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Μαθησιακού Αποτελέσματος

LO007: 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. Να είναι σε θέση να υλοποιεί
δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για να βελτιώσει τις
εργασιακές
σχέσεις,
επιδεικνύοντας
γνώση
γενεθλίων,
ονομαστικών εορτών και άλλων ειδικών περιστάσεων.
Γειά σας κ. Πρόεδρε

Τίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης

Η άσκηση συνοδεύεται από

Λύση άσκησης

2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή
και αποτελεσματικό τρόπο

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης αυτής, οι συμμετέχοντες θα
είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσουν τη σημαντικότητα της αποτελεσματικής
προφορικής επικοινωνίας
Ατομική
Ομαδική
Γραπτή άσκηση
Ανάλυση βίντεο
Προσομοίωση
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ομαδική άσκηση με κάρτες
Άσκηση με τη χρήση Δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνιών
Παιχνίδι ρόλων (role play)
Ομαδική συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Αυτό το μεθοδολογικό εργαλείο περιλαμβάνει την παρακολούθηση
ενός πολύ απλού και αστείου βίντεο και τη σύντομη συζήτηση για τη
σημαντικότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας
1. Ένα βίντεο, το οποίο μπορεί να κατεβεί από την ιστοσελίδα You
Tube
( http://www.youtube.com/watch?v=zp23cMni2eY )
Αυτή η άσκηση χρησιμεύει επίσης για να σπάσει ο πάγος, λόγω της
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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.

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

αστείας φύσης του βίντεο. Μετά από το βίντεο, ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να ρωτήσει τους συμμετέχοντες να συζητήσουν τι ήταν αυτό
που προκάλεσε την κακή επικοινωνία. Αυτή η άσκηση πρέπει να
διαρκέσει περίπου 5 λεπτά.
-
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