Αριθμός μεθοδολογικού
εργαλείου
Κώδικας και Τίτλος Τομέα
Εργασίας
Κώδικας και Τίτλος Ενότητας
Αριθμός και Τίτλος
Μαθησιακού Αποτελέσματος
Τίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης

Η άσκηση συνοδεύεται από
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2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
2.3.3 Κατανόηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων
LO009: Να είναι σε θέση να κατανοήσει τον κώδικα δεοντολογίας
του οργανισμού μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό
πλαίσιο.
Δημιουργικές κοινωνικές δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα
είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσουν τη σημαντικότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων
και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν με έναν
αποτελεσματικό τρόπο.
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
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες. Ζητείται να επιδείξουν
κατανόηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και τη σημασία τους
χρησιμοποιώντας μια δημιουργική μέθοδο. Ενθαρρύνονται να
χρησιμοποιήσουν μια από τις ακόλουθες μεθόδους (ή οτιδήποτε
άλλο μπορούν να σκεφτούν):
1. ένα τραγούδι (το οποίο βιντεοσκοπείται)
2. μια ιστορία σε γραπτή μορφή
3. μια ιστορία που συνοδεύεται με εικόνες
4. μια θεατρική παράσταση
1. Αναλόγως με το είδος της εργασίας που η κάθε ομάδα θα θέλει
να κάνει, τα πιο κάτω υλικά πρέπει να είναι διαθέσιμα (οι
συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν και τα δικά τους υλικά):
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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.

Λύση άσκησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

 περιοδικά
 συσκευή αναπαραγωγής CD
 μαγνητόφωνο
 βιντεοκάμερα
 χρωματιστά μολύβια/ μαρκαδόροι σημειώσεων κτλ.
Δεν υπάρχει ορθή και λάθος απάντηση στην άσκηση αυτή. Όταν όλες
οι ομάδες παρουσιάσουν την εργασία τους, ο εκπαιδευτής μπορεί να
ζητήσει από τις ομάδες να αξιολογήσουν η μία την άλλη στην
επίδειξη γνώσεων των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η δημιουργικότητα
είναι επίσης σημαντική σε αυτή την άσκηση, έτσι οι ομάδες πρέπει
επίσης να ψηφίσουν την πιο δημιουργική ομάδα.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει επίσης να έχει τον ρόλο του μεσολαβητή/
υποστηρικτή κατά τη διάρκεια της άσκησης. Θα ενθαρρύνει τα άτομα
να είναι δημιουργικά, αλλά ταυτόχρονα θα κοιτάζει τις σημειώσεις
τους για να βεβαιωθεί ότι όλες οι πτυχές των κοινωνικών δεξιοτήτων
έχουν καλυφτεί.
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