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Αριθμός και Τίτλος
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.
Άσκηση MOOZ: Κατανόηση της λεκτικής επικοινωνίας μέσα σε μια
ομάδα με ένα σαφή και αποτελεσματικό τρόπο.
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι σε
θέση να:
1. Ονομάζουν και περιγράφουν τους κανόνες της
αποτελεσματικής επικοινωνίας
2. Ονομάζουν και να περιγράφουν τα εμπόδια για την
αποτελεσματική επικοινωνία
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
Συμβουλές για τους εκπαιδευτές: Η άσκηση αρχίζει από τα σύννεφα
και τελειώνει στη γη.

Τίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης

2. 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή
και αποτελεσματικό τρόπο

Οι εκπαιδευτές δεν πρέπει να εξηγήσουν πως δουλεύει η άσκηση
ZOOM˙ οι συμμετέχοντες πρέπει να καταλάβουν από μόνοι τους τι να
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κάνουν.
Μέρος πρώτο:
Δώστε όλες τις έγχρωμες κάρτες στους συμμετέχοντες με τυχαία
σειρά. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, μερικοί μπορεί
να πάρουν περισσότερες από μια κάρτες.
Μέρος δεύτερο:
Πείτε στους συμμετέχοντες ότι η άσκηση είναι σαν να παίζουν ένα
παιχνίδι με χαρτιά. Κανένας δεν επιτρέπεται να δει τις κάρτες του
άλλου. Μπορούν μόνο να τις περιγράψουν, και μέσω της περιγραφής
θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν μια λογική σειρά ή να
δημιουργήσουν μια ιστορία χρησιμοποιώντας τις κάρτες.
Μετά που θα φτάσουν σε ένα συμπέρασμα για τη σειρά των καρτών,
οι συμμετέχοντες πρέπει να τις τοποθετήσουν πάνω στο τραπέζι με
την εικόνα να βλέπει προς τα κάτω, ούτως ώστε οι παίκτες να μη
βλέπουν τις κάρτες.
Όταν οι κάρτες τοποθετηθούν και πάλι στο τραπέζι, ο εκπαιδευτής
πρέπει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες ότι δεν μπορούν να
πάρουν πίσω τις κάρτες τους ή να τις αναδιατάξουν. Μόνο ο
εκπαιδευτής στο τέλος της άσκησης θα πρέπει να το κάνει αυτό,
ώστε να εξηγήσει την εργασία.

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης

Παρακαλώ, δώστε στους συμμετέχοντες περίπου 15-20 λεπτά για να
ολοκληρώσουν την εργασία. Ο μέγιστος χρόνος για να
συμπληρώσουν την εργασία, σε περίπτωση που υπάρχουν
προβλήματα, είναι 30 λεπτά.
1. Τριάντα (30) έγχρωμες κάρτες με εικόνες.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να καταλάβει εάν υπάρχουν εμπόδια στην
επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, θα εξηγήσει
στους συμμετέχοντες πως δουλέυουν τα κανάλια επικοινωνίας.
Επιπλέον, η σημαντικότητα των αποτελεσματικών τεχνικών
ερωτήσεων θα τονιστεί, καθώς και το πώς η έλλειψη σωστής
πληροφόρησης μπορεί να κάνει κάποιον δημιουργικό ή όχι, και πώς
θα ξεπεραστούν τυχόν δυσκολίες κτλ.
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Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Τυπώστε τις έγχρωμες κάρτες. Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
Σε περίπτωση που η ομάδα δεν μπορεί να υλοποιήσει τις εργασίες
της εύκολα, ο εκπαιδευτής μπορεί να σταματήσει το χρόνο για δέκα
(10) λεπτά για να καθοδηγήσει την ομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής
της παύσης, ο εκπαιδευτής μπορεί να τους βοηθήσει να καταλάβουν
οποιαδήποτε προβλήματα επικοινωνίας που ενδέχεται να έχουν,
ώστε να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα.
Τότε, η άσκηση μπορεί να συνεχίσει κανονικά.
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