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Εκπαιδεφτρια: Βαςιλικι Χριςτοφι 

       Η κ. Χριςτοφι Βαςιλικι ζχει ςπουδάςει Εφαρμοςμζνθ Επικοινωνία 
(Επικοινωνιολόγοσ) ςτο London Metropolitan University , με ειδίκευςθ 
ςτισ Δθμόςιεσ Σχζςεισ και ςτθν επικοινωνία των δφο φφλων. 

 
      Είναι κάτοχοσ του διπλϊματοσ “Business Management Program” του 

Institute of Leadership and Management, Αγγλίασ. Παρακολοφκθςε και 
αποπεράτωςε με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτα προγράμματα Face Micro 
Expression Training και Subtle Expression Training του Paul Ekman, USA. 
Ζχει επιτφχει τισ εξετάςεισ του προγράμματοσ “Anger Management” του 
Logan Group,Η.Π.Α.  

 
      Τα τελευταία 3 χρόνια εργάηεται ωσ εκπαιδεφτρια πλιρουσ απαςχόλθςθσ  

και υπεφκυνθ κατάρτιςθσ ςτθν Conicon. 
 
      Είναι αρκογράφοσ και προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια ςε ραδιοφωνικζσ  και 

τθλεοπτικζσ εκπομπζσ. 





Τι είναι Επικοινωνία? 

Επικοινωνία είναι: 

 
H αποςτολι και λιψθ ςκζψεων, δεδομζνων, πιςτεφω, 
ςυμπεριφορϊν και ςυναιςκθμάτων – μζςω ενόσ ι 
περιςςοτζρων μζςων  (πομπόσ – δζκτθσ) που προκαλοφν 
αντίδραςθ. 

 



Προςδιοριςμόσ Επικοινωνίασ 

Μία επιτυχθμζνθ επικοινωνία χρειάηεται δράςθ και αντίδραςθ δθλαδι θ 
ςυνεχζσ ανταλλαγι ρόλων του αποςτολζα με τον παραλιπτθ και αντίκετα.  

 

Όπου ο αποςτολζασ κωδικοποιεί το μινυμα και το ςτζλνει ςτον παραλιπτθ 

για να το αποκωδικοποιιςει με αποτζλεςμα μια οποιαδιποτε απάντθςθ. 

 

Αποςτολζασ Μινυμα Παραλιπτθσ 



4 Βαςικοί Τφποι Επικοινωνίασ:  

Λεκτικι επικοινωνία (περιζχει 
λζξεισ, ομιλία, γλϊςςα) 

μπορεί να είναι 
διαπροςωπικι ι δθμόςια 

Μθ λεκτικι επικοινωνία  

( εκφράηεται μζςα από τθ 
γλϊςςα του ςϊματοσ όπωσ 
χειρονομίεσ, άγγιγμα, και 

εκφράςεισ προςϊπου) 

Γραπτι επικοινωνία ( περιζχει 
οτιδιποτε είναι γραπτό όπωσ 

βιβλία, άρκρα, e-mails) 

Οπτικι επικοινωνία 
(εκφράηεται μζςα από 

φωτογραφίεσ, ςφμβολα, 
ςχζδια)  



Εμπόδια Επικοινωνίασ 

 Διαφορετικό πλαίςιο αναφοράσ/ Αντίλθψθ 
 Στερεότυπεσ ςυμπεριφορζσ 
 Δυςπιςτία 
 Ζλλειψθ : Εμπιςτοςφνθσ 
                        Αναγνϊριςθσ 
                        Σεβαςμοφ 
                        Επιχειρθματολογίασ 
 Δυςκολία λόγω: Κουλτοφρασ 
                                   Φφλου 
                                    Διαφορετικισ Γλϊςςασ 
                                    Γλϊςςασ του ςϊματοσ  
  Ζλλειψθ προςοχισ / ςυγκζντρωςθσ 
  Ζλλειψθ ακρόαςθσ  

 



Αντίλθψθ 



Εμπόδια Επικοινωνίασ 

• Θόρυβοι 

•  Διαφορά επιπζδου/κζςθσ/τάξθσ 

•  Υπζρ- πλθροφόρθςθ 

•  Πίεςθ χρόνου 

•   Απόςταςθ “άνεςθσ” μεταξφ ανκρϊπων 

– Οικεία ηϊνθ (από αφι μζχρι 40εκ.) 

– Προςωπικι ηϊνθ (από 40εκ. μζχρι 120εκ.) 

– Κοινωνικι ηϊνθ (από 120εκ. μζχρι 3.5μ.) 

– Δθμόςια ηϊνθ (από 3.5 μ. και άνω) 

 



Εςωτερικά Εμπόδια  

• Διαφορετικά ςθμεία αναφοράσ όπωσ διαφορετικζσ ανάγκεσ, αξίεσ, 
ςυμπεριφορζσ, προςδοκίεσ. 

 

• Διαφορετικόσ τρόποσ ομιλίασ 

 

• Επιλεκτικι ακρόαςθ (Αγνόθςθ ι παραποίθςθ νζων πλθροφοριϊν όταν 
αυτζσ ςυγκροφονται με υφιςτάμενα πιςτεφω) 

 

• Προ- αξιολόγθςθ του μθνφματοσ 

      Αξιολόγθςθ μθνφματοσ : 

– αξιολόγθςθσ του αποςτολζα (προθγοφμενθσ εμπειρίασ με τον 
αποςτολζα). 

– αναμενόμενου νοιματοσ του μθνφματοσ. 

 



Η Επικοινωνία Μπλοκάρετε όταν:  

1. Είςτε αςαφείσ 
 

2. Χρθςιμοποιείτε αόριςτεσ εκφράςεισ 
 

3. Επιλζγετε λάκοσ μζκοδο 
 

4. Χάνεται το μινυμα 
 

5. Αποξενϊνεται το ακροατιριο 
 

6. Χρθςιμοποιείτε ακαδθμαϊκι γλϊςςα και όχι απλι 
 

7. Δεν επαναλαμβάνετε τθν προςπάκεια 
 



6 Βιματα για να Κάνεισ τθν Αρχι: 

1. Σωςτι 
Προετοιμαςία  

2. Προςδιοριςμόσ 
Στόχου 

3. Γνϊςθ 
ακροατθρίου / 

εντοπιςμόσ 
εμποδίων 

4. Σωςτζσ 
εκφράςεισ 

5. Σωςτι μζκοδοσ  

6. 
Δθμιοφργθςε 

τθν ςωςτι 
ατμόςφαιρα 



Προφορικι Επικοινωνία: 

• Να είςτε ςυγκεκριμζνοι. 

• Χρθςιμοποιείτε Παραδείγματα / Παραλλθλιςμοφσ. 

• Λάβετε υπόψθ πικανζσ διαφορζσ ςυμφερόντων. 

• Αποφφγετε τισ υπερβολζσ. 

• Χρθςιμοποιείτε τθν μαγικι λζξθ «εμείσ». 

• Μιλάτε με ακρίβεια. 

• Εχεμφκεια. 

• Μθν αναφζρεται κάποιο κζμα το οποίο δεν είςτε απόλυτα 
ενιμεροι, για να μθν βρεκείτε ςε δφςκολθ κζςθ. 

 





Ακρόαςθ: 

Τι πρζπει να κάνετε:  

 

• Επαφι με τα μάτια 

• Σιματα κατανόθςθσ του μθνφματοσ (μζςω γλϊςςα τουσ ςϊματοσ)  

• Δεν διακόπτουμε  

• Κάνουμε ερωτιςεισ 

• Δεν αμφιςβθτοφμε εςωτερικά 

• Μπαίνουμε ςτθ κζςθ του ςυνομιλθτι μασ 

• Δεν κάνουμε κριτικι 

• Προςοχι ςτθν ουςία 

•  Σταμάτα να «μιλάσ» από μζςα ςου και άκου προςεκτικά  

• Ανατροφοδότθςε τον ομιλθτι 
 



Ζρευνεσ ζχουν Δείξει ότι Μθνφματα που Στζλνονται, 
Εκλαμβάνονται με τρεισ Διαφορετικοφσ Τρόπουσ 

1) 7% ςτθν 
λεκτικι 

επικοινωνία  

(2)  38% ςτον 
τόνο τθσ φωνισ  

3)  55% 
ςτθν 

γλϊςςα του 
ςϊματοσ 

(1) 7% ςτθν λεκτικι επικοινωνία  

 (2)  38% ςτον τόνο τθσ φωνισ  

 (3)  55% ςτθν γλϊςςα του ςϊματοσ 



Επικοινωνία του Σϊματοσ 

• Η γλϊςςα του ςϊματοσ αποκαλφπτει αιςκιματα και πράξεισ 
ςτουσ ανκρϊπουσ που είναι γφρω μασ και το αντίκετο 

 

• Η χριςθ τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ γίνεται ςυνειδθτά και 
αςυνείδθτα. Δεν μποροφμε να ελζγχουμε τον εαυτό μασ 
ςυνζχεια. 

 

• Μζςα από τθν ςτάςθ του ςϊματοσ μπορείσ να δϊςεισ 
ζμμεςα τα μθνφματα που επιδιϊκεισ 

 



Χαμόγελο: Αλθκινό Vs Ψεφτικο  



 
 

Στθν πρϊτθ ςυνάντθςθ : 

  
• Μια ςφιχτι χειραψία δθμιουργεί τθν αίςκθςθ φιλικοφ και 

εγκάρδιου ανκρϊπου 

 

• Πάντοτε να προςφζρετε μια ςτακερι χειραψία. Όταν ξεκινάτε 
πρϊτοι εςείσ τθν χειραψία, δθμιουργείτε κζςθ ιςχφοσ, δείχνετε ότι 
ζχετε αυτοπεποίκθςθ και ότι είςτε επικεφαλισ τθσ ςυηιτθςθσ 

 

• Να ςτακείτε ςτθν δεξιά πλευρά του ςυνομιλθτι ςασ. Λόγω του 

τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο εγκζφαλοσ.  

 

 



Επικοινωνία 



Να ζχετε ζνα υπζροχο βράδυ!!! 


