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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:  

  

 

ENTRE4ALL COMMUNITY SUPPORT CENTRES 

Project number: 2019-1-SI01-KA204-060426 
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Ενότητα  
1. Κοινωνικές Δεξιότητες 

Αριθμός 
Δραστηριότητας  

M4-T3-A8 

Θέμα Δημόσια Παρουσίαση 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 Ικανότητες για ένα επίπεδο 

Γνώσεις 

 Κατανόηση διαφορετικών στυλ δημόσιας παρουσίασης όπως 

αφήγηση, οπτικοί μέθοδοι κλπ. 

Δεξιότητες 

 Προσδιορισμός των στοιχείων της δημόσιας ομιλίας, 

συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής / μη-λεκτικής επικοινωνίας, 

της γλώσσας του σώματος και των ιδεών 

Ικανότητες 

 Υποστήριξη λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας σε δημόσια 

παρουσίαση 

Μαθησιακή 
Προσέγγιση 

☐ Μικτές ευκαιρίες μάθησης            ☒ Εκπαίδευση F2F  

☒ Ατομική ηλεκτρονική μάθηση       ☒  Ανοιχτής και εξ αποστάσεως 

μάθηση 

☐Εκμάθηση βάσει εργασίας              ☐  Κοινοτική εργασία 

☐ Άλλο (διευκρινίστε) 

Τεχνικές 
κατάρτισης 

Γλώσσα του σώματος 

Διάρκεια  80 λεπτά  

Εγκαταστάσεις / 
εξοπλισμός 

Αίθουσα διδασκαλίας, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καρέκλες, τραπέζια, 
αίθουσα εκπαίδευσης, προβολέας 

Οι 
συμμετέχοντες 
θα χρειαστούν: 

Σημειωματάριο, στυλό ή μολύβι 

Συνημμένα 
φύλλα εργασίας 

B1-1: Τι είναι η γλώσσα του σώματος (What is Body Language?) 
B1-2: Άσκηση γλώσσας του σώματος  Body language exercise) 

Κύρια 
καθήκοντα/ 
Διαδικασία    

 Εργασία 1 
Παρακολουθήστε το βίντεο ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ **ANIMATION** (10 λεπτά). 
Ρωτήστε τους μαθητές εάν έχουν οποιαδήποτε ερώτηση και κάντε μια 
μικρή συζήτηση εάν είναι απαραίτητο. 
(20 λεπτά) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UFQLFsTWzYg
https://www.youtube.com/watch?v=UFQLFsTWzYg
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Εργασία 2 
Δώστε το φύλλο εργασίας 1 στους μαθητές. 
Ζητήστε από τους μαθητές στην τάξη να φανταστούν ότι πρόκειται να 
παρακολουθήσουν μια συνέντευξη εργασίας και να δώσουν την ακόλουθη 
ερώτηση: «Πώς θα καθόντουσαν για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους; 
Ποια θα ήταν η καταλληλότερη θέση; ». Τους δίνονται 2 λεπτά για να 
σκεφτούν τη θέση. Κάθε μαθητής στη συνέχεια έχει 2 λεπτά για να 
παρουσιάσει την ιδέα του και ο δάσκαλος τις διορθώνει εάν είναι 
απαραίτητο. 
(30 λεπτά) 
 
Εργασία 3 
Φτιάξτε μια ομάδα 2-3 ατόμων η κάθε μια. Ζητήστε από τους μαθητές να 
εργαστούν μαζί για να συμπληρώσουν την Άσκηση στο Φύλλο Εργασίας 
2. Δώστε τους 15 λεπτά και συζητήστε τις απαντήσεις στην τάξη. Βάλτε τις 
φωτογραφίες στον προβολέα, ώστε να παρακολουθεί όλη η τάξη. 
 
(30 λεπτά) 
 
Εργασία 4 
Ανακεφαλαιώστε και ολοκληρώστε το μάθημα (10 λεπτά) 
Ο εκπαιδευτής/καθηγητής συνοψίζει τι έχει μάθει στην τάξη. Στοιχεία 
γλώσσας σώματος, κατάλληλες και ακατάλληλες τεχνικές. 
  

Χρήσιμες πηγές 
που 

αναφέρονται 
στο DATABANK 

(IO2-A2) 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ **ANIMATION  
ilovestyle.com - Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2018 - Τιμητικό 
Βραβείο  
 

Συμβουλές 

Επίπεδα EQF 5 & 6 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
• Κατανόηση της έννοιας γλώσσα του σώματος σε δημόσια παρουσίαση 
• Διάκριση των στοιχείων της δημόσιας ομιλίας, συμπεριλαμβανομένης 
της λεκτικής / μη λεκτικής επικοινωνίας, της γλώσσας του σώματος και 
των ιδεών 
• Παρουσίαση μη λεκτικών και τεχνικών γλώσσας του σώματος 
 
Ο εκπαιδευτής/καθηγητής θα αντικαταστήσει τη δραστηριότητα 2. Η νέα 
δραστηριότητα περιλαμβάνει την παρακολούθηση βίντεο και την 
παρακολούθηση τεχνικών γλώσσας του σώματος. Ο 
εκπαιδευτής/καθηγητής συζητά τη γλώσσα του σώματος των ομιλητών 
ενώ παρακολουθεί το βίντεο: 
ilovestyle.com - Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2018 - Τιμητικό 
Βραβείο  
 
Επίπεδα EQF 7 & 8: 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
• Σύγκριση μη λεκτικών τεχνικών επικοινωνίας και γλώσσας του σώματος 

https://www.youtube.com/watch?v=UFQLFsTWzYg
https://www.youtube.com/watch?v=UFQLFsTWzYg
https://www.youtube.com/watch?v=rCM_9mB-dzg
https://www.youtube.com/watch?v=rCM_9mB-dzg
https://www.youtube.com/watch?v=rCM_9mB-dzg
https://www.youtube.com/watch?v=rCM_9mB-dzg
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• Για τη διεξαγωγή μιας παρουσίασης χρησιμοποιώντας δημόσια ομιλία 
π.χ. τεχνικές γλώσσας σώματος και στυλ παρουσίασης 
 
Ο εκπαιδευτής/καθηγητής διαβάζει το φύλλο εργασίας 1 χωρίς να 
παρακολουθεί το βίντεο. Ο δάσκαλος ζητά από κάθε μαθητή ξεχωριστά να 
κάνει μια εισαγωγή του εαυτού του (όνομα, ηλικία, πράγματα που τους 
αρέσουν αλλά και που δεν τους αρέσουν, το όνομα του ειδώλου τους και 
γιατί είναι το είδωλο τους) μπροστά από ολόκληρη την τάξη 
χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές γλώσσας του σώματος. Ο 
δάσκαλος παρέχει 5 λεπτά σε κάθε μαθητή. 
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Φύλλο Εργασίας 1 

 

Φύλλο εργασίας B1-1: Τι είναι η γλώσσα του σώματος; (Worksheet B1-1: What is 

Body Language?) 

 

 

Η γλώσσα του σώματος είναι ο σωστός τρόπος επικοινωνίας χωρίς τη 

χρήση προφορικών λέξεων. 

 

 

Η γλώσσα του σώματος περιγράφεται από: 

• Επαφή με τα μάτια 

• Εκφράσεις του προσώπου 

• Κινήσεις κεφαλιού και σώματος 

• Χειρονομίες χεριών 

• Στάση σώματος 

Ποιά είναι η κατάλληλη γλώσσα του σώματος; 

Οπτική επαφή Μετακινηθείτε από πρόσωπο με πρόσωπο με τα 
μέλη του κοινού και κοιτάξτε το κοινό στα μάτια 

Εκφράσεις προσώπου Κρατήστε ένα απλό χαμόγελο 

Κινήσεις κεφαλιού και σώματος Μετακινηθείτε γύρω από το χώρο παρουσίασης, 
μην χαμηλώσετε το κεφάλι σας και μην κοιτάξετε 
το ταβάνι 

Χειρονομίες Χρησιμοποιήστε χειρονομίες ανοιχτού χεριού για 
να τονίσετε τις λέξεις και να διαφοροποιήσετε τις 
χειρονομίες σας 

Στάση του σώματος Σταθείτε ευθεία με τους ώμους προς τα πίσω, 
μην σταυρώσετε τα χέρια σας και βάλτε τα χέρια 
σας στην τσέπη ή αφήστε τα χαλαρά 
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Φύλλο Εργασίας 2 

 

B1-2: Άσκηση γλώσσας σώματος (B1-2: Body language exercise) 

 

 

A. Σημειώστε ποια φωτογραφία δείχνει την κατάλληλη χειρονομία. 
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A. Σημειώστε ποια φωτογραφία δείχνει την κατάλληλη στάση σώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A. Σημειώστε ποια φωτογραφία δείχνει την κατάλληλη έκφραση του προσώπου. 
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A. Σημειώστε ποια φωτογραφία δείχνει την κατάλληλη επαφή με τα μάτια  

 

 

 

 

 

Α. Σημειώστε ποια φωτογραφία είναι δείχνει την κατάλληλη κίνηση κεφαλής 

  

 



  P a g e  | 9 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-SI01-KA204-060426 

 

 

 


