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Μαθησιακοί στόχοι

• Μαθαίνοντας την ουσία και την προέλευση της επικοινωνίας. 

• Κατανόηση των διαφόρων τύπων επικοινωνίας και των ιδιαιτεροτήτων τους. 

• Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες. 

• Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η καλή επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη.

• Μάθηση για τα κλειδιά της αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

• Κατανόηση του ποια είναι τα εμπόδια στην επιτυχή επικοινωνία και πώς μπορούμε να τα ελαχιστοποιήσουμε.

• Εκμάθηση διαφορετικών τύπων πολιτισμών σχετικά με την επικοινωνία





Αρχική αξιολόγηση 
Τύπος δραστηριότητας - Σωστό ή Λάθος

1. Αποτελεσματική επικοινωνία συμβαίνει όταν ο παραλήπτης κατανοεί το μήνυμα όπως το έχει 
προορίσει ο αποστολέας.
a. Σωστό 
b. Λάθος

2. Η μονομερής/μονόδρομη επικοινωνία ή ο μονόλογος συμβαίνει όταν ένα άτομο στέλνει ένα μήνυμα, ο 
συνομιλητής λαμβάνει μόνο πληροφορίες χωρίς να εμβαθύνει μέσω ερωτήσεων.
a. Σωστό 
b. Λάθος



3. Η αμφίδρομη επικοινωνία ή ο διάλογος λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο επικοινωνεί με ένα άλλο μέσω 
συνομιλίας και μηνυμάτων τα οποία εμπλουτίζονται με ερωτήσεις που επιτρέπουν την αύξηση και την 
επαλήθευση του μηνύματος.
a. Σωστό 
b. Λάθος

4. Η καλή επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο την ομιλία όσο και την ακρόαση.
a. Σωστό 
b. Λάθος

Αν όλες οι απαντήσεις σας είναι «σωστό», έχετε μια καλή προ-κατανόηση της επικοινωνίας. 

Αρχική αξιολόγηση 
Τύπος δραστηριότητας - Σωστό ή Λάθος



Αρχική Αξιολόγηση
Τύπος δραστηριότητας - Πολλαπλή επιλογή (Μία σωστή απάντηση)

1. Η επικοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της κατανόησης. 
a. Σωστό
b. Λάθος

2. Μια από τις αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι:
α. ο ομιλητής πρέπει να βεβαιώνεται ότι γνωρίζει και καταλαβαίνει όλα όσα θέλει να πει πριν αρχίσει να μιλάει,
β. ο ομιλητής δεν πρέπει να ελέγχει το επίπεδο κατανόησης της ομιλίας του,
γ. ο ακροατής πρέπει να βεβαιώνεται ότι ακούει καλά τη φωνή του ομιλητή.

3. Η ενεργητική ακρόαση είναι:
α.  Να ακούτε προσεκτικά και με προσοχή αυτά που λέει ο άλλος.
β. Να ζητάτε λεπτομέρειες
γ. Να ζητάτε διευκρινίσεις
δ. όλα τα παραπάνω



Μέρος 1

Τι είναι επικοινωνία;





Θέμα 1: Επικοινωνία - ουσία και προέλευση

Ο όρος "επικοινωνία" προέρχεται από τη λατινική λέξη "communicare" που σημαίνει μοιράζομαι, κατανέμω ή κυριολεκτικά 
"κάνω κοινά". 

Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία με την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ ατόμων. 

Γίνεται μέσω ενός κοινού συστήματος συμβόλων, σημείων ή συμπεριφοράς.

Η καλή επικοινωνία είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της καλής 
ατμόσφαιρας που ενισχύει την απόκτηση γνώσεων και την κοινωνική ένταξη.



Θέμα 1: Επικοινωνία - ουσία και προέλευση

Η αποτελεσματική επικοινωνία ορίζεται ως η επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων κατά την οποία το 
επιδιωκόμενο μήνυμα είναι:

- κατάλληλα κωδικοποιημένο

- παραδίδεται μέσω κατάλληλου καναλιού

- λαμβανόμενο 

- Σωστά αποκωδικοποιημένο

- κατανοητό από τον (τους) παραλήπτη(-τες)

Αποτελεσματική επικοινωνία σημαίνει ότι οι ιδέες και οι αντιλήψεις σας ακούγονται και οι άνθρωποι ενεργούν βάσει αυτών. 

Αποτελεσματική επικοινωνία σημαίνει ότι είστε σε θέση να ακούτε, να κατανοείτε και να αναλαμβάνετε δράση με βάση αυτά 
που λένε οι άλλοι άνθρωποι.



Θέμα 1: Επικοινωνία - ουσία και προέλευση
Τα επτά στοιχεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας:

• Σαφή - οι κύριες ιδέες εντοπίζονται και γίνονται εύκολα κατανοητές.

• Συνοπτική - μπαίνει στο θέμα χωρίς να χρησιμοποιεί περιττές λέξεις ή εικόνες.

• Συγκεκριμένη - περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα ή εξηγήσεις.

• Σωστή - ως προς τις πληροφορίες, την επιλογή λέξεων και τη γραμματική.

• Συνεκτική - οι πληροφορίες παρουσιάζονται με λογική σειρά.

• Πλήρης - όταν δημιουργείτε ένα μήνυμα, είναι σημαντικό να δίνετε στον παραλήπτη όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεται για να ακολουθήσει την επιχειρηματολογία σας και να καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα με εσάς. 

• Ευγενικά - τα μηνύματά σας πρέπει να είναι φιλικά, επαγγελματικά, διακριτικά, με σεβασμό, ανοιχτά και ειλικρινή.
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Θέμα 2: Λεκτική επικοινωνία

Η προφορική επικοινωνία αφορά τη γλώσσα, τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική. 

Γενικά, η λεκτική επικοινωνία αναφέρεται στη χρήση των λέξεων.

Η λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει ήχους, λέξεις, γλώσσα και ομιλία. Η ομιλία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 
επικοινωνίας και βοηθά στην έκφραση των συναισθημάτων μας με λέξεις. 

Λεκτική επικοινωνία είναι κάθε επικοινωνία που χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να μεταφέρει νόημα. Μπορεί να περιλαμβάνει 
την προφορική επικοινωνία, όπως η ομιλία σε ένα άλλο άτομο μέσω τηλεφώνου, συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, 
συνεντεύξεις, συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, παρουσιάσεις και ούτω καθεξής. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη γραπτή 
επικοινωνία, όπως επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα.



Θέμα 2: Λεκτική επικοινωνία
Ορισμένες μορφές λεκτικής επικοινωνίας είναι η γραπτή και η προφορική επικοινωνία.

Παραδείγματα γραπτής επικοινωνίας:

-Επιστολές

-Γραπτά μηνύματα

-Ηλεκτρονικά μηνύματα

Παραδείγματα προφορικής επικοινωνίας:

-Συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο

-Ομιλίες

-Ραδιόφωνο
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Θέμα 3: Μη-λεκτική επικοινωνία

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η μεταφορά πληροφοριών μέσω της χρήσης της γλώσσας του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένης της οπτικής επαφής, των εκφράσεων του προσώπου, των χειρονομιών και άλλων. Για παράδειγμα, 
το χαμόγελο όταν συναντάτε κάποιον μεταδίδει φιλικότητα, αποδοχή και διαφάνεια. Όλοι χρησιμοποιούν τη μη λεκτική 
επικοινωνία συνεχώς, είτε το γνωρίζουν είτε όχι.

Η μη λεκτική επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, καθώς μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα ενός ατόμου να 
σχετίζεται, να εμπλέκεται και να δημιουργεί ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις στην καθημερινή τους ζωή. Η καλύτερη 
κατανόηση αυτού του είδους επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων με 
τους άλλους.

Η στάση του σώματος, ο τόνος της φωνής και η επαφή με τα μάτια μπορούν να δώσουν ανεπαίσθητα μηνύματα που 
ενισχύουν τα λεγόμενα και να μεταδώσουν συνέπεια και αξιοπιστία.

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η πράξη της μετάδοσης μιας σκέψης, ενός συναισθήματος ή μιας ιδέας μέσω φυσικών 
χειρονομιών, της στάσης του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου.



Θέμα 3: Μη-λεκτική επικοινωνία - στοιχεία

Οι μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας είναι πολλές και ποικίλες και μπορούν να παρέχουν μια εκτεταμένη εικόνα των 
σκέψεων ή/και των συναισθημάτων ενός ατόμου. Οι μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν για 
να κατανοήσουμε καλύτερα τη θέση τους στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις:

- Xειρονομίες - για παράδειγμα, οι κινήσεις των χεριών, των βραχιόνων και του κεφαλιού. Με τη βοήθειά τους τονίζουμε 
στοιχεία της έκφρασής μας. Χάρη σε αυτές τις κινήσεις, εκφράζουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση.

- Εκφράσεις του προσώπου - από τη μία πλευρά εκφράζουμε συναισθήματα, αλλά από την άλλη είναι στοιχείο έμφασης 
του λεκτικού περιεχομένου 

- Άγγιγμα - για παράδειγμα χειραψίες, αγκαλιές κ.λπ. το οποίο βοηθά στη δημιουργία σχέσεων. 



Θέμα 3: Μη-λεκτική επικοινωνία - στοιχεία
- Επαφή με τα μάτια - τα μάτια είναι εδώ ο κύριος αναμεταδότης πληροφοριών, μέσω των κινήσεών τους χτίζουμε την 

εντύπωση της εγγύτητας.

- Ο τόνος της φωνής είναι το εύρος του ύψους της φωνής που μπορεί να επικοινωνεί κάτι άλλο από τις λέξεις που 
λέγονται. Για παράδειγμα, ο σαρκασμός μπορεί να δώσει στα λόγια ενός ατόμου ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.

- Απόσταση μεταξύ των συνομιλητών - διακρίνουμε τον οικείο, τον προσωπικό, τον κοινωνικό και τον ανοιχτό χώρο. Αυτό 
διαφέρει σε διάφορους πολιτισμούς. 

- Θέση του σώματος - πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο κάθεται και στέκεται. 

- Οι κινήσεις του σώματος μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε κίνηση του σώματος.

- Μη λεκτικά χαρακτηριστικά της ομιλίας - για παράδειγμα ο τονισμός της φωνής ή ο ρυθμός της ομιλίας. Τονίζουν τις 
προθέσεις μας σε σχέση με τον συνομιλητή και χάρη σε αυτά μπορεί να επηρεάσει αποτελεσματικά τους άλλους.

- Παραγλωσσικοί ήχοι - προσθέτουν ποικιλία στη διαδικασία επικοινωνίας. Αποτελούν σημάδια έκφρασης συναισθημάτων 
(γέλιο, κλάμα, αναστεναγμοί)

- Στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος - σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται οι συνομιλητές.

- Σωματική εμφάνιση και ρούχα - εκφράζει τη σχέση που έχουμε με τον συνομιλητή μας 



Μέρος 2

Επικοινωνιακές Δεξιότητες
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Θέμα 1: Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Αφού ορίσαμε τον όρο επικοινωνία και αναφέραμε γιατί είναι τόσο σημαντική για τη ζωή και την εργασία, τώρα μπορούμε 
να εξετάσουμε πιο προσεκτικά πιο συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή καλής 
επικοινωνίας. 

Όταν πρόκειται για δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαπροσωπική επαφή, ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσικές 
προδιαθέσεις και κλίσεις να τις χρησιμοποιούν σε καθημερινές καταστάσεις ακόμη και ασυνείδητα. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς κάθε δεξιότητα επικοινωνίας μπορεί να εκπαιδευτεί και να αναπτυχθεί 
εύκολα, συνήθως με την εφαρμογή μόνο μικρών αλλαγών στη συνήθη, καθημερινή μας συμπεριφορά. 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε και θα εξηγήσουμε ορισμένες από αυτές. 
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Θέμα 1: Επικοινωνιακές Δεξιότητες

• Ενεργητική ακρόαση - Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως, η επικοινωνία δεν είναι μόνο η έκφραση, αλλά και η 
ακρόαση των άλλων. Η ενεργητική ακρόαση είναι η προσεκτική προσοχή στο πλήρες μήνυμα που αποστέλλεται. Πρέπει 
να δίνετε προσοχή στο άλλο άτομο πολύ προσεκτικά και να αναλύετε όχι μόνο τα λεκτικά του σήματα αλλά και τα μη 
λεκτικά. Θα είναι πολύ θετικό να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα του σώματός σας και τις χειρονομίες σας για να δείξετε ότι 
ασχολείστε. 

• Σαφήνεια και συνοπτικότητα - Λέγοντας αυτό που θέλετε με σαφή και συνοπτικό τρόπο, φροντίζοντας να έχετε περάσει 
τις πιο σημαντικές πληροφορίες. 

• Ικανότητα υποβολής ερωτήσεων - Κατά την επικοινωνία, είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι έχετε κατανοηθεί σωστά και 
ότι καταλαβαίνετε τους άλλους. Για να το ελέγξετε μπορείτε να κάνετε διάφορες ερωτήσεις.  Με αυτόν τον τρόπο 
μπορείτε να αποφύγετε τις λανθασμένες επικοινωνίες. Διευκρινίστε ορισμένα σημεία κάνοντας ερωτήσεις και ελέγχοντας 
αν αυτό που καταλάβατε είναι αυτό που εννοούσαν.

• Δέσμευση - Περιλαμβάνει την προσοχή στη συμπεριφορά και τα λόγια του συνομιλητή σας. Το να είστε παθιασμένοι με 
τη διαδικασία επικοινωνίας με τους άλλους θα έχει ως αποτέλεσμα οι άλλοι να αισθάνονται καλύτερα και να σας 
εμπιστεύονται περισσότερο. Δείξτε τον ενθουσιασμό σας για τους μαθητές που κάνουν ερωτήσεις και εκφράζονται.



Θέμα 1: Επικοινωνιακές Δεξιότητες

• Ενσυναίσθηση - Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να κατανοείς και να μοιράζεσαι τα συναισθήματα του άλλου. Καθώς η 
επικοινωνία είναι πάντα διαπροσωπική, είναι ζωτικής σημασίας να προσπαθείτε να δείτε την κατάσταση από την οπτική 
γωνία του άλλου και να τη σεβαστείτε. 

• Ανατροφοδότηση - Είναι η πληροφορία που λαμβάνεται μετά από συγκεκριμένη δράση. Όταν δίνετε  ανατροφοδότηση 
βεβαιωθείτε ότι επικεντρώνεστε επίσης στις θετικές πλευρές. Όταν τη λαμβάνετε, ακούστε προσεκτικά, κάντε 
διευκρινιστικές ερωτήσεις αν χρειάζεται και προσπαθήστε να την εφαρμόσετε αργότερα. 

• Φιλικότητα - Το να σας θεωρούν φιλικό άτομο μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας σας με τους 
άλλους ανθρώπους, καθώς θα σας εμπιστεύονται περισσότερο, καθώς και θα αισθάνονται χαλαροί και με καλύτερη 
διάθεση. 

• Ανοιχτό πνεύμα - Αντί να περνάτε μόνο το μήνυμά σας και να επιβάλλετε τις ιδέες σας, προσπαθήστε να μπείτε σε 
διάλογο με ανοιχτό πνεύμα. Να θυμάστε ότι ο στόχος της επικοινωνίας είναι συχνά η ανταλλαγή ιδεών ή η δημιουργία 
λύσεων σε προβλήματα.



Θέμα 2: Μοντέλα επικοινωνίας και ακρόαση στην επικοινωνία

Συνήθως, το άτομο με καλές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι εκείνο που θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν υποτιμήσεις ή 
καυγάδες που παρουσιάζονται ξεκαθαρίζοντας τα πάντα εγκαίρως και φροντίζοντας να είναι ένας ασφαλής και χωρίς 
αποκλεισμούς χώρος. 
Χάρη στην καλή επικοινωνία οι άνθρωποι μπορούν να εξελιχθούν, να μάθουν νέες δεξιότητες και να ανταλλάξουν απόψεις 
για σημαντικά θέματα. Αποτελεσματική επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων όταν ο παραλήπτης κατανοεί το 
μήνυμα όπως το θέλει ο αποστολέας. Στην αποτελεσματική επικοινωνία, οι πληροφορίες του αποστολέα αντικατοπτρίζουν 
με ακρίβεια τις προθέσεις του και η ερμηνεία του παραλήπτη συμπίπτει με τις προθέσεις του αποστολέα. Αυτό είναι ορατό 
στο μοντέλο επικοινωνίας που παρουσιάζεται παρακάτω. 

Source: https://mayecreate com/blog/back to basics the basic communication model/

https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/


Θέμα 2: Μοντέλα επικοινωνίας και ακρόαση στην επικοινωνία

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η καλή επικοινωνία δεν συνίσταται μόνο στην ομιλία, αλλά και στην ακρόαση. Όταν 
επικοινωνούμε, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι, οι συνομιλητές μας έχουν ίση πρόσβαση στη φωνή, μπορούν να εκφράσουν 
ελεύθερα τα συναισθήματά τους και ότι θα ακουστούν και θα γίνουν κατανοητοί.  

Η επικοινωνία διαφέρει ανάλογα με το γεγονός με ποιον επικοινωνούμε. Επομένως, είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε 
ανάλογα τις τεχνικές επικοινωνίας μας στους μαθητές με τους οποίους επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Source: https://pixabay.com/illustrations/ear-auricle-listen-listen-to-2973126/

https://pixabay.com/illustrations/ear-auricle-listen-listen-to-2973126/


Μέρος 3

Κλειδιά αποτελεσματικής επικοινωνίας
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Θέμα 1: Διατύπωση του σωστού μηνύματος

Η διατύπωση του σωστού μηνύματος είναι ζωτικής σημασίας σε μια επικοινωνιακή διαδικασία, καθώς αυξάνει την 
πιθανότητα να το κατανοήσουν οι συνομιλητές μας. Μερικά από τα σημαντικά σημεία που πρέπει να συμπεριληφθούν είναι 
τα εξής:

• Υψηλός βαθμός ακρίβειας στη διατύπωση πληροφοριών, προσδοκιών και συναισθημάτων

• Ένας σαφής στόχος, τα κύρια σημεία του μηνύματος 

• Τακτική, λογική ροή των πληροφοριών

• Δέσμευση, ενθουσιασμός του λόγου

• Προσαρμοσμένο στυλ στον αποδέκτη

• Γραμματική ορθότητα

• Παρακολούθηση του βαθμού κατανόησης



Θέμα 2: Επικοινωνιακά εμπόδια

Τα εμπόδια επικοινωνίας είναι εμπόδια που δυσχεραίνουν τη διαδικασία επικοινωνίας. Παραδείγματα τέτοιων εμποδίων 
είναι: 

• Διεξαγωγή της επικοινωνίας με υπεροπτικό ή συγκαταβατικό τρόπο 

• Χρήση γρήγορων και συνηθισμένων ερωτήσεων - αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεστε πραγματικά 
για το μήνυμα που λαμβάνετε. 

• Σπάνια αναφορά στις σκέψεις του συνομιλητή μας - μια τέτοια συμπεριφορά υποδηλώνει ότι είστε συγκεντρωμένοι 
περισσότερο στον εαυτό σας και στην άποψή σας παρά στο μήνυμα που λαμβάνετε. 

• Συχνές διακοπές για υποβολή ερωτήσεων ή παρεμβατικά σχόλια - είναι σημαντικό να αποφεύγεται αυτή η συμπεριφορά, 
καθώς η ευχέρεια της συζήτησης υποφέρει σε τέτοιες καταστάσεις.

• Η χρήση ορολογίας ή περίπλοκης γλώσσας 
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Θέμα 3: Πολιτισμικές διαφορές στην επικοινωνία

Ορισμένες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας έχουν διαφορετική σημασία σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Για παράδειγμα, 
μια χειρονομία ή μια κίνηση που σημαίνει ένα πράγμα για τους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να σημαίνει 
κάτι εντελώς διαφορετικό στην Ιαπωνία. Ενώ ένας Αμερικανός είναι πιθανό να δείξει με το δείκτη του χεριού του, ένας 
Ιάπωνας είναι πιο πιθανό να κάνει χειρονομία με το χέρι, καθώς το να δείχνει με το δείκτη του χεριού θεωρείται αγένεια σε 
πολλούς ασιατικούς πολιτισμούς.

Μια σημαντική πολιτισμική διαφορά όσον αφορά τη μη λεκτική επικοινωνία είναι η επίδειξη συναισθημάτων: Ορισμένοι 
πολιτισμοί είναι πιο συγκρατημένοι από άλλους και αποφεύγουν την υπερβολική επίδειξη συναισθημάτων δημοσίως ή και 
καθόλου. Ορισμένοι πολιτισμοί μπορεί επίσης να καταπιέζουν τα συναισθήματα του προσώπου, θεωρώντας ότι ένα ζωηρό 
πρόσωπο δείχνει έλλειψη ελέγχου των συναισθημάτων κάποιου.

Η επαφή με τα μάτια είναι μια άλλη πτυχή της μη λεκτικής επικοινωνίας που διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, η άμεση οπτική επαφή θεωρείται γενικά ένδειξη αξιοπιστίας και ενδιαφέροντος για τα λόγια ενός 
ατόμου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα παρατεταμένο βλέμμα μπορεί να θεωρηθεί από ορισμένους ως ένδειξη 
σεξουαλικού ενδιαφέροντος ή έλξης. Σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η οπτική επαφή γενικά αποφεύγεται, καθώς η άμεση 
οπτική επαφή μπορεί να θεωρηθεί ως ασέβεια. Ωστόσο, στις αραβικές κουλτούρες ισχύει το αντίθετο: η οπτική επαφή 
θεωρείται ότι δείχνει ενδιαφέρον και ειλικρίνεια.



Topic 3: Cultural differences in communication

• Διαφορετικό επίπεδο εκφραστικότητας στις κουλτούρες - Η διαφορά μεταξύ ζωηρών και συγκρατημένων κουλτούρων 
αφορά την αποδοχή και το ρόλο, την έκφραση προσωπικών συναισθημάτων και στάσεων στην επικοινωνία. Οι ζωηροί 
πολιτισμοί χαρακτηρίζονται από υψηλή εκφραστικότητα. Επιτρέπεται η ανύψωση της φωνής, οι συχνές διακοπές της 
ομιλίας, το άγγιγμα μεταξύ τους (π.χ. χάιδεμα), το παρατεταμένο κοίταγμα στα μάτια κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 
Από τους εκπροσώπους των συγκρατημένων πολιτισμών αυτό μπορεί μερικές φορές να θεωρηθεί υπερβολικά δυνατό, 
πιεστικό και ομιλητικό. Για τους εκπροσώπους των συγκρατημένων πολιτισμών, το πιο σημαντικό είναι η προφορική 
δήλωση σχετικά με το θέμα της συζήτησης. Η έκφραση των συνοδευτικών συναισθημάτων και στάσεων δεν είναι τόσο 
σημαντική εδώ. Μιλούν πολύ πιο ήσυχα από τους εκπροσώπους των ζωηρών πολιτισμών και δεν διακόπτουν τις 
δηλώσεις των άλλων. 





Παραπομπές (αυτές οι αναγνώσεις επιλέχθηκαν μεταξύ Ιούνιο και 
Αύγουστο 2021) 
● https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game

● https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/

● https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html

● https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm

● https://www.youtube.com/watch?v=35AKeTz0BfA

● https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk

https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-numbers-game
https://mayecreate.com/blog/back-to-basics-the-basic-communication-model/
https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-skills.html
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.youtube.com/watch?v=35AKeTz0BfA
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk


Δραστηριότητες
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Δραστηριότητα 1 
Τύπος : Πολλαπλής επιλογής (μονή απάντηση)
1. Ποια είναι τα στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας;
a. Μιμητισμός προσώπου
b. Επαφή με τα μάτια
c. Παραγλωσσικοί ήχοι
d. Όλα τα παραπάνω

2. Τα μη λεκτικά σήματα αντανακλούν τη στάση απέναντι στον συνομιλητή μέσω χειρονομιών, εκφράσεων του προσώπου, 
στάσης του σώματος, απόστασης από τον συνομιλητή και ενδυμασίας.
α. Σωστό
β. Λάθος

3. Τα μη λεκτικά σήματα αντανακλούν τη στάση απέναντι στον συνομιλητή, γι' αυτό είναι σημαντικό να αποκτά κανείς 
επίγνωση των μη λεκτικών μηνυμάτων του. Η συνοχή και το πλαίσιο μεταξύ τους είναι επίσης σημαντικά.
α. Σωστό
β. Λάθος



Δραστηριότητα 2 
Τύπος : Πολλαπλής επιλογής (μονή απάντηση)
1. Ενεργητική ακρόαση είναι η εστίαση στον συνομιλητή και σε αυτά που έχει να μας πει. Οι τέσσερις βασικές τεχνικές για 
την ενεργητική ακρόαση είναι οι εξής: Παράφραση, διευκρίνιση, υποβολή ερωτήσεων, αναστοχασμός.
α. Σωστό
β. Λάθος

2. Η παράφραση είναι η εξής: 
α. η αντανάκλαση των συναισθημάτων του συνομιλητή στο μήνυμά μας προς αυτόν.
β. η υποβολή του σωστού αριθμού ερωτήσεων για να καταλάβουμε τι εννοεί ο συνομιλητής μας.
γ. η επανάληψη των λέξεων-κλειδιών του συνομιλητή με τα δικά σας λόγια σας επιτρέπει να ελέγξετε αν έχετε κατανοήσει 
σωστά την πρόθεση και το περιεχόμενο της ομιλίας του.

3. Η αποσαφήνιση είναι:
α. η επανάληψη των λέξεων-κλειδιών του συνομιλητή με τα δικά σας λόγια που σας επιτρέπει να ελέγξετε αν κατανοείτε 
σωστά την πρόθεση και το περιεχόμενο του λόγου του.
β. η οργάνωση και η γενίκευση σημαντικών στοιχείων των δηλώσεων του συνομιλητή, χρησιμεύει συχνά ως περίληψη και 
επιτρέπει τη συστηματοποίηση της πορείας της συζήτησης.
γ. υποβολή του σωστού αριθμού ερωτήσεων για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάει ο συνομιλητής, καθώς και σωστή μη 
λεκτική επικοινωνία.



Δραστηριότητα 3

Τύπος : Ταξινόμηση πίνακα

Ερώτηση : Αντιστοιχίστε την περιγραφή με την έννοια

Ενσυναίσθηση Να εκφράζεστε με σαφή, συνοπτικό και άμεσο 
τρόπο

Σαφήνεια και συνοπτικότητα Η ικανότητα να κατανοείς και να μοιράζεσαι τα 
συναισθήματα του άλλου

Ενεργητική ακρόαση Προσέχοντας προσεκτικά το πλήρες μήνυμα που 
αποστέλλεται



Δραστηριότητα 4 
Τύπος : Επιλογή ταξινόμησης

Ερώτηση : Βάλτε τα συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία της διαδικασίας του μοντέλου επικοινωνίας στη σωστή 
σειρά : 

1. Κωδικοποίηση

2. Αποστολέας

3. Μήνυμα

4. Αποκωδικοποίηση

5. Κανάλι

6. Παραλήπτης

7. Δήλωση



Δραστηριότητα 5 

Τύπος : Συμπληρώστε το κενό (Επιλέξτε από τη λίστα) 
Ερώτηση : Συμπληρώστε τα κενά

………… ή τα έθιμα μπορεί να γίνονται διαφορετικά κατανοητά σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, το χτύπημα στο 
μέτωπο/στο κεφάλι στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία σημαίνει ……., στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο - "έχω μια 
ιδέα". 

Σε ορισμένους από τους πολιτισμούς το πλαίσιο των χειρονομιών παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι σε άλλους. Οι κουλτούρες 
με υψηλό πλαίσιο βασίζονται περισσότερο στη……. οι κουλτούρες με χαμηλό πλαίσιο βασίζονται περισσότερο στη ………. 

Κατάλογος λέξεων: Οι χειρονομίες, "είσαι ηλίθιος", λεκτική επικοινωνία μη λεκτική επικοινωνία



Δραστηριότητα 6 

Τύπος : Ελεύθερο κείμενο 
Ερώτηση : Θα μπορούσατε να περιγράψετε το στυλ επικοινωνίας σας; Πώς επικοινωνείτε με τους ανθρώπους και τι 
πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιώσετε;



Μετά - αξιολόγηση



Μετά αξιολόγηση 
Τύπος δραστηριότητας - Σωστό ή Λάθος

1. Αποτελεσματική επικοινωνία υπάρχει όταν ο παραλήπτης κατανοεί το μήνυμα όπως το έχει προορίσει 
ο αποστολέας.
a. Σωστό 
b. Λάθος

2. Η μονομερής/μονόδρομη επικοινωνία ή ο μονόλογος συμβαίνει όταν ένα άτομο στέλνει ένα μήνυμα 
και ο συνομιλητής λαμβάνει μόνο πληροφορίες χωρίς να εμβαθύνει μέσω ερωτήσεων.
a. Σωστό 
b. Λάθος



3. Η αμφίδρομη επικοινωνία ή ο διάλογος λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο επικοινωνεί με ένα άλλο μέσω 
συνομιλίας και μηνυμάτων τα οποία εμπλουτίζονται με ερωτήσεις που επιτρέπουν την αύξηση και την 
επαλήθευση του μηνύματος.
a. Σωστό 
b. Λάθος

4. Η καλή επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο την ομιλία όσο και την ακρόαση.
a. Σωστό 
b. Λάθος

Αν όλες οι απαντήσεις σας είναι «σωστό», έχετε μια καλή προ-κατανόηση της επικοινωνίας. 

Μετά αξιολόγηση 
Τύπος δραστηριότητας - Σωστό ή Λάθος



Μετά - Αξιολόγηση
Τύπος δραστηριότητας - Πολλαπλή επιλογή (Μία σωστή απάντηση)

1. Η επικοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της κατανόησης. 
a. Σωστό
b. Λάθος

2. Μια από τις αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι:
α. ο ομιλητής πρέπει να βεβαιώνεται ότι γνωρίζει και καταλαβαίνει όλα όσα θέλει να πει πριν αρχίσει να μιλάει.
β. ο ομιλητής δεν πρέπει να ελέγχει το επίπεδο κατανόησης της ομιλίας του.
γ. ο ακροατής πρέπει να βεβαιώνεται ότι ακούει καλά τη φωνή του ομιλητή.

3. Η ενεργητική ακρόαση είναι:
α. Να ακούτε προσεκτικά και με προσοχή αυτά που λέει ο άλλος.
β. Να ζητάτε λεπτομέρειες
γ. Να ζητάτε διευκρινίσεις
δ. όλα τα παραπάνω



Παραπομπές
● Barriers to Effective Communication | SkillsYouNeed. (2019). Retrieved from 

https://www.skillsyouneed.com/ips/barriers-communication.html
● Communication Skills | SkillsYouNeed. (2019). Retrieved from: https://www.skillsyouneed.com/ips/communication-
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● Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary. (2019). Retrieved 24 November 2019, from 
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