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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

ΠΡΟΤΥΠΟ A1: Τεχνικές και Φυλλάδια Εκπαίδευσης για ενήλικες εκπαιδευτές/καθηγητές
που θα χρησιμοποιήσουν το ENTRE4ALL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εταίρος: Emphasys Centre
Ημερομηνία:
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Ενότητα
Αριθμός
Δραστηριότητας
Θέμα

1. [Κοινωνικές Δεξιότητες]
M4-T1-A3
Επικοινωνία με άλλους
Βασικό (A): Αναφερόμενο στο επίπεδο EQF 3-4
Γνώσεις


Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Για να ορίσετε μια αμφίδρομη επικοινωνία

Δεξιότητες


Να αναλύσει τις διαφορές μεταξύ μιας και αμφίδρομης
επικοινωνίας

Ικανότητες


Μαθησιακή
Προσέγγιση

• Να χρησιμοποιείτε μονόδρομη και αμφίδρομη επικοινωνία

☐ Μικτές ευκαιρίες μάθησης
☐ Ατομική ηλεκτρονική μάθηση
μάθηση
☐Εκμάθηση βάσει εργασίας

☒ Φυσική Εκπαίδευση (Face-to-Face)
☒ Ανοιχτής και εξ αποστάσεως
☐ Κοινοτική εργασία

☐ Άλλο (διευκρινίστε)
Τεχνικές
κατάρτισης
Διάρκεια

Απλή/ αμφίδρομη επικοινωνία
90 λεπτά

Εγκαταστάσεις /
εξοπλισμός

Αίθουσα διδασκαλίας, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προβολέας, λευκός
πίνακας ή καρέκλες, τραπέζια, αίθουσα εκπαίδευσης

Οι
συμμετέχοντες
θα χρειαστούν:

Στυλό/ Μολύβι και τετράδιο

Συνημμένα
φύλλα εργασίας

Κύρια
καθήκοντα/
Διαδικασία

B1-1: One Way Communication
B1-2: Two-Way Communication
B1-3: One and Two-way Communication Exercise
Εργασία 1:
Συζητήστε τι είναι η επικοινωνία και με πόσους τρόπους μπορούμε να
επικοινωνήσουμε. Εξηγήστε τους τρόπους: επικοινωνία πρόσωπο με
πρόσωπο, παρακολούθηση βίντεο, ανάγνωση κειμένων, ακρόαση
μουσικής, αποστολή κειμένων, κλήση ατόμων κ.λπ.
Στη συνέχεια, κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Σε ποια κατηγορία ανήκει η ανάγνωση μιας εφημερίδας (μονόδρομη ή
αμφίδρομη επικοινωνία);
• Σε ποια κατηγορία ανήκει το να ακούτε ραδιόφωνο;
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• Σε ποια κατηγορία ανήκει η αποστολή μηνύματος κειμένου;
• Σε ποια κατηγορία ανήκει η παρουσίαση;
• Σε ποια κατηγορία ανήκει η αποστολή email;
• Σε ποια κατηγορία ανήκει η παρακολούθηση τηλεόρασης;
• Σε ποια κατηγορία ανήκει ο φίλος σας στο τηλέφωνο;
• Σε ποια κατηγορία, ανήκει ένα τηλεφώνημα σε μια τηλεφωνική υπηρεσία
και υπάρχει αυτοματοποιημένη φωνή στην άλλη γραμμή;
Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις και να κάνετε μια μικρή
συζήτηση για το γιατί κάθε παράδειγμα εμπίπτει σε κάθε κατηγορία.
(20 λεπτά)
Εργασία 2
Παρέχετε το φύλλο εργασίας B1-1: Απλή επικοινωνία (B1-1: One Way
Communication)
Διαβάστε δυνατά το φύλλο εργασίας και συζητήστε με τους μαθητές.
Αντιγράψτε το μοντέλο στη λευκή πλακέτα (αποστολέας - δέκτης
μηνυμάτων - δέκτης). Εξηγήστε τους ορισμούς.
Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις εάν χρειάζονται
περισσότερες εξηγήσεις.
Μετά την εισαγωγή ζητήστε από τους μαθητές να δουν τις εικόνες στην
ενότητα Β του φύλλου εργασίας B1-1: Επικοινωνία (B1-1: One Way
Communication) Κοιτάξτε τα παραδείγματα και κάντε μια συζήτηση για το
γιατί κάθε εικόνα ανήκει στην «επικοινωνία».
Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν ή να πουν τι κάνει κάθε άτομο
στις εικόνες.
(20 λεπτά)
Εργασία 3
Δώστε το φύλλο εργασίας B1-2: Αμφίδρομη επικοινωνία. (B1-2: Two-Way
Communication.)
Διαβάστε δυνατά το φύλλο εργασίας και συζητήστε με τους μαθητές.
Αντιγράψτε το μοντέλο στη λευκή πλακέτα (αποστολέας-μήνυμα-δέκτηςσχόλια-αποστολέας). Εξηγήστε τι σημαίνει ανατροφοδότηση και τη
διαδικασία της αμφίδρομης επικοινωνίας.
Δώστε ένα πρακτικό παράδειγμα π.χ. ζητήστε από έναν μαθητή να έρθει
δίπλα σας. Ρωτήστε τον «ποιο ήταν το γεύμα σας σήμερα;» και κάντε μια
μικρή συνομιλία μαζί του.
Μετά την εισαγωγή ζητήστε από τους μαθητές να δουν τις εικόνες στην
ενότητα Β του φύλλου εργασίας B1-2: Αμφίδρομη επικοινωνία.( B1-2:
Two-Way Communication.) Κοιτάξτε τα παραδείγματα και κάντε μια
συζήτηση για το γιατί κάθε εικόνα ανήκει στην «αμφίδρομη επικοινωνία».
Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν ή να πουν τι κάνει κάθε άτομο
στις εικόνες.
(20 λεπτά)
Εργασία 4
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Δώστε το Φύλλο Εργασίας B1-3: Μονόδρομη και αμφίδρομη άσκηση
επικοινωνίας (B1-3: One Way and Two Way Communication
exercise)
Ζητήστε από τους μαθητές να τοποθετήσουν κάθε φωτογραφία στις
κατηγορίες «μονόδρομη» και «αμφίδρομη επικοινωνία».
Ζητήστε από έναν μαθητή έναν προς έναν να απαντήσει σε κάθε
ερώτηση
(15 λεπτά)
Εργασία 5
Ανακεφαλαιώστε και ολοκληρώστε το μάθημα
Εξηγήστε εν συντομία τι έχετε διδάξει σε αυτό το μάθημα:
Τι σημαίνει μονόδρομη επικοινωνία με ένα παραδείγματα;
Τι σημαίνει αμφίδρομη επικοινωνία με ένα παραδείγματα;
Τονίστε τη σημασία του μηνύματος και των σχολίων.
(5 λεπτά)
Χρήσιμες πηγές
που
αναφέρονται
στο DATABANK
(IO2-A2)

Modes of Communication
One-way communication
Two-Way Communication | Knowledgecity.com
Επίπεδα EQF 5 & 6:
Μαθησιακά αποτελέσματα:
 Για να ορίσετε μια αμφίδρομη επικοινωνία
 Να αναλύσει τις διαφορές μεταξύ μιας και αμφίδρομης
επικοινωνίας
 Για να χρησιμοποιήσετε μια μονόδρομη και αμφίδρομη τεχνική
επικοινωνίας

Συμβουλές

Εργασία 1: Χωρίστε τους μαθητές σε μια ομάδα των 2 και ζητήστε τους
να παρουσιάσουν μια μονόδρομη επικοινωνία και μια αμφίδρομη
επικοινωνία.
Εργασία 2: Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι οι μαθητές να αναλύσουν
τι είναι (αποστολέας-παραλήπτης-παραλήπτης) και ο σκοπός της
μονόδρομης και αμφίδρομης επικοινωνίας. Ο δάσκαλος θα χωρίσει τους
μαθητές σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει ένα σενάριο
μονόδρομης και αμφίδρομης επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των
τριών στοιχείων.
Επίπεδα EQF 7 & 8:
Μαθησιακά αποτελέσματα:
 Για σύγκριση μιας αμφίδρομης επικοινωνίας
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Να παρουσιάσει τις διαφορές μεταξύ μονόδρομης και
αμφίδρομης επικοινωνίας

Εργασία 1: Διαίρεση χωρίστε τους μαθητές σε μια ομάδα 2 και ζητήστε
τους να παρουσιάσουν μια μονόδρομη επικοινωνία και μια αμφίδρομη
επικοινωνία.
Δώστε τα φύλλα εργασίας - B1-1: Μονόδρομη επικοινωνία και B1-2:
Αμφίδρομη επικοινωνία (B1-1: One Way Communication and B1-2:
Two-Way Communication.). Διαβάστε τον ορισμό δυνατά και ζητήστε
τους να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις.
Εργασία 2: Παρουσιάστε ένα παράδειγμα εσφαλμένης επικοινωνίας σε
αμφίδρομη επικοινωνία. Εξηγήστε στους μαθητές τι είναι η εσφαλμένη
επικοινωνία και η σημασία του μηνύματος που στέλνει ο αποστολέας.
Χωρίστε τους μαθητές σε μια ομάδα 2 ατόμων και ζητήστε τους να
παρουσιάσουν ένα παράδειγμα κακής επικοινωνίας. Ζητήστε τους να
παρουσιάσουν το παράδειγμά τους στην τάξη.
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Φύλλο Εργασίας 1
Β1-1 Φύλλο εργασίας: Μονόδρομης επικοινωνίας (B1-1 Worksheet: One-Way
Communication)
A. Ορισμός:
Το μοντέλο της μονόδρομης επικοινωνίας έχει: έναν αποστολέα, έναν
δέκτη και ένα μήνυμα.
Σε μονόδρομη επικοινωνία, ένας αποστολέας παραδίδει ένα μήνυμα σε
έναν παραλήπτη, αλλά τίποτα δεν επιστρέφει στον αποστολέα.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

B. Ορισμοί:
 Αποστολέας = στέλνει τα μηνύματα
 Δέκτης = λαμβάνει και κατανοεί τα μηνύματα
 Μηνύματα = μέσω επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο

χρησιμοποιώντας λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία και μέσω
διαδικτυακής επικοινωνίας χρησιμοποιώντας λέξεις και οπτικά
στοιχεία, π.χ. emoticons, φωτογραφίες, βίντεο και ήχους.

Γ. Παρακαλώ γράψτε τα παραδείγματα της μονόδρομης επικοινωνίας( One Way
Communication).
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………………………….…………………….

………………………………………………

…………….………………………………….

………………………………………….
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Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας B1-2: Αμφίδρομης επικοινωνίας (B1-2: Two-Way Communication)

Η αμφίδρομη επικοινωνία είναι όπου ο δέκτης έχει την ευκαιρία να
ανατροφοδοτήσει.

A. Ο κύριος στόχος είναι η επικοινωνία μεταξύ τους και η εξεύρεση λύσης που να
λειτουργεί και για τα δύο.

Ορισμός των σχολίων:

Είναι η αντίδραση του συνεργάτη επικοινωνίας και κατανοείται μέσω μη
λεκτικής επικοινωνίας, όπως κόμβοι συμφωνίας, χαμόγελα κ.λπ.
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Β. Παρακαλώ γράψτε τα παραδείγματα της
αμφίδρομης επικοινωνίας:

………………………….…………………….

…………….………………………………….

………………………….…………………….

…………….………………………………….
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Φύλλο Εργασίας 3
A. Περιγράψτε ποιο είδος επικοινωνίας είναι οι ακόλουθες εικόνες (μονόδρομη ή
αμφίδρομη επικοινωνία).

………………………….…………………….

…………….………………………………….

………………………….…………………….

…………….………………………………….
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…………….………………………………….

………………………….…………………….

…………….………………………………….
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…………………………………………………
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