιµοποιεί την
ικανότητα αυτή για βελτίωση των τρόπων αλληλεπίδρασης µε
άλλους.

4

LO135

4.13 Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

4.13.2 Ανάπτυξη µιας θετικής αυτοεικόνας
και εικόνας του οργανισµού

17BE

72PPI

Να επιδεικνύει πρωτοβουλία και ευελιξία κατά την ανάληψη
δραστηριοτήτων για λογαριασµό του οργανισµού, ούτως ώστε να
βελτιωθεί και να ενισχυθεί η εταιρική εικόνα. Να είναι σε θέση να
παρέχει λύσεις στην περίπτωση προβληµατικών θεµάτων.

4

LO136

4.14 Γενική Νοµοθεσία

4.14.1 Απόδειξη γνώσης της νοµοθεσίας για
18AUD
την εξεύρεση λύσεων σε πιθανά ζητήµατα

73LAW

Να έχει γνώση της νοµοθεσίας για την απασχόληση καλύπτοντας
ένα ευρύ πλαίσιο, ούτως ώστε να βοηθά την εταιρία ή τον
οργανισµό να προβλέπει καταστάσεις και να παρέχει λύσεις για
πιθανά θέµατα.

4

LO137

4.14 Γενική Νοµοθεσία

4.14.1 Απόδειξη γνώσης της νοµοθεσίας για
18AUD
την εξεύρεση λύσεων σε πιθανά ζητήµατα

73LAW

Να έχει γνώση της νοµοθεσίας σε θέµατα ασφάλειας και υγείας
καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο, ώστε να βοηθά την εταιρία ή τον
οργανισµό να προβλέπει καταστάσεις και να παρέχει λύσεις σε
πιθανά θέµατα.

4

LO138

5.1 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

5.1.1 Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και
οργάνωση συναντήσεων και άλλων
εκδηλώσεων

74PM

Να είναι σε θέση να αναπτύξει την ιδέα/φιλοσοφία για µια
εκδήλωση, η οποία θα είναι βασισµένη πάνω σε έγκυρη έρευνα
αγοράς και καλή κατανόηση των αναγκών και ενδιαφερόντων των
πιθανών συµµετεχόντων, λαµβάνοντας υπόψη προηγούµενες ή
ανταγωνιστικές εκδηλώσεις, όπως και να εισαγάγει στοιχεία
καινοτοµίας και δηµιουργικότητας.

5

7EVENT

4

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

7EVENT

74PM

Να είναι σε θέση να ερευνά τους στόχους για την εκδήλωση, να
αξιολογεί κατά πόσο αυτοί είναι εφικτοί σε επιχειρησιακούς και
οικονοµικούς όρους, και να διαπραγµατεύεται και να συµφωνεί µία
τελική σύνοψη προτού επέλθει περαιτέρω προγραµµατισµός.

5

LO139

5.1 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

5.1.1 Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και
οργάνωση συναντήσεων και άλλων
εκδηλώσεων

LO140

5.1 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

5.1.1 Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και
οργάνωση συναντήσεων και άλλων
εκδηλώσεων

7EVENT

74PM

LO141

5.1 Επαγγελµατικά Ταξίδια,
Ηµερολογιακά Συστήµατα,
Οργάνωση Συναντήσεων και
∆ιαχείριση Εκδηλώσεων

5.1.1 Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και
οργάνωση συναντήσεων και άλλων
εκδηλώσεων

7EVENT

74PM

LO142

5.2 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση και
Ηγεσία

5.4.1 Άσκηση διεύθυνσης σε απρόβλεπτες
καταστάσεις και η ανάπτυξη κριτηρίων
αξιολόγησης, προκειµένου να αναθεωρηθεί
και να αναπτυχθεί η δική του/της απόδοση
και η απόδοση των άλλων

16MAN

75SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να ασκεί διεύθυνση και ηγεσία σε
δραστηριότητες όπου υπάρχουν απρόβλεπτες αλλαγές.

5

LO143

5.2 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση και
Ηγεσία

5.4.1 Άσκηση διεύθυνσης σε απρόβλεπτες
καταστάσεις και η ανάπτυξη κριτηρίων
αξιολόγησης, προκειµένου να αναθεωρηθεί
και να αναπτυχθεί η δική του/της απόδοση
και η απόδοση των άλλων

16MAN

75SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να διατυπώνει και να αξιολογεί
κριτήρια για τη δική του/της εργασία και την εργασία των άλλων,
ούτως ώστε να αναθεωρείται και να αναπτύσσεται η προσωπική
του/της απόδοση και η απόδοση των άλλων.

5

και

5.4.2 Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων

16MAN

76SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να προσδιορίζει κοινούς στόχους,
ενδιαφέροντα και προοπτικές για το προσωπικό, προκειµένου να
επιτευχθεί κάποια συγκεκριµένη εργασία.

5

και

5.4.2 Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων

16MAN

76SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να δηµιουργήσει ένα όραµα και µια
στρατηγική για την επίτευξή του.

5

και

5.4.2 Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων

16MAN

76SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να χειρίζεται ηγετικές πιέσεις.

5

και

5.4.2 Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων

16MAN

76SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να σκέφτεται προνοητικά,
προκειµένου να αποτρέπεται κάποια κρίση.

5

και

5.4.2 Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων

16MAN

76SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα κινητοποίησης των δικών της/του
πόρων.

5

LO144

LO145

LO146

LO147

LO148

5.2 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση
Ηγεσία
5.2 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση
Ηγεσία
5.2 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση
Ηγεσία
5.2 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση
Ηγεσία
5.2 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση
Ηγεσία

Να είναι σε θέση να αναπτύξει και συµφωνήσει ένα επιχειρηµατικό
σχέδιο για µια εκδήλωση και να διαπραγµατευτεί την εσωτερική
χρηµατοδότηση και την εξωτερική χορηγία. Το επιχειρηµατικό
5
σχέδιο πρέπει επίσης να δείχνει τον κύκλο σχεδιασµού για την
εκδήλωση και το πώς η εκδήλωση θα παρακολουθείται και θα
αξιολογείται.
Να είναι σε θέση να εντοπίζει, να διαπραγµατεύεται και να
εξασφαλίζει ένα χώρο για µια εκδήλωση, ο οποίος να ανταποκρίνεται
σε σχετικές λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις προϋπολογισµού
5
µε βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο της εκδήλωσης, ούτως ώστε να
αποτελέσει την βάση για ένα συµβόλαιο µε τον διευθυντή του
χώρου.

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)
5.2 Αυτοδιαχείριση,
LO149
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση και
Ηγεσία

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

5.4.2 Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων

16MAN

76SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα να δρα και να αντιδρά µε ευαίσθητο
και κατηγορηµατικό τρόπο.

5

LO150

5.2 Αυτοδιαχείριση,
Επίβλεψη, ∆ιαχείριση και
Ηγεσία

5.4.2 Επίδειξη ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων

16MAN

76SMSUP

Να επιδεικνύει την ικανότητα επίδειξης δεξιοτήτων περιστασιακής
ηγεσίας (- η Προσωπική Βοηθός σε Εξήντα ∆ευτερόλεπτα βασισµένη 5
στη θεωρία του ∆ιευθυντή σε Ένα Λεπτό).

LO151

5.3 Γενική Νοµοθεσία

5.3.1 Απόδειξη γνώσης της νοµοθεσίας για
την εξεύρεση λύσεων σε πιο αφηρηµένα
ζητήµατα

18AUD

77LAW

Να έχει ολοκληρωµένη γνώση της νοµοθεσίας για την απασχόληση
καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο, ούτως ώστε να βοηθά την εταιρία ή
τον οργανισµό να προβλέπει καταστάσεις και να παρέχει λύσεις για
πιο αφηρηµένα ζητήµατα.

LO152

5.3 Γενική Νοµοθεσία

5.3.1 Απόδειξη γνώσης της νοµοθεσίας για
την εξεύρεση λύσεων σε πιο αφηρηµένα
ζητήµατα

18AUD

77LAW

Να έχει ολοκληρωµένη γνώση της νοµοθεσίας σε θέµατα ασφάλειας
και υγείας καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο, ούτως ώστε να βοηθά την
5
εταιρία ή τον οργανισµό να προβλέπει καταστάσεις και να παρέχει
λύσεις για πιο πολύπλοκα ζητήµατα.

LO153

5.4 Ενίσχυση σε Εταιρικό
Επίπεδο

5.4.1 Επίδειξη υποστήριξης και βοήθειας σε
εταιρικό επίπεδο

19CRP

78CORP

Να είναι σε θέση να επιδεικνύει την ικανότητα εφαρµογής γνώσεων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να παρέχει υποστήριξη και βοήθεια
5
σε εταιρικό επίπεδο, µέσω της εξεύρεσης λύσεων για πιο πολύπλοκα
προβλήµατα.

LO154

5.5 Καινοτοµία και Αλλαγή

5.5.1 Επίδειξη δεκτικότητας στην αλλαγή

20INN

79CHAN

Να επιδεικνύει θετική και ευέλικτη στάση απέναντι στην αλλαγή.

5

LO155

5.5 Καινοτοµία και Αλλαγή

5.5.1 Επίδειξη δεκτικότητας στην αλλαγή

20INN

79CHAN

Να επιδεικνύει ικανότητα να δοκιµάζει νέες ιδέες και πρωτοβουλίες
µε φροντίδα και ενθουσιασµό.

5

LO156

5.5 Καινοτοµία και Αλλαγή

5.5.1 Επίδειξη δεκτικότητας στην αλλαγή

20INN

79CHAN

Να επιδεικνύει την ικανότητα να εντοπίζει και να αναπτύσσει
ευκαιρίες για αλλαγή.

5

LO157

5.5 Καινοτοµία και Αλλαγή

5.5.1 Επίδειξη δεκτικότητας στην αλλαγή

20INN

79CHAN

Να επιδεικνύει την ικανότητα να εφαρµόζει αλλαγές.

5

LO158

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντής

21MAN

80PAAM

Να επιδεικνύει ικανότητα λήψης αποφάσεων (εντός του πλαισίου
που παρέχεται από την εταιρία ή τον οργανισµό) και να αναγνωρίζει 5
την ευθύνη για αυτές.

LO159

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντής

21MAN

80PAAM

Να επιδεικνύει ικανότητα να επιτυγχάνει ένα στόχο µέσω πίστης
στον εαυτό και στις ικανότητές της/του.

5

LO160

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντής

21MAN

80PAAM

Να επιδεικνύει ικανότητα να επιτυγχάνει σταθερότητα όταν κάνει
κάτι µε συγκεκριµένο σκοπό.

5

5

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.
Learning
Outcome Areas of work
(LO)

UNIT

Code WA

code Unit

Learning Outcome

Level

5

LO161

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντής

21MAN

80PAAM

Να επιδεικνύει ικανότητα να δρα αποτελεσµατικά και αποδοτικά
χωρίς να περιµένει την αντίδραση άλλων.

LO162

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντής

21MAN

80PAAM

Να επιδεικνύει ικανότητα προνοητικής σκέψης και προετοιµασίας για
5
το µέλλον.

LO163

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντής

21MAN

80PAAM

Να επιδεικνύει ικανότητα να λαµβάνει υπ’ όψιν τα θέµατα µε ευρεία
άποψη για την επίτευξη των στόχων του οργανισµού.

5

LO164

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντήςr

21MAN

80PAAM

Να επιδεικνύει ικανότητα να ενδιαφέρεται για τον οργανισµό πέραν
από τον δικό της/του ρόλο.

5

LO165

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντής

21MAN

80PAAM

Να επιδεικνύει την ικανότητα κατανόησης του τι προσπαθεί ο
οργανισµός να επιτύχει.

5

80PAAM

Να επιδεικνύει την ικανότητα να εντοπίζει διαθέσιµες ευκαιρίες για
επαγγελµατικές ή/ και επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένων και θεµάτων της «ευρύτερης εικόνας» που
αποτελούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι άνθρωποι ζουν και
εργάζονται. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν µια ευρεία κατανόηση του
τρόπου λειτουργίας της οικονοµίας και των ευκαιριών και
5
προκλήσεων που αντιµετωπίζει ένας εργοδότης ή ένας οργανισµός.
Τα άτοµα πρέπει επίσης να γνωρίζουν την ηθική θέση των
επιχειρήσεων και πώς αυτά µπορούν να αποτελέσουν την δύναµη
για το καλό, για παράδειγµα µέσω του δίκαιου εµπορίου ή της
κοινωνικής επιχείρησης.

LO166

5.6 Η Προσωπική Βοηθός ως
∆ιευθυντής

5.6.1 Ενεργώντας ως διευθυντής

21MAN

