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2.4 ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.4.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας για την
παραγωγή διάφορων επαγγελματικών εγγράφων
LO013: Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές των
αποτελεσματικών μορφών γραπτής επικοινωνίας και να
επιδεικνύει ικανότητα στην εφαρμογή αυτών των αρχών με
σαφή και αποτελεσματικό τρόπο
Δημιουργική επίδειξη των δεξιοτήτων γραφής
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα
είναι σε θέση να:
1. Ανακαλέσουν τις κύριες αρχές των αποτελεσματικών
μορφών γραπτής επικοινωνίας
2. Κατανοήσουν την χρήση τους
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)
Διαγωνισμός
Ομαδική συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε δύο ή περισσότερες
ομάδες. Ο στόχος της κάθε ομάδας είναι η ετοιμασία μιας
παρουσίασης συνοδευόμενης από μια αφίσα για τις αρχές της
γραπτής επικοινωνίας.
Η παρουσίαση θα διαρκέσει περίπου πέντε λεπτά. Μετά την
παρουσίαση, οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν
ερωτήσεις για περίπου τρία λεπτά. Μια επιτροπή θα κρίνει τις
1|Σελίδα

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.

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης
Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

ομάδες στους ακόλουθους παράγοντες (σε κλίμακα 1-5):
 Στην εις βάθος κατανόηση των αρχών της γραπτής
επικοινωνίας
 Στην ποιότητα της αφίσας
 Στην γλώσσα του σώματος κατά την διάρκεια της
παρουσίασης
 Στην απάντηση σε ερωτήσεις
Πρέπει να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες στην υιοθέτηση
μιας ολιστικής προσέγγισης στο ζήτημα της επαγγελματικής
γραφής αλλά να συντάξουν τη δική τους παρουσίαση και
αφίσα με δημιουργικό τρόπο. Πρέπει να επικεντρωθούν στις
ακόλουθες κύριες αρχές.
- Ευκολία στην ανάγνωση.
- Καλαισθησία.
- Γνώση του θέματος.
- Σεβασμός στον αναγνώστη.
- Χρήση τεχνικών για την διαχείριση μεγάλου όγκου
δεδομένων εύκολα.
- Κατάλληλος τόνος.
- Ποιος είναι ο παραλήπτης; Πόσο επίσημο/ανεπίσημο
πρέπει να είναι το έγγραφο.
- Χρήση κατάλληλων λέξεων οι οποίες μπορούν να κάνουν
την διαφορά.
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