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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-T3-A9
Δημόσια Παρουσίαση
Ικανότητες για ένα επίπεδο
Γνώσεις


Κατανόηση διαφορετικών στυλ δημόσιας παρουσίασης όπως
αφήγηση, οπτικοί μέθοδοι κλπ.

Δεξιότητες
Μαθησιακά
Αποτελέσματα



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
☐ Ατομική ηλεκτρονική μάθηση
μάθηση
☐Εκμάθηση βάσει εργασίας

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

☐ Άλλο (διευκρινίστε)
Τεχνικές
κατάρτισης
Διάρκεια

Διαφορετικοί τρόποι δημόσιας παρουσίασης
40 λεπτά

Εγκαταστάσεις /
εξοπλισμός

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

Οι
συμμετέχοντες
θα χρειαστούν:

Σημειωματάριο, στυλό ή μολύβι

Συνημμένα
φύλλα εργασίας
Κύρια
καθήκοντα/
Διαδικασία

B1-1: Στυλ παρουσίασης (B1-1: Presentation Styles )
B1-2: Στοιχεία άσκησης παρουσίασης (B1-2: Elements of a presentation
Exercise)
B1-3: Στυλ σενάριου παρουσίασης (B1-3: Presentation Style Scenario)
Εργασία 1
Εξηγήστε τι είναι κάντε μια εισαγωγή για το θέμα. Εξηγήστε ότι μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε ένα elevator pitch όταν μιλάμε για τον εαυτό μας σε
μια συνέντευξη, όταν παρουσιάζουμε τον εαυτό μας σε ένα άτομο ή όταν
θέλουμε να παρουσιάσουμε το προϊόν μας στο κοινό.
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Κάντε μια εισαγωγή 1 λεπτού μιλώντας για τον εαυτό σας για δοκιμή. Το
elevator pitch πρέπει να περιλαμβάνει το όνομά σας, πού εργάζεστε, το
ιστορικό σας και τι κάνετε.
(5 λεπτά)
Εργασία 2
Δώστε το φύλλο εργασίας σε κάθε μαθητή. Ζητήστε τους να φανταστούν
ότι πηγαίνουν για μια συνέντευξη για έναν ρόλο της επιλογής τους. Τι
απαντούν στην ερώτηση: «Πείτε μας για τον εαυτό σας;». Κάθε μαθητής
έχει 1 λεπτό για να απαντήσει στην ερώτηση. Μετά από κάθε απάντηση,
θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση όπου οι μαθητές παρέχουν
ανατροφοδότηση μεταξύ τους.
(30 λεπτά)
Εργασία 4
Ανακεφαλαιώστε και ολοκληρώστε το μάθημα (5 λεπτά)
Χρήσιμες πηγές
που
αναφέρονται
στο DATABANK
(IO2-A2)

Create your Elevator Speech
Best Elevator Pitch with Examples for Job Seekers
Επίπεδα EQF 5 & 6
Μαθησιακά αποτελέσματα
• Αναγνώριση χρήσης κοινωνικής αλληλεπίδρασης
• Εξήγηση των στοιχείων της δημόσιας παρουσίασης: elevator
pitch και στυλ παρουσίασης
• Διάκριση των στοιχείων της δημόσιας ομιλίας,
συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής / μη-λεκτικής επικοινωνίας,
της γλώσσας του σώματος και των ιδεών

Συμβουλές

Ο εκπαιδευτής/καθηγητής χρησιμοποιεί το ακόλουθο σενάριο σε γραπτή
μορφή:
"Γεια, είμαι ο Ivan με σύνδρομο Down και το όνομα της εταιρείας μου
είναι" Wooded Flowers ". Από τότε που ήμουν πολύ μικρός, έπαιζα στα
χωράφια, βοηθώντας τη μητέρα μου να φυτέψει δέντρα και λουλούδια.
Μεγαλώνοντας, αντιμετώπισα πολλά εμπόδια όταν έψαχνα για δουλειά
καθώς με αποκαλούσαν «ακατάλληλο». Γι 'αυτό δημιούργησα τα Wooded
Flowers, ένα ανθοπωλείο κοινωνικής επιχείρησης και είμαι
αποφασισμένος να ενδυναμώσω τους νέους με αναπηρία να βρουν
εργασία και να γίνουν ενεργοί πολίτες. Προσφέρουμε όλα τα είδη
λουλουδιών, διακοσμητικά και προϊόντα λουλουδιών. Η μοναδική μας
πρόταση πώλησης έγκειται στην ιδέα ότι δημιουργούμε μοναδικά
προϊόντα λουλουδιών που μπορούν να εξατομικευτούν και να
ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των ατόμων. Στόχος μας είναι να
μεγιστοποιήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο με την προώθηση μιας
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς ».
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Ο εκπαιδευτής/καθηγητής ζητά από κάθε μαθητή να γράψει ένα δικό του
παράδειγμα. Ο εκπαιδευτής/καθηγητής περνάει και σημειώνει την
απάντηση που του δόθηκε από τους μαθητές που δεν μπορούν να
γράψουν προφορικά. Όταν τελειώσει η άσκηση, ο εκπαιδευτής/καθηγητής
ζητά να παρουσιάσει την ιδέα του.
Επίπεδα EQF 7 & 8:
Μαθησιακά αποτελέσματα:
• Διεξαγωγη ενός elevator pitch χρησιμοποιώντας δημόσια ομιλία
π.χ. τεχνικές γλώσσας σώματος και στυλ παρουσίασης
• Παρουσίαση elevator pitch
Ο εκπαιδευτής/καθηγητής ζητά από κάθε μαθητή να προετοιμάσει ένα
δικό του elevator pitch για ένα φανταστικό προϊόν και μια επιχείρηση.
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Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο εργασίας B1-1: Ορισμός Elevator Pitch (Worksheet B1-1: Elevator Pitch Definition)

Ένα σύντομο και πειστικό sales (πωλήσεων) pitch με πολύ μικρή
διάρκεια.
Μια σύντομη περίληψη για τον εαυτό σας και τι κάνετε.

Τι περιλαμβάνει ένα elevator pitch;







Το όνομά σας
Μια σύντομη περιγραφή του ιστορικού σας
Τι προσφέρετε / τι προσφέρει η εταιρεία σας;
Πώς διαφέρει το προϊόν σας από άλλα προϊόντα;
Ο στόχος σας: Τι θέλετε να πετύχετε
Συνιστάται να διαρκεί μεταξύ 20 και 30 δευτερολέπτων

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

Page |6

Φύλλο Εργασίας 2
B1-2: Ερώτηση συνέντευξης

Ποιος είσαι και τι κάνεις;

Α. Παραδείγματα
 "Το όνομά μου είναι Jane Doe. Έχω δύο χρόνια εμπειρίας ως βοηθός γραφείου.
Έλαβα επίσης μαθήματα στη διαχείριση έργων στο …. College. Έχω εργαστεί
στην εξυπηρέτηση πελατών το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Ψάχνω για μια
θέση ως διοικητικής υποστήριξης. Θα ήθελα πραγματικά να εργαστώ σε μια
ιατρική εταιρεία.
 "Είμαι ο John Doe και θα ήθελα να είμαι ο υπεύθυνος τροφοδοσίας για την
επόμενη εκδήλωσή σας. Έχω εργαστεί ως σεφ για έξι χρόνια. Ξεκινώ τη δική μου
εταιρεία τροφοδοσίας. Επιθυμία μου έιναι να φτιάχνω καλό φαγητό για αξέχαστες
εκδηλώσεις. "

Α. Συμπληρώστε τα κενά για να μιλήσετε για τον εαυτό σας.

"Γεια. Το όνομά μου είναι ____________. Είμαι καλός στο/η ___________________. Μου
αρέσει πολύ το/η/ο __________________. Ψάχνω _________________ στο/η____________."
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