
 

Φανή Κομςέλη 



Έπετνα (Mintzberg,  1973)  έφει δείξει ϋσι σο 80 % 
σοτ φπϋνοτ μιαρ επγάςιμηρ ημέπαρ  ενϋρ 
διετθτνσικοό ςσελέφοτρ αυιεπύνεσαι ςε 
κασετθείαν επικοινψνία με άλλοτρ ανθπύποτρ. 
Το τπϋλοιπο 20 % αυιεπύνεσαι ςε επγαςίερ 
γπαυείοτ, οι οποίερ έφοτν ςφέςη με διάβαςμα 
και γπάχιμο, δηλαδή και πάλι επικοινψνεί.  
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Merrihue:  «Οποιαδήποσε απφική 
ςτμπεπιυοπά απϋ ση μεπιά σοτ 
αποςσολέα, η οποία μεσαυέπει σο 
επιθτμησϋ μήντμα ςσον αποδέκση, ατσϋ με 
ση ςειπά σοτ πποκαλεί ψρ ανσίδπαςη ςσον 
αποδέκση σην επιθτμησή ςτμπεπιυοπά»   
Davis:  «Διαδικαςία μεσαβίβαςηρ 

πληπουοπιύν απϋ ένα άσομο ςε ένα άλλο 
και κασανϋηςήρ σοτρ απϋ σο δεόσεπο» 
Katz - Kahn:  «Ανσαλλαγή πληπουοπιύν και 

μεσάδοςηρ μηντμάσψν» 
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Απαισοόνσαι σοτλάφιςσον δόο άσομα 
(αποςσολέαρ και αποδέκσηρ) 

Μεσαυέπονσαι πληπουοπίερ με νϋημα 

Αποσέλεςμα ςσο πεπιβάλλον μέςα ςσο 
οποίο διεξάγεσαι η επικοινψνία 
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1. Μεσαδίδονσαι ςτναιςθήμασα: μεγάλο μέπορ 
σψν πληπουοπιύν έφει ςτναιςθημασικϋ 
φαπακσήπα.  Ικανοποιοόνσαι οι ανάγκερ σψν 
ασϋμψν/εκπαιδετσικύν και μαθησύν/σπιύν. 

2. Δίνονσαι Κίνησπα: παπακινεί, κασετθόνει, 
ελέγφει, αξιολογεί ϋλα σα μέλη σοτ ςφολείοτ. 

3. Διακινοόνσαι Πληπουοπίερ: η πληπουϋπηςη 
είναι απαπαίσηση ιδιαίσεπα για ση λήχη 
απουάςεψν 

4. Ελέγφει: ςτνδέεσαι ςσενά με σον ςφεδιαςμϋ.  Οι 
δπαςσηπιϋσησερ σψν μελύν σοτ ςφολείοτ 
ελέγφονσαι με ση φπηςιμοποίηςη επίςημψν 
καναλιύν επικοινψνίαρ 
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1. Επικοινψνία ςε μη ππογπαμμασιςμένερ 
δπαςσηπιϋσησερ 

2. Επικοινψνία ποτ ςτμβάλλει ςσον καθοπιςμϋ 
ππογπαμμάσψν, ςσιρ καθημεπινέρ 
πποςαπμογέρ ή γενικϋσεπα ςσον «ςτνσονιςμϋ» 
σψν ππογπαμμάσψν 

3. Επικοινψνία ποτ παπέφει ςσοιφεία για σην 
ευαπμογή σψν μεθϋδψν, δηλαδή σψν 
πληπουοπιύν ποτ απαισοόνσαι για σην 
εκσέλεςη σψν ππογπαμμάσψν 

4. Επικοινψνία ποτ ςτνσελεί ςσην δημιοτπγία 
ππογπαμμάσψν, δηλαδή, επικοινψνία ποτ 
φπηςιμοποιείσαι ςαν επέθιςμα 

5. Επικοινψνία ποτ παπέφει πληπουοπίερ 
ςφεσικά με σα αποσελέςμασα σψν 
δπαςσηπιοσήσψν 
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Ένα απϋ σα ςημανσικϋσεπα επγαλεία για σην 
διεόθτνςη επειδή ψρ:  
  Μέςο διαφείπιςηρ πληπουοπιύν. Οι ςψςσέρ 

απουάςειρ ςσηπίζονσαι ςε έγκτπερ, έγκαιπερ και 
αξιϋπιςσερ πληπουοπίερ. 

  Μέςο παπακίνηςηρ σηρ ςτμπεπιυοπάρ σψν άλλψν.  
 Μέςο κασανομήρ, ςτνσονιςμοό και ελέγφοτ σηρ 

επγαςίαρ. Οι κασ’ εξοφήν διετθτνσικέρ ατσέρ 
λεισοτπγίερ επιστγφάνονσαι μέςα απϋ ση 
επικοινψνία. 

 Μέςο δημιοτπγίαρ ηθικοό. Μέςα απϋ σιρ διάυοπερ 
μοπυέρ επικοινψνίαρ αμβλόνονσαι οι ϋποιερ 
διαυοπέρ και διαμοπυύνεσαι κλίμα εμπιςσοςόνηρ 
και ομαδικήρ ςτνεπγαςίαρ.  
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(Χτσήπηρ, 2006)  
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 (Πηγή : Daft, R. and Marcic, D. 
(2007) 



 

              
•  απρόςωπη 
•  μονόδρομη 
•  αργή 

επαναπληροφόρηςη   

               
•  κατοχφρωςη  
• προςχεδιαςμζνη  
•  εφκολα 

διανζμεται  

                                

                       

                

 -                

          

           

         

                     

       

               

               
•  δεν υπάρχει κατοχφρωςη 
•  αυθόρμητη 
•  δφςκολα διαχζεται   

              
•  προςωπική 
•  αμφίδρομη 
•  γρήγορη  
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Τα κτπιϋσεπα κανάλια επικοινψνίαρ σαξινομημένα, ςόμυψνα με σην 
ικανϋσησα να μεσαυέποτν μηνόμασα έφοτν ψρ έξηρ (Daft & Marcic, 
2007) 



 Υπάπφει ϋσαν ϋλο σο ςφολείο, -ανεξαπσήσψρ 
ιεπαπφίαρ και θέςηρ- έφει ϋλερ σιρ 
πληπουοπίερ.  

 Η ανοικσή επικοινψνία αίπει σιρ καφτποχίερ και 
δημιοτπγεί πποϊποθέςειρ εγκαθίδπτςηρ 
κλίμασορ εμπιςσοςόνηρ ςσο ςφολείο.  

 Η ανοικσή επικοινψνία είναι ανσίθεση με σην 
επιλεκσική πληπουϋπηςη 
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 Για να τπάπφει αμοιβαία 
δέςμετςη 

  Για να τπάπφει 
αποσελεςμασική και 
δημιοτπγική ςτνεπγαςία 

  Για να επγαςσοόν ϋλα σα 
μέλη σοτ εκπαιδετσικοό 
οπγανιςμοό καλόσεπα 
γνψπίζονσαρ ςσϋφοτρ και 
δεςμεόςειρ 

  Επειδή τπάπφει αναγνύπιςη 
ςσα άσομα ποτ εμπλέκονσαι 

 Για να αναπστφθεί 
εμπιςσοςόνη και «άνοιγμα» 

Η επικοινψνία ςτμβάλλει 
ςσην: 

 Παπακίνηςη 

 Επγαςιακή ικανοποίηςη 

 Ανάπστξη αιςθήμασορ 
δέςμετςηρ 

 Απϋδοςη και σην 
παπαγψγικϋσησα 

 Λήχη απουάςεψν 
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Επιστφημένη κπίνεσαι η επικοινψνία ϋσαν 
τπάπφει ςόμπσψςη ςσο νϋημα ποτ ςσάλθηκε 
και ςσο νϋημα ποτ ελήυθη. 

Παπέμβαςη δόο λεισοτπγιύν: 

Χειπιςμϋρ σψν ςτμβϋλψν (κψδικοποίηςη) 
απϋ σον αποςσολέα 

Επμηνεία σψν ςτμβϋλψν απϋ σον αποδέκση 
(αποκψδικοποίηςη) 
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Α. Η λεισοτπγία σοτ φειπιςμοό σψν ςτμβϋλψν 
απϋ σον αποςσολέα (κψδικοποίηςη) δεν 
είναι απλή δπαςσηπιϋσησα, καθοπίζει σην 
σατσϋσησά σοτ, σον σπϋπο ποτ μεσαδίδει 
αξίερ κλπ 

Β. Επμηνεία σψν ςτμβϋλψν (αποκψδικοποίηςη), 
μεσαυπάζει σα ςόμβολα.  Ατσή η διαδικαςία 
μποπεί να οδηγήςει ςε παπαμοπυύςειρ.  Το 
μεγαλόσεπο ππϋβλημα, ςημαςιολογικϋρ 
θϋπτβορ (semantic noise). 
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Δ/νψν Σόμβοτλορ ππορ Γεν. Δ/νσή:  Σκέυσομαι να 

κάνψ κάποιερ αλλαγέρ  ςσιρ διαδικαςίερ για να 

δοτλέχει σο πποςψπικϋ πιο αποδοσικά και να 

τπάπφει ςαυέρ έπγο με βάςη σοτρ ςσϋφοτρ σηρ 

εσαιπείαρ.   

Γεν. Δ/νσήρ ππορ Δ/νσέρ:  Θα αλλάξοτμε 

κάποιερ διαδικαςίερ για να  ατξηθεί η 

απϋδοςη σηρ εσαιπείαρ 

Δ/νσήρ ππορ Πποωςσαμένοτρ:  Ο 

Διετθόνψν θέλει να αλλάξει σιρ 

διαδικαςίερ γιασί δεν δοτλεόοτμε καλά.  

Πποωςσάμενορ ππορ ςσελέφη:  Αν δεν 

δοτλέχοτμε καλόσεπα θα γίνει φαμϋρ, θα 

τπάπφοτν ςίγοτπα αλλαγέρ ςσην εσαιπεία. 
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 ΗΝΥ Α A B ΚΩΔΙΚΟ ΟΙΩ Α ΟΚΩΔΙΚΟ ΟΙΩ 

FEEDBACK 

Απρίλιος 2021 16 



 

Δόο κόπιερ κασηγοπίερ πποβλημάσψν: 

Α.  Παπαμϋπυψςη ςσην επικοινψνία 

Β.  Υπεπυϋπσψςη πληπουοπιύν 
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α.  Παπαμϋπυψςη 
1. Χαπακσηπιςσικά σοτ αποδέκση 
2. Επιλεκσική ανσίληχη 
3. Σημαςιολογικά πποβλήμασα 
4. Χπονικέρ πιέςειρ 
5. Διαυοπέρ ςσον σόπο σοτ ακποασή 
6. Διαυοπέρ ςσην ιεπαπφία 
7. Πποκασάληχη 
8. Αςαυή ςφέδια οπγάνψςηρ 
9. Έλλειχη ςαυήνειαρ 
10. Έλλειχη ικανϋσησαρ ςσο διάβαςμα 
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β.  Υπεπυϋπσψςη 
Έφει 7 αποσελέςμασα: 
1. Παπάλειχη (Αδτναμία επεξεπγαςίαρ 

πληπουοπίαρ) 

2. Συάλμα (Επεξεπγαςία λανθαςμένηρ 
πληπουοπίαρ) 

3. Στςςύπετςη (Καθτςσέπηςη να δοθεί απάνσηςη) 

4. Φιλσπάπιςμα (Παπάλειχη επεξεπγαςίαρ 
οπιςμένψν πληπουοπιύν) 

5. Γενίκετςη (Σόμπστξη πληπουοπιύν)  

6. Πολλαπλά κανάλια (Διαφψπιςμϋρ σψν ςσελεφύν 
κασά ομάδερ για επεξεπγαςία πληπουοπιύν) 

7. Εγκασάλειχη 
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Είναι ςημανσική, επειδή η αποσελεςμασική 
επικοινψνία μαζί σοτρ σοόρ βοηθάει να ακοόν και 
να μάθοτν.  Σκευσείσε ϋσι κάνεσε μια επένδτςη 
ςσην ςφέςη μαζί σοτρ 

 Κασά ππϋςψπο, κοισύνσαρ σοτρ ςσα μάσια, 
δείφνονσαρ σοτρ ϋσι είςσε εκεί για ατσοόρ/έρ 

 Αυήςσε σοτρ να εκυπαςσοόν ςση γλύςςα σοτρ.  
Δεν είναι απαπαίσησο να φπηςιμοποιήςεσε σην 
ίδια γλύςςα, αυήςσε σοτρ ϋμψρ να μιλήςοτν 
ςσο βαθμϋ ποτ είναι κασάλληλη. 

 Σσο επίπεδϋ σοτρ.  Υιοθεσήςσε μια άστπη, πιο 
φαλαπή ςσάςη και ϋφι να είςσε απϋ πάνψ σοτρ. 
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 Αυήςσε σοτρ να εκυπαςσοόν φψπίρ διακοπή. Εάν 
κάποιορ/α μαθησήρ/σπια πποςπαθεί να ςαρ πει 
κάσι ποτ είναι δόςκολο για ατσϋν/ήν, δύςσε σοτ 
φπϋνο να εκυπαςσεί, αυήςσε σον/σην να 
σελειύςει σην ππϋσαςή σοτ/σηρ.  Εάν δεν ςαρ 
ζησηθεί η γνύμη ςαρ, μην βιαςσείσε να σην 
πείσε. 

 Απουόγεσε σην κπισική.  Φαίνεσαι δόςκολο, αλλά 
αν κάποιορ/α μαθησήρ/σπια απετθόνεσαι ςε ςαρ 
για κάποιο πποςψπικϋ θέμα ή εάν εκυπάζει ση 
γνύμη σοτ/σηρ μην κπίνεσε ατσϋ ποτ λέει επειδή 
διαυψνείσε.   
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 Δημιοτπγήςσε ςτνθήκερ καλήρ επικοινψνίαρ και 
θέςσε σοτρ ςσϋφοτρ ςαρ για σο ςφολείο. 

 Επικοινψνήςσε σιρ πποςδοκίερ ςαρ για σον/σην 
μαθησή/σπια. 

 Επικοινψνήςσε ςτφνά. 

 Επικοινψνήςσε θέμασα σϋςο για ϋλη σην σάξη, 
ϋςο και για σα άσομα. 

 Λάβεσε τπϋχη ςαρ σην ςτνολική επικοινψνία 
σοτ ςφολείοτ. 

 Μεπιμνήςσε για ιδιαίσεπερ πεπιπσύςειρ 
οικογενειύν (διαζετγμένψν, μεσαναςσύν, 
πποςυόγψν κ.ά.) 
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 Αξιολογήςσε σην επιστφία ςαρ δίνονσαρ 
ςημαςία ςσα αποσελέςμασα.  Έπφονσαι 
ςσιρ ςτνανσήςειρ ποτ σοτρ καλείσε; 
Έπφονσαι σα παιδιά πποεσοιμαςμένα, 
απανσοόν ςε ϋσι σοτρ ζησάσε; 
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 Κασανϋηςη - Παπανϋηςη 

 Γλύςςα, Ακασάληπση γλύςςα, Ακπψνόμια, 
Τεφνικοί ϋποι 

 Ανοιφσϋ μταλϋ 

 Επέκσαςη μέφπι σο ςημείο ποτ σο άσομο 
ακοόει με πποςοφή 

 Έκσαςη σηρ επικοινψνίαρ 

 Γνύςη σοτ αποδέκση 

 Πποκασαλήχειρ 
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 Αποδοφή ή έλλειχη αποδοφήρ 
 Ανάγκερ, πποςδοκίερ και ανηςτφίερ σοτ 

αποδέκση 

 Σσάςειρ, πιςσεόψ και Αξίερ σοτ αποδέκση 
 Εμπειπίερ σοτ αποδέκση 
 Θέςη (status) 

 Πεπιβάλλον 
 Στγκτπιακοί παπάγονσερ (π.φ. μάλψςε με 

ση γτναίκα σοτ)  
 Οπγανψςιακοί παπάγονσερ ϋπψρ 

ςτςσήμασα, δομέρ, κοτλσοόπα 
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Συ        ά 

Φ β   
Συ    θ      

Α  θ      Αυ     ί     
 

Α   υχί ς       ί ς      ύω 



«Πολλαπλή ενέπγεια με ηην οποία η ζςνείδηζη 
επεξεπγάζεηαι ηα δεδομένα ηων αιζθήζεων 

(όπαζη, ακοή, όζθπηζη, γεύζη και αθή),  ηα 
ζςναπμολογεί, ηα ζςμπληπώνει με παπαζηάζειρ, 

ηα διεςκπινίζει  και αναθέπει ηιρ ενηςπώζειρ ηηρ ζε 
οπιζμένο ανηικείμενο πος ηο  ξεσωπίζει  από ηον 

εαςηό ηηρ ζαν κάηι αςθςπόζηαηο". 
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Εξαπσάσαι απϋ: 

 Την μοναδικϋσησα σοτ ασϋμοτ 

 Την εικϋνα ποτ έφοτμε για σον εατσϋ μαρ 

 Την εικϋνα ποτ έφοτμε για σοτρ άλλοτρ 

 Τιρ εμπειπίερ σοτ κάθε ασϋμοτ 

 Την διάθεςή μαρ 

 Την μάθηςη και σην διάθεςη μάθηςηρ (είναι 
επίκσηση) 

 Τιρ πποςψπικέρ αξίερ 

 Τιρ πποςδοκίερ, επιθτμίερ 

 Την ςτμπλήπψςη σψν «κενύν» 

 Την απλοποίηςη ή σην πολτπλοκϋσησα ατσοό ποτ 
δεν είναι κασανοησϋ 
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L Look interested (Να δείφνειρ ενδιαυέπον) 

I Inquire with Questions (Να διεπετνάρ με  

          επψσήςειρ) 

S Stay on Target (Να παπαμένειρ ςσον ςσϋφο) 

T Test your Understanding (Να ελέγφειρ ϋ,σι   

           θεψπείρ ϋσι  κασάλαβερ) 

E Evaluate the message (Να αξιολογείρ σο μήντμα) 

N Neutralise your feelings (Να παπαμένειρ  

          οτδέσεπορ ςτναιςθημασικά) 
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Ακοόψ 
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Απανσύ Κασαλαβαίνψ 

Αξιολογύ 



Κπασήςσε σιρ απϋχειρ ςαρ  

Ενθαππόνεσε σο άλλο άσομο να μοιπαςσεί 
σιρ απϋχειρ σοτ και σα αιςθήμασά σοτ 

Ελέγξσε ατσϋ ποτ έφεσε κασαλάβει 
(Αναδιασόπψςη) π.φ. «Μοτ λέσε δηλαδή 
…..»  

Αναγνψπίςσε ατσϋ ποτ λένε ή  
αιςθάνονσαι π.φ. «Ανηςτφείσε λοιπϋν …» 
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Θτμηθείσε: 

 Ακοόμε με σα ατσιά 

 Ακοόμε πποςεκσικά με σο μταλϋ 
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1. Ποιϋσησα σοτ μηνόμασορ και παποτςίαςή 
σοτ 

2. Επίσετξη σψν επιθτμησύν 
αποσελεςμάσψν 

3. Κασάλληλορ φπϋνορ μεσάδοςηρ σοτ 
μηνόμασορ 

4. Ανασπουοδϋσηςη και ακπϋαςη 

5. Ειλικπίνεια 

6. Κασάλληλα κανάλια και μέςα 
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1. Μεγαλόσεπη πποςοφή ςση ςτμπεπιυοπά σοτ 
ασϋμοτ, παπά ςσην πποςψπικϋσησα 

2. Πποςοφή ςε ατσϋ ποτ παπασηπείσαι, παπά ςε 
ατσϋ ποτ ςτμπεπαίνεσαι 

3. Πποςοφή ςσην πεπιγπαυή, παπά ςσην κπισική 

4. Πποςοφή ςσην πποςυοπά ιδεύν και 
πληπουοπιύν, παπά ςσιρ ςτμβοτλέρ 

5. Πποςοφή ςσην διεπεόνηςη σπϋπψν, παπά ςσην 
ειςήγηςη λόςεψν 

6. Πποςοφή ςσην αξία ποτ μποπεί να έφει η 
ανασπουοδϋσηςη για σον ςτνομιλησή/σπια, 
παπά για μαρ 
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7. Πποςοφή ςσην ποςϋσησα σψν πληπουοπιύν ποτ 
σο άσομο μποπεί να αξιοποιήςει, παπά ςε 
πληπουοπίερ ποτ δεν γνψπίζει 

8. Πποςοφή ςσην παποόςα κασάςσαςη, παπά ςσο 
παπελθϋν 

9. Να δίνεσαι κάθε υοπά λίγη ανασπουοδϋσηςη κι 
ατσϋ πολλέρ υοπέρ 

10. Ανασπουοδϋσηςη ςσον κασάλληλο φπϋνο και 
σϋπο. Καλόσεπη, αμέςψρ μεσά ση ςτζήσηςη 

11. Να θεψπείσαι σο άσομο με σο οποίο 
ςτνομιλοόμε ικανϋ και να μη σοτ γίνονσαι 
τποδείξειρ. 
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Ο Διετθτνσήρ σοτ 
ςφολείοτ ψρ 

κένσπο 
επεξεπγαςίαρ 
πληπουοπικύν 

Πληπουοπί
ερ απϋ 

εξψσεπικέρ 
πηγέρ 

Πληπουοπί
ερ απϋ 

εςψσεπικέρ 
πηγέρ 

Ο Διετθτνσήρ ψρ 
διανεμησήρ 

πληπουοπιύν 
ςσο εςψσεπικϋ 

Ο Διετθτνσήρ 
ψρ ομιλησήρ 

διανέμει 
πληπουοπίερ 

ςσο εξψσεπικϋ 

Ο Διετθτνσήρ ψρ κένσπο διαφείπιςηρ σηρ πληπουοπίαρ  

Επαναπληπουϋπηςη 



Εξαιπεσικά ςημανσικϋρ παπάγονσαρ διοίκηςηρ 
ιδιαίσεπα αν αποσελεί ςσοιφείο ανάπστξηρ ςστλ 
ηγεςίαρ. 

Σημανσικϋρ παπάγονσαρ για σην επαυή σϋςο ςσο 
εςψσεπικϋ, ϋςο και ςσο εξψσεπικϋ σοτ ςφολείοτ. 

Ο/Η διετθτνσήρ/νσπια, ψρ κένσπο διαφείπιςηρ σηρ 
πληπουοπίαρ και ςόνδεςμορ επικοινψνίαρ  είναι 
ςημανσικϋρ/ή για να απουετφθοόν παπανοήςειρ, 
απογοησεόςειρ, σαπαφέρ. 

Ο/Η διετθτνσήρ/νσπια, πέπαν σηρ λεκσικήρ και μη 
λεκσικήρ ςτμπεπιυοπάρ, απαισείσαι να 
αποκψδικοποιεί αποσελεςμασικά σην 
ςτμπεπιυοπά σψν άλλψν. 
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Ικανϋσησα Επικοινψνιακέρ 
ικανϋσησερ 

Αξία 

Ψτφπαιμία Διαφείπιςη θτμοό Ακεπαιϋσησα 

Ενθάππτνςη Κοινψνικέρ 
δεξιϋσησερ: ετγένεια, 
υπονσίδα 

Αλληλεξάπσηςη, 
αιςιοδοξία, 
ετγνψμοςόνη 

Ενςτναίςθηςη Στναιςθημασική 
πόθμιςη, πποοπσική 

Τιμά σην 
διαυοπεσικϋσησα,  
σιμιϋσησα 

Θεσική ππϋθεςη Στνεπγαςία, επίλτςη 
πποβλημάσψν 
 

Στμπϋνια, 
γενναιοδψπία 
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Οι Hoy και Miskel δίνοτν οκσύ οδηγίερ: 

1. Καθοπιςμϋρ σοτ ανσικειμενικοό ςκοποό 

2. Πποςδιοπιςμϋρ σοτ ακποασηπίοτ 

3. Διαμϋπυψςη σηρ επικοινψνίαρ 

4. Καθοπιςμϋρ σοτ μέςοτ 

5. Καθοπιςμϋρ αμοιβαίοτ ςτμυέπονσορ 

6. Ο φπϋνορ 

7. Ο ϋγκορ 

8. Μέσπηςη σψν αποσελεςμάσψν 
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Δρ. Φανή Κομσέλη, Σεπτέμβριος 
2020 41 



 

 

 

fanikomseli@gmail.com  
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Ετφαπιςσοόμε θεπμά για σο έπγο ςαρ! 

Ετφαπιςσύ θεπμά για σην πποςοφή ςαρ! 

Εόφομαι καλή επιστφία ςσο έπγο ςαρ!! 
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