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1η υποενότητα  
• Ικανότητα επικοινωνίας. 

2η 
υποενότητα  

 
• Ικανότητα ανατροφοδοτικής επικοινωνίας (feedback). 

3η 
υποενότητα 

• Ικανότητα διαπραγμάτευσης.  4η 
υποενότητα  

• Ικανότητα πειθούς.  
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«Δεν υπάρχει μη 

συμπεριφορά, δεν 

υπάρχει μη επικοινωνία» 

 
(Watzlawick P.,Helmick B., Jackson D., 1967) 



 .....Επιτρέπει στο άτομο…….  

 να μετατρέπει τις σκέψεις, τις ιδέες και τα 

συναισθήματα σε λόγο και να τα παρουσιάζει με 

καθαρότητα και σαφήνεια, προφορικά ή γραπτά 

στα άτομα προς τα οποία απευθύνεται.  

 

 

 

Επικοινωνία: αλληλεπίδραση (διαμεσολαβημένη ή 
διαπροσωπική) σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που 
έχει ένα σκοπό και...  



  ……να αντιλαμβάνεται ορθά τα μηνύματα που 

λαμβάνει, αξιοποιώντας την ενεργητική ακρόαση όχι 

μόνο ως προς το περιεχόμενο του μηνύματος, αλλά 

και ως προς τα συναισθήματα.  

 να επικοινωνεί με πληρότητα, με  ευχέρεια και με 

όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας.    

 

 
 



       Ποιος…… 

     Λέει Τι.... (το μήνυμα) 

     με Ποιο Κανάλι 

     σε Ποιον 

     με Ποιες Συνέπειες (διαφορετικοί 

άνθρωποι/ομάδες διαφορετική ερμηνεία) 

 

 
 

 

Ένας εύκολος τρόπος να περιγράψουμε μια πράξη 
επικοινωνίας (δομή της επικοινωνίας) είναι να 
απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα……. 



Η πυραμίδα της επικοινωνίας 
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Η επικοινωνία περιλαμβάνει λεκτικά, 
αλλά και μη λεκτικά μηνύματα.  

  Στην προφορική γλώσσα τέτοια στοιχεία είναι 

ο επιτονισμός, η χροιά της φωνής κτλ.  

  Στη γλώσσα του σώματος είναι εκφράσεις 

προσώπου, χειρονομίες, στάση του σώματος, 

νεύματα, κίνηση των ματιών, σωματική 

επαφή, γειτνίαση, προσανατολισμός, 

εμφάνιση.  
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• Το 90% της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας διεξάγεται μέσω της μη 

λεκτικής οδού (Wainwright, 1992). 
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Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν: 

 τη λεκτική οδό για την ανταλλαγή κυρίως 

πληροφοριών.  

Τη μη λεκτική για την έκφραση των 

συγκινήσεων και των συναισθημάτων. 

 



 Η επίδραση του ατόμου στο συνομιλητή του 
καθορίζεται:  

 

 7% από τη λεκτική οδό. 

 38% από τη φωνητική οδό (τόνος, ένταση, ρυθμός, 

παύσεις κτλ) . 

 55% από το κινησιακό σύστημα (εκφράσεις, 

χειρονομίες, κινήσεις κεφαλιού, στάση σώματος κτλ)  

   (Mehrabian, 1968). 

 
 



 Είδη επικοινωνίας 

Παρά τον ολικό της χαρακτήρα, η επικοινωνία μπορεί 
να χωρισθεί σε : 

α)    ενδοπροσωπική, διεξάγεται μέσα στο ίδιο  το  

άτομο. 

β)   άμεση, προϋποθέτει τη συμπαρουσία  των  

μετεχόντων στην  εκάστοτε επικοινωνιακή πράξη.   

γ)   έμμεση,  ανάμεσα στους επικοινωνούντες 

παρεμβάλλεται ένα  τεχνητό μέσο.  

 



 Επιπλέον, σε ό,τι αφορά οργανισμούς, εσωτερική 

επικοινωνία είναι η επικοινωνία στο 

εσωτερικό ενός οργανισμού και είναι η 

«συγκολλητική ουσία» που  διατηρεί την 

ενότητά του και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει 

στη διατήρησή του και στην 

αποτελεσματικότητά του.  

 

 



 Η εσωτερική επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο 

την επίσημη όσο και την ανεπίσημη 

επικοινωνία που διεξάγεται μεταξύ των μελών 

του οργανισμού με όλους τους τρόπους 

(προφορική, γραπτή, με τα νέα μέσα όπως λ.χ. 

το διαδίκτυο κ.ά.). Η εσωτερική επικοινωνία 

είναι στην πράξη όλη η εσωτερική ζωή του 

οργανισμού.  



Μια ικανοποιητική εσωτερική επικοινωνία θα 
πρέπει: 

• Να παρέχει στα μέλη το οργανισμού όλες τις 

πληροφορίες που χρειάζονται για να επιτελούν 

το ρόλο τους.  

• Να εξασφαλίζει ότι γνωρίζουν οτιδήποτε τους 

αφορά.  

• Να γνωρίζει στα μέλη του οργανισμού με 

σαφήνεια τις απαιτήσεις από την 

εργασία/δραστηριότητά τους.  

 



• Να υποστηρίζει συναισθηματικά τα μέλη ιδιαίτερα στις 

δύσκολες στιγμές της ζωής τους ή του οργανισμού  

• Να παρέχει πληροφόρηση – αξιολόγηση στα μέλη σχετικά 

με τη δράση τους  

• Να προτείνει νέες ιδέες και πρότυπα στα μέλη του 

οργανισμού τόσο για τη δουλειά τους όσο και για τη ζωή 

τους  

• Να οργανώνονται συχνές και κατάλληλα προετοιμασμένες 

συναντήσεις σε φιλικό κλίμα των μελών του οργανισμού. 



 Προσταγή. 

Απειλή. 

Κήρυγμα. 

Εκλογίκευση 

Κριτική. 

Παρηγοριά. 

ΦΡΑΓΜΟΙ: 

Συμπεριφορές 

που δυσκολεύουν 

την επικοινωνία.  

Ερμηνεία. 

Γελοιοποίηση. 

Αποφυγή. 

Υπερβολικές  

ή  

ακατάλληλες 

ερωτήσεις. 



 Προσταγή, ο ομιλών προστάζει το συνομιλητή του. 

Απειλή, επισημαίνει στο συνομιλητή τις αρνητικές συνέπειες των 

πράξεων του. 

Κήρυγμα, υποδεικνύει στο συνομιλητή του τι πρέπει ή δεν πρέπει 

να κάνει. 

Εκλογίκευση, χρησιμοποιεί μόνο λογικά επιχειρήματα και αγνοεί 

το συναίσθημα. 

Κριτική, εκφράζει αρνητική κριτική για το συνομιλητή του. 

Παρηγοριά, όταν βιάζεται να καθησυχάσει το συνομιλητή του, 

χωρίς να του επιτρέψει να εκφράσει το πραγματικό του 

συναίσθημα. 



Ερμηνεία, όταν βιάζεται να ερμηνεύσει τα κίνητρα του 

συνομιλητή του απαγορεύοντας του να αυτοπροσδιοριστεί. 

Γελοιοποίηση, όταν προσδίδει έναν αρνητικό χαρακτηρισμό στον 

συνομιλητή του που τον προσβάλει ως προσωπικότητα. 

Αποφυγή, όταν προσπαθεί να στρέψει τη συζήτηση σε άλλο 

θέμα. 

Υπερβολικές ή ακατάλληλες ερωτήσεις, που δίνουν στον 

συνομιλητή την αίσθηση ότι ανακρίνεται. 
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Ικανότητα Aνατροφοδοτικής 
επικοινωνίας (feedback)  

)  

Προσφέρει…  

  Σχόλια, κρίσεις και προτάσεις για την 

συμπεριφορά εκείνου προς απευθύνεται, 

με στόχο την βελτίωσή του στο μέλλον.  

 Kαθοδήγηση και παρακίνηση.  
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Βασική προϋπόθεση διεξαγωγής της:  
 

  Ειλικρίνεια των προθέσεων.  

  Ευπρέπεια.  

  Διακριτικότητα.  

  Ευγένεια.  

  Σεβασμός στην προσωπικότητα.  
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 Προλαμβάνει και συγκρούσεις και προβλήματα.  

 Συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπισή τους.  

 Διαμορφώνει περιβάλλον ειλικρινούς και 

απροσχημάτιστης επικοινωνίας.  

 Προάγει τον σεβασμό και την ευπρέπεια.  

 Συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων 

συνεργασίας.  
 

Οφέλη Aνατροφοδοτικής επικοινωνίας  
 



 Επιτρέπει στο άτομο……. να αξιοποιεί τα εργαλεία και 

τη λειτουργία της επικοινωνίας, για να επιτύχει 

μακροχρόνια αμοιβαία κατανόηση με τα λοιπά μέλη 

της οργάνωσης και επωφελή συμφωνία, ώστε να τα 

κινητοποιήσει για την επίτευξη των στόχων της. 

 
 

 

 

Ικανότητα πειθούς  



  

 

 

 

 

Ικανότητα πειθούς  

Πειθώ 
Χειραγώγηση-
Προπαγάνδα 



Διαφέρει από τη χειραγώγηση, γιατί η πειθώ ….. 
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……….στηρίζεται σε υγιές ηθικό και κοινωνικό 

υπόβαθρο, το οποίο υπαγορεύει στο άτομο: 

 να αξιοποιεί την αξιοπιστία του, 

 να αναζητά κοινό έδαφος για την ενεργοποίησή της, 

  να έχει τεκμηριωμένα επιχειρήματα, και 

 να δημιουργεί και να διατηρεί συναισθηματική επαφή. 



 Επιτρέπει στο άτομο…….  

 όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, να επιτύχει τους 

στόχους του, διαβλέποντας τα ενδιαφέροντα της άλλης 

πλευράς και με μεθοδικό τρόπο να οδηγείται σε συμφωνία 

που εξασφαλίζει ικανοποίηση σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους.  Η ικανότητα αυτή προϋποθέτει 

ευθύτητα και εντιμότητα, ενισχύει την εμπιστοσύνη και 

καλλιεργεί πνεύμα ομαδικότητας στην οργάνωση. 

 
 

 

 

Ικανότητα διαπραγμάτευσης  



Η ικανότητα της διαπραγμάτευσης βελτιώνεται με 

συστηματοποίηση της διαδικασίας που περιλαμβάνει:  

 

  Καθαρούς στόχους και επιδιώξεις κάθε πλευράς.  

  Παραχωρήσεις μέχρι την «κόκκινη γραμμή».  

  Εναλλακτικές προσεγγίσεις.  

  Καλή γνώση της άλλης πλευράς.  

  Εκτίμηση συνεπειών και βαρύτητας αυτών για κάθε 

πλευρά  

  Κατάλληλο στυλ.  
 

  

  

  



  

 ....ένα σύνολο 

αλληλοεπηρεαζόμενων 

ατόμων που επιδιώκουν 

κοινούς σκοπούς, έχουν 

αναλάβει συγκεκριμένους 

ρόλους, πειθαρχούν σε 

κανόνες  κοινά 

αποδεκτούς, 

αλληλοεπηρεάζονται και 

αναπτύσσουν μεταξύ 

τους σχέσεις.  

 

Και όλα τα 

παραπάνω 

μπορούν να 

λειτουργήσουν στο 

πλαίσιο μιας 

ομάδας, δηλαδή 

σε......  



                                                                   

 …ένα δυναμικό σύνολο ατόμων, βασισμένο 

στην αλληλεπίδραση των μελών της και όχι 

στην ομοιότητα μεταξύ τους. Γι’ αυτό και 

υπάρχουν τόσο ομοιογενείς ομάδες με πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά, όσο και ετερογενείς, 

με λιγότερα κοινά χαρακτηριστικά των μελών 

τους. 

Πιο συγκεκριμένα σε… 



 

    Σχηματισμός της ομάδας (forming). 

   Αντιπαράθεση (storming). 

   Καθορισμός κανόνων (norming).  

   Ωριμότητα (ή εκτέλεση) (performing). 

  Τερματισμός (adjourning ή mourning).  

 

 

 

Στάδια ζωής ομάδας 



 

Η διάρκεια κάθε φάσης δεν είναι προβλέψιμη 
  

   Δεν διανύουν όλες οι ομάδες όλα τα στάδια ζωής τους. 

   Τα πρώτα στάδια πρέπει να ολοκληρώνονται σύντομα και οι ομάδες 

να βρίσκονται και να διατηρούνται σε στάδιο ωριμότητας. 

   Η ικανότητα διοίκησης επιτρέπει στο άτομο να αντιλαμβάνεται το 

στάδιο ζωής της ομάδας και να προσαρμόζει το συντονιστικό έργο 

του.  



                                                                   

Ρόλοι στην ομάδα...... ικανοποίησης ατομικών 
αναγκών (ατομικοί) 

   

  Επικυριαρχία  

  Προβολή εαυτού και επίδειξη 

  Υποχώρηση  

  Δημιουργία εμποδίων 

  Δημιουργία κλίματος ευθυμίας και παιχνιδιού 



                                                                   

  

Ρόλοι στην ομάδα...... υποστήριξης της συνοχής 

  Ενθάρρυνση. 

  Επίτευξη συναίνεσης. 

  Συμμόρφωση. 

  Καθορισμός διαδικασιών. 

  Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. 



                                                                   

  

Ρόλοι στην ομάδα...... υλοποίησης του έργου 

  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 

  Ιδέες. 

  Αναζήτηση και παροχή πληροφοριών. 

  Επεξεργασία. 

  Λύση προβλημάτων. 



Ο επικεφαλής της ομάδας είναι καλό να…  

 ….να αναγνωρίζει την αξία της ατομικότητας, της 

μοναδικότητας και της διαφορετικότητας του κάθε 

μέλους της ομάδας, 

 να αποδέχεται το μέλος  συνολικά, ανεξάρτητα αν 

συμφωνεί ή όχι μαζί του 



  να αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία του, 

 

  να αναγνωρίζει και να ενισχύει τη δυνατότητα του 

κάθε μέλους  για αυτορρύθμιση και αυτοδιάθεση, με 

εστίαση στους στόχους και το αποτέλεσμα της ομάδας 

ταυτόχρονα.  

Ο επικεφαλής της ομάδας είναι καλό να… (συνέχεια)  



Αφορούν στα μέλη της, την ομάδα, το έργο της ομάδας και 

σχετίζονται με:  

 την επιβίωση, 

 την ένταξη  

 τη στήριξη,  

 την ανάπτυξη σχέσεων 

 την ασφάλεια,. 

Ανάγκες και στόχοι της ομάδας 



Συνεργασία στην ομάδα 

Συνοχή της ομάδας: δυναμική διαδικασία που αποδίδει την τάση της 
ομάδας να παραμένει ενωμένη, επιδιώκοντας τους στόχους της.  

Η συνοχή της ομάδας: 
 

Συμβάλλει στη διαμόρφωση 

κοινής ταυτότητας που 

στηρίζεται σε κοινούς 

στόχους. 

 Μειώνει το ενδεχόμενο 

συγκρούσεων. 

Ενισχύει την ανάγκη 

συμμετοχής 

 

 

Δημιουργεί συναίνεση. 

Ενισχύει την δέσμευση. 

Υποβοηθά την 

επικοινωνία. 

Δημιουργεί ικανοποίηση. 

στα μέλη. 

Ενισχύει την προοπτική 

υψηλής απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας της 

ομάδας. 

 



 Οι στόχοι της ομάδας να προσδιοριστούν με σαφήνεια. 

 οι ρόλοι να αποσαφηνιστούν και να επιλεχθούν τα 

κατάλληλα άτομα γι’ αυτούς, 

 εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι, 

 καλλιεργείται κλίμα και εξευρίσκονται τρόποι 

συνεργασίας, 

 υιοθετείται το κατάλληλο στυλ ηγεσίας και διοίκησης. 
 

 

Ο συντονιστής της ομάδας, μπορεί να συμβάλλει στη 
δημιουργία κλίματος συνεργασίας, ιδίως αν επιδιώκει:  



  μεθοδευτούν διαδικασίες διαπραγμάτευσης και 

επικοινωνίας καθώς και διαχείρισης συγκρούσεων 

μεταξύ  των μελών, 

  η ομάδα επικεντρωθεί στους στόχους της χωρίς 

να παραγνωρίζονται οι ανάγκες των μελών,  

  διαμορφωθεί κοινή συνείδηση για την αποστολή, 

το έργο και τις επιδιώξεις της.  

 

 







                                                                   


