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ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Σχολικό Έτος: 2013-14 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3
ο
 Γυμνάσιο Βύρωνα – Ταταούλων 2, 16232 ΒΥΡΩΝΑΣ - 2107651501 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)  

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Μίλα» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

A. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις): 

Σκοπός θέματος 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων που συνδέονται με τη διαπροσωπική και 

ενδοπροσωπική επικοινωνία 

Επιμέρους στόχοι 

• η κατανόηση της λειτουργίας της επικοινωνίας σε διαπροσωπικό και 

πολιτισμικό επίπεδο  

• συνειδητοποίηση κανόνων επικοινωνίας και κοινωνικών ρόλων που 

αναπτύσσονται 

• εμβάθυνση στην επικοινωνία σε εικονικά, δικτυακά περιβάλλοντα 

Ερευνητικά ερωτήματα 

• Λεκτική και μη-λεκτική διαπροσωπική επικοινωνία: Πώς επικοινωνώ λεκτικά 

και μη λεκτικά; Τι αντιλαμβάνομαι εγώ και τι οι άλλοι; 

• Επικοινωνώ με τους άλλους λειτουργικά: Πώς επιτυγχάνεται η λειτουργική 

επικοινωνία; 

• Διαμορφώνω κανόνες και δεσμεύομαι να τους τηρώ: Ποιοί κανόνες διέπουν 

κάθε επικοινωνία και πώς οι ρόλοι διαμορφώνουν κανόνες και 

συμπεριφορές; 

• Επικοινωνώ αποτελεσματικά σε ποικίλα περιβάλλοντα: Πώς και γιατί 

επιλέγω ένα εικονικό, δικτυακό περιβάλλον επικοινωνίας; Πώς επηρεάζεται 

η διαπροσωπική επικοινωνία; 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 λέξεις). 

Κριτήρια επιλογής θέματος 

_Οι δεξιότητες επικοινωνίας στην εφηβεία και η καλλιέργειά τους αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα τόσο στην προσωπική εξέλιξη των μαθητών όσο και στην 

ενεργό συμμετοχή τους στη σχολική και κοινωνική ζωή. Η συστηματική καλλιέργεια 

των δεξιοτήτων αυτών αποτελεί εφόδιο ζωής.  

_Η συνειδητοποίηση της λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας οδηγεί στην 

ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων που περιβάλλουν και προάγουν τη 

μάθηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

Συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα 

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας διαπνέει όλα τα υπόλοιπα μαθησιακά 

αντικείμενα, καθώς αποτελούν δεξιότητες ζωής. Οι δεξιότητες αυτές εμπλουτίζουν 

και ενισχύουν τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των διδασκόμενων μαθημάτων με 
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την οριζόντια διάχυσή τους.  

Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη 

_να προσδιορίζουν, να αντιλαμβάνονται, να χρησιμοποιούν, να συνδυάζουν, να 

εμπλουτίζουν τη μη-λεκτική επικοινωνία 

_να διατυπώνουν, υποστηρίζουν τη γνώμη τους, να σέβονται τη διαφορετική γνώμη, 

να κατανοούν όταν παρεμποδίζεται η επικοινωνία 

_να εντοπίζουν κανόνες επικοινωνίας σε κάθε περιβάλλον και να προσδιορίζουν το 

είδος τους, να κατανοούν ότι οι κανόνες και οι ρόλοι μας στα διαφορετικά πλαίσια 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας 

_να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επικοινωνιακού 

περιβάλλοντος και να τα αξιοποιούν κατάλληλα, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης 

και επεξεργασίας δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). 

 

Συνεργατική μάθηση, ομαδοσυνεργατική εξέλιξη των σχέσεων με κυκλική αλλαγή 

ομάδας, διάλογος, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, χρήση ΤΠΕ, αξιοποίηση 

βιβλιοθήκης σχολείου και ψηφιακής τράπεζας Υπουργείου Παιδείας, έρευνα και 

συλλογή στοιχείων από το διαδίκτυο, αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και 

εμπειρίας των μαθητών, προσομοίωση επικοινωνιακών καταστάσεων, βιωματικοί 

ρόλοι (παιχνίδια ρόλων, ιστορία/σενάριο) για την ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, προβολή ταινίας, παρουσίαση φωτογραφικού υλικού 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(μέχρι 150 λέξεις). 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

-Τα προαναφερθέντα μαθησιακά οφέλη (βλ. Β) 

-Επεξεργασία και σύνθεση συμπερασμάτων των ερευνητικών ερωτημάτων (βλ. Α) 

-Η ανάπτυξη κλίματος εποικοδομητικής επικοινωνίας, συνεργατικότητας, καλών 

σχέσεων στην ομάδα 

-Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ενεργούς συμμετοχής 

Τρόποι παρουσίασης αποτελεσμάτων 

-Έκθεση δράσεων στο σχολείο 

-Ενημέρωση δράσεων στο site του σχολείου 

-Κατασκευή: Το αλφαβητάρι της επικοινωνίας 

-Κατασκευή: Ο δεκάλογος της εικονικής επικοινωνίας 

-Προώθηση των 2 κατασκευών στη ΔΔΕ Α Αθήνας, Δήμο Βύρωνα 
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Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. 

 

Πόροι: Προσφορά σχολείου, μαθητών, υπεύθυνης καθηγήτριας 

 

Υλικά και εξοπλισμός: Γραφική ύλη, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, Η/Υ, σαρωτής, 

εκτυπωτής, DVD, Projector, οθόνη προβολής, διαδίκτυο, χρονόμετρο 

 

Προσκλήσεις ειδικών: Συνάντηση με ειδικό επιστήμονα για την επικοινωνία 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

 

Argyle (1998), Cole (2002), Davis (2006), Goleman (2011), Ντάβου (1998), 

Παπαδάκη-Μιχαηλίδη (1997), Πλατσίδου (2011), Postman (1997), Χατζηχρήστου 

(2008) 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 

 

 

Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση η Διευθύντρια του Γυμνασίου 

κα Ευφροσύνη Χαρδαβέλα (ΠΕ02) 

 

 

 

....................................................................... 

(Υπογραφή) 

 


