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O2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
Τεχνικές και Φυλλάδια Εκπαίδευσης
O2.1. Διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στην
προσέγγιση κοινωνικής ενεργοποίησης
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Ενότητα
Αριθμός
Δραστηριότητας
Θέμα

4. Κοινωνικές Δεξιότητες
M4-T1- A1
Επικοινωνία με άλλους
Βασικό (A): Αναφερόμενο στο επίπεδο EQF 3-4
Γνώσεις


Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Κατανόηση λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας

Δεξιότητες


Ορισμός λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας

Ικανότητες

Μαθησιακή
Προσέγγιση

 Παρουσίαση λεκτικής και μη λεκτικής τεχνικής επικοινωνίας
☐ Μικτές ευκαιρίες μάθησης
☒ Φυσική Εκπαίδευση (Face-to-Face)
☐ Ατομική ηλεκτρονική μάθηση
☒ Ανοιχτής και εξ αποστάσεως
μάθηση
☐Εκμάθηση βάσει εργασίας
☐ Κοινοτική εργασία
☐ Άλλο (διευκρινίστε)

Τεχνικές
κατάρτισης
Διάρκεια

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
85 Λεπτά

Εγκαταστάσεις /
εξοπλισμός

Τάξη, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υπολογιστής, προβολέας, λευκός πίνακας,
καρέκλες, τραπέζια

Οι
συμμετέχοντες
θα χρειαστούν:

Δεν εφαρμόζεται (Ν/Α)

Συνημμένα
φύλλα εργασίας

B.1-1 Verbal and non-verbal Communication
B.1-2 Divide each story into verbal or non-verbal categories

Κύρια
καθήκοντα/
Διαδικασία

Εργασία 1:
π.χ.
Ρυθμίστε τη διάλεξη σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.
Ξεκινήστε το μάθημα με ένα βίντεο - Εκπαίδευση στη Μη Λεκτική
Επικοινωνία (1 λεπτό)
Ερωτήσεις συζήτησης για το βίντεο: (20 λεπτά)
Τι είναι η επικοινωνία;
Τι είναι η μη λεκτική επικοινωνία;
Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε; (λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία)
Εργασία 2
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Ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές τι είναι η λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία, έχοντας κατά νου τους παρακάτω ορισμούς. Αφού διαβάσει
δυνατά τους ορισμούς, ο δάσκαλος και οι μαθητές συζητούν τους όρους.
Φύλλο εργασίας 1: Τι είναι η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία (15 λεπτά)
Κάντε τους ερωτήσεις: (15 λεπτά)
• Τι σημαίνει λεκτική επικοινωνία;
• Τι σημαίνει μη λεκτική επικοινωνία;
• Σε τι αποτελείται;
Ομαδική εργασία: Εμφάνιση του βίντεο YouTube παρακάτω:
Non-Verbal Communication - Mr. Bean
Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν πού χρησιμοποιείται η μη λεκτική
επικοινωνία.
Εργασία 3
Φύλλο εργασίας 2:
Ο καθηγητής παρέχει σε κάθε μαθητή μια κάρτα με λεκτική ή μη λεκτική
επικοινωνία.
Ο δάσκαλος διαβάζει δυνατά ένα σενάριο και θέτει την ακόλουθη ερώτηση:
• Χρησιμοποιούν λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία;
Ο μαθητής πρέπει να σηκώσει την κάρτα που πιστεύει ότι είναι η πιο
κατάλληλη.
(25 λεπτά)
Ανακεφαλαιώστε και ολοκληρώστε το μάθημα (5 λεπτά)
Χρήσιμες πηγές
που
αναφέρονται
στο DATABANK
(IO2-A2)

Συμβουλές

Εκπαίδευση στη Μη Λεκτική Επικοινωνία
Non-Verbal Communication - Mr. Bean
Επίπεδα EQF 5 & 6
Μαθησιακά αποτελέσματα:
 Συγκρίνοντας λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
Στην αρχή του σεμιναρίου, ο δάσκαλος θα ζητήσει από τους μαθητές να
χωριστούν σε ομάδες αποτελούμενες από 2 άτομα. Κάθε ομάδα θα πρέπει
να επιδείξει μια λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία βάσει ενός δεδομένου
σεναρίου π.χ. «Είστε πελάτης και πηγαίνετε να επισκεφθείτε τα δοκιμαστήρια
για να δοκιμάσετε ένα νέο ρούχο, το άτομο εκεί θα σας δώσει έναν αριθμό και
θα σας δείξει τον διαθέσιμο χώρο». Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Στους μαθητές θα δοθεί ένα φύλλο εργασίας που θα περιλαμβάνει διάφορα
σενάρια, οι μαθητές θα πρέπει να ταιριάξουν κάθε σενάριο με την
κατάλληλη κατηγορία «λεκτικά και λεκτικά».
Επίπεδα EQF 7 & 8:
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Μαθησιακά αποτελέσματα:
 Να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν τη λεκτική και τη μη
λεκτική επικοινωνία
 Προσαρμογή μιας αποτελεσματικής τεχνικής λεκτικής και μη
λεκτικής επικοινωνίας
Για αυτό το επίπεδο ο δάσκαλος θα ξεκινήσει ρωτώντας ερωτήσεις τους
μαθητές π.χ. «Τι είναι η λεκτική επικοινωνία;», «Τι είναι η μη λεκτική
επικοινωνία;», «Ποια είναι η διαφορά;». Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μπορεί
να διανείμει ένα φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει ένα γραπτό σενάριο και
κάθε μαθητής θα πρέπει να κατασκευάσει μια λεκτική και μια μη λεκτική
τεχνική επικοινωνίας για να επικοινωνήσει το μήνυμά του. Οι υπόλοιποι
μαθητές θα ερωτηθούν για το μήνυμα του ομιλητή και θα διορθώσουν την
τεχνική επικοινωνίας του εάν είναι απαραίτητο.
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Φύλλο Εργασίας 1
B.1-1 Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
Εισαγωγή στη λεκτική επικοινωνία:
Όροι:

Λεκτική επικοινωνία: Επικοινωνία με τη χρήση λέξεων ή γλώσσας

Στοιχεία της λεκτικής επικοινωνίας:

•
•
•
•

Οργανώστε τις σκέψεις σας
Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη γλώσσα για να δηλώσετε το επιχείρημά σας
Δείξτε σεβασμό και την ενσυναίσθηση σας
Να είστε σε θέση να μεταφέρετε ένα μήνυμα

Μη λεκτική επικοινωνία: Επικοινωνία χωρίς τη χρήση λέξεων

Στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας:
•

•
•
•
•
•

Paralinguistics: Ο τόνος της φωνής, της έντασης και του ρυθμού Aare
θεωρείται ξεχωριστός από την πραγματική γλώσσα. Αυτό συμβαίνει
επειδή ο τόνος της φωνής και ο ρυθμός έντασης μπορούν να
εναλλάσσουν την έννοια της πρότασης.
Εκφράσεις του προσώπου
Οπτική επαφή
Χειρονομίες
Γλώσσα σώματος και στάση
Χαμογελαστός
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Φύλλο Εργασίας 2
B.1-2 Χωρίστε κάθε ιστορία σε λεκτικές ή μη λεκτικές κατηγορίες

Οι ιστορίες βρίσκονται παρακάτω:

1. Η Τζίνα πηγαίνει στο κατάστημα για να αγοράσει ένα μπλουζάκι. Αφού πάρει ένα
κόκκινο πουκάμισο, ρωτά το ταμείο «Ποια είναι η τιμή αυτής της μπλούζας;». Ο
ταμίας απαντά «25 ευρώ».
2. Σας καθυστερεί η δουλειά σας και καθυστερείτε για μια συνάντηση με επικεφαλής
έναν συνάδελφο. Ο συνάδελφός σας έχει ήδη ξεκινήσει να παρουσιάζει όταν
φτάνετε. Μόλις μπείτε στην αίθουσα συσκέψεων, νεύετέ και σηκώνετε το χέρι
σας, κουνώντας το πρόσωπό σας. Καθίστε και μείνετε για τη συνάντηση.
3. Συντονίζετε μια ομάδα και τα μέλη σας έχουν στείλει μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου τη συνεισφορά τους στην εργασία. Δεν παρέχετε καμία απάντηση.
4. Η Αλεξάνδρα ελέγχει εάν ο διευθυντής της είναι διαθέσιμος για μια συνάντηση.
Ρωτάει «Έχετε ένα λεπτό; Θέλω να σας μιλήσω για τις παραγγελίες ».
5. Ένας νέος πελάτης μπήκε στο κατάστημά σας και αγόρασε ένα από τα προϊόντα
σας. Του χαμογελάς.
6. Η Έλεν ρωτά τη φίλη της τι κάνει και οι φίλοι της ανταποκρίνονται πολύ ήσυχα
χρησιμοποιώντας έναν κρύο τόνο φωνής «είμαι καλά»
7. Ο Ross πηγαίνει στο καφενείο και παραγγέλνει ένα μικρό καπουτσίνο. Ο
σερβιτόρος σήκωσε το δείκτη του και κοίταξε κάτω εννοώντας ‘΄περιμένετε ένα
λεπτό παρακαλώ΄΄
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