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Σκοπός 

Η επικοινωνία αποτελεί ένα πολύπλοκο μηχανισμό αλληλεπίδρασης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 

ομαδικών δράσεων. Πολύ συχνά, άνθρωποι με διαφορετικές αρχές και αξίες, διαφορετικές 

ανάγκες και με προσωπικές ιδιαιτερότητες καλούνται να αλληλεπιδράσουν για να 

υλοποιήσουν κάποια δράση ή να επιτύχουν κάποιο κοινά επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Βασικός 

σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι να αναδειχτεί η σημασία της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας για τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και την καλύτερη και 

λειτουργικότερη συνεργασία των μελών μιας ομάδας μεταξύ τους.  

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού, οι εκπαιδευόμενοι θα 

είναι σε θέση να: 

 δίνουν ορισμούς για την επικοινωνία, την ομάδα και τη δυναμική ομάδας, 

 διακρίνουν διαφορετικούς τύπους ομάδων, 

 παρουσιάζουν τους ρόλους, τα στάδια και τα στοιχεία λειτουργίας μιας ομάδας, 

 αναγνωρίζουν τη διαδικασία και τα εμπόδια στην επικοινωνία και να προτείνουν 

τρόπους αντιμετώπισής τους, 

 αξιοποιούν τα λεκτικά και τα μη λεκτικά μηνύματα στην επικοινωνία, 

 αξιοποιούν τεχνικές για την αποτελεσματική επικοινωνία στο πλαίσιο ομαδικών 

δράσεων, 

 υποστηρίζουν τη διαδικασία της ενεργητικής ακρόασης και της θετικής 

ανατροφοδότησης, 

 εκτιμούν την αξία της ομαδικής δράσης στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. 
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Λέξεις – Κλειδιά 

- Μήνυμα 

- Πομπός - Δέκτης 

- (Από)κωδικοποίηση  

- Λεκτική – μη λεκτική 

- Δυναμική Ομάδας 

- Ρόλοι  

- Θετική Ανατροφοδότηση 

- Ενεργητική Ακρόαση 

- Συναλλακτική Ανάλυση  

- Παράθυρο Johari  

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Στον τόμο που διαβάζετε καλούμαστε να συζητήσουμε για ένα ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά 

ταυτόχρονα και σύνθετο ζήτημα: τη δυναμική που πραγματοποιείται μεταξύ διαφορετικών 

ατόμων, όταν χρειαστεί να αλληλεπιδράσουν. Ξεκινάμε, επομένως, με την παραδοχή ότι δεν 

ζούμε μόνοι μας σε αυτό τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους θέλουμε, 

χρειάζεται, είναι σημαντικό, μάς επιβάλλεται να επικοινωνούμε. Πολλές φορές, αυτή η 

επικοινωνία γίνεται σε ένα περισσότερο οριοθετημένο σύστημα, στο πλαίσιο μικρών ή 

μεγαλύτερων ομάδων.  

Είναι, επομένως, χρήσιμο να γνωρίζουμε τι σημαίνει στην πράξη ομάδα, πώς σχηματίζονται 

διαφορετικές ομάδες, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, πώς κάποιες ομάδες τα 

καταφέρνουν καλύτερα από κάποιες άλλες και τι εννοούμε με την έννοια της δυναμικής της 

ομάδας. Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να τα επεξεργαστούμε στην πρώτη ενότητα 

αυτού του τόμου. Στη δεύτερη ενότητα, θα εστιάσουμε στην έννοια της επικοινωνίας, ως 

σημαντικής παραμέτρου για μια αποτελεσματική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο ομαδικών 

δράσεων. Θα ασχοληθούμε με τις μορφές της επικοινωνίας και, κυρίως, με τους παράγοντες 

που εμποδίζουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν με ένα λειτουργικό τρόπο. Η τρίτη ενότητα 

έχει καθαρά πρακτικό προσανατολισμό. Έχοντας ήδη μυηθεί στις έννοιες της δυναμικής της 

ομάδας και της επικοινωνίας, θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και θα παρουσιάσουμε μερικά 

χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας εντός των 

ομάδων. 

Κατά τη διάρκεια των ενοτήτων βρίσκονται διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες. 

Αφιερώστε λίγο χρόνο να τις εκπονήσετε, θα δείτε ότι θα σας βοηθήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων. Ελπίζουμε να τις ευχαριστηθείτε! 
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1. Δυναμική Ομάδας 

«Οι άνθρωποι που δρουν μαζί ως ομάδα μπορούν να κάνουν πράγματα που κανένα άτομο δεν 

θα μπορούσε να επιτύχει δρώντας μεμονωμένα» 

-Franklin Roosevelt 

(Harvard Business Review, 2007) 

Ας προσπαθήσουμε να συλλογιστούμε λίγο πάνω στην παραπάνω φράση. Το βασικό της 

νόημα είναι ότι η συλλογική δράση υπερβαίνει την ατομική. Είναι πάντα αυτό δεδομένο; Από 

την καθημερινή μας εμπειρία, είτε στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή, είτε στο 

εργασιακό περιβάλλον ακούμε συχνά ότι η ομαδική δουλειά φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. 

Πώς, όμως, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ισχύει σε κάθε περίπτωση; Είναι γεγονός ότι 

ένας σημαντικός αριθμός εργασιών απαιτούν ικανότητες προσωπικής πρωτοβουλίας και 

προσπάθειας. Ωστόσο, όσο καλός κι αν είναι κάποιος, η προσθήκη και άλλων απόψεων, η 

αλληλεπίδραση και η συνεργασία μπορούν να προσφέρουν περισσότερα. Πριν 

προχωρήσουμε στην ενότητα αυτή, ας κάνουμε μια μικρή άσκηση για να ενισχύσουμε αυτόν 

τον συλλογισμό. 

ΑΣΚΗΣΗ 1 / ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή σας που θα κρατάει χρόνο, ακολουθήστε τις παρακάτω 

οδηγίες. Φροντίστε μονάχα να ακολουθήσετε τα στάδια πιστά!  

1. Σε μια κόλλα χαρτί σημειώστε όσες περισσότερες χρήσεις μπορείτε να σκεφτείτε για μια 

εφημερίδα (π.χ. καθάρισμα τζαμιών). Εδώ θα χρειαστεί να δουλέψετε ατομικά μόνο, 

χωρίς να ζητήσετε διευκρινιστικές ερωτήσεις ή να συνεργαστείτε. Χρόνος 2’. 

2. Μόλις περάσουν τα 2’, σημειώστε πόσες χρήσεις βρήκατε ατομικά (π.χ. πέντε). Αυτό είναι 

το ατομικό σας σκορ. 

3. Τώρα, σχηματίστε μικρές ομάδες 3 έως 5 ατόμων, προσέχοντας όλες οι ομάδες να έχουν, 

αν είναι δυνατόν, τον ίδιο αριθμό μελών. Οι ομάδες ας είναι όσο γίνεται πιο μακριά 

μεταξύ τους, ώστε να μην ‘κρυφακούν’! 

4. Σε κάθε ομάδα ανταλλάξτε απόψεις για τις χρήσεις που βρήκατε και σημειώστε ένα 

συνολικό αριθμό χρήσεων της εφημερίδας. Προσοχή: αν δύο ή παραπάνω μέλη της 

ομάδας έχουν βρει μια ίδια χρήση, την μετράμε μία φορά μόνο. Αυτό είναι το άθροισμα 

των ατομικών σκορ. 
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5. Τώρα, έχετε 2’ ακόμη. Σε επίπεδο ομάδων συζητήστε χαμηλόφωνα, ώστε να μην σας 

κλέψουν ιδέες, και σημειώστε και άλλες χρήσεις της εφημερίδας. Εδώ μετράνε μόνο νέες 

χρήσεις, ιδέες δηλαδή που δεν είχαν καταγραφεί από κανένα μέλος της ομάδας. 

6. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος των 2’, μετρήστε τις νέες ιδέες που κατεγράφησαν. Αυτό 

είναι το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας.  

7. Στη συνέχεια, προσθέστε για κάθε ομάδα το άθροισμα των ατομικών σκορ και το 

αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας και βρείτε το συνολικό τελικό σκορ για κάθε ομάδα. 

Τέλος, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή σας, που θα τα γράψει στον πίνακα, συμπληρώστε 

ένα πίνακα ως εξής: 

 ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΚΟΡ 
ΑΤΟΜΙΚΑ 
(στάδιο 2) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΚΟΡ 

(στάδιο 4) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(στάδιο 6) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΚΟΡ 

ΟΜΑΔΑ Α     

ΟΜΑΔΑ Β     

ΟΜΑΔΑ Γ     

ΟΜΑΔΑ Δ     

Αν θέλετε, κάντε μια συζήτηση για αυτό που βλέπετε και τα συμπεράσματα που βγάζετε. Αν 

τα συμπεράσματα αυτά σας φαίνονται εύκολα ή απλοϊκά, κάντε τον κόπο να διαβάσετε ένα 

πρόσθετο σχόλιο στο παράρτημα στο τέλος του τόμου. 

 

Αφού έχουμε ήδη αναδείξει τη σημασία της ομαδικής συνεισφοράς, θα επιχειρήσουμε στις 

επόμενες σελίδες να προσεγγίσουμε το θέμα της δυναμικής της ομάδας με περισσότερες 

λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσουμε με τους απαραίτητους ορισμούς για την έννοια της ομάδας και 

της δυναμικής της ομάδας και ακολούθως θα δούμε τα είδη και τα στάδια εξέλιξης των 

ομάδων. Η ενότητα αυτή θα ολοκληρωθεί με μια αναφορά στους ρόλους που αναπτύσσονται 

κάθε φορά εντός διαφορετικών ομάδων, καθώς και στα χαρακτηριστικά των 

αποτελεσματικών ομάδων.  

 

1.1 Ορίζοντας την ομάδα 
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ΑΣΚΗΣΗ 2 / ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΑ 

Λίγο πριν ξεκινήσετε τη μελέτη του κειμένου που ακολουθεί, μπορείτε να σκεφτείτε ποια 

κοινά στοιχεία έχει ένα παζλ με τη σύνθεση και λειτουργία μιας ομάδας; Καταγράψτε τις 

σκέψεις σας σε μια λίστα και μετά συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με το κείμενο παρακάτω. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Χωρίς αμφιβολία, όλοι μας κατά περιόδους έχουμε συνυπάρξει με άλλους σε διάφορες 

ομάδες, είτε στο εργασιακό είτε στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Ανεξάρτητα από τη φύση, τη 

μορφή, το μέγεθος ή τον σκοπό, δύο στοιχεία βρίσκονται απαραίτητα σε κάθε ομάδα: α) το 

περιεχόμενο ή αλλιώς το θέμα εργασίας και β) η διαδικασία. Το περιεχόμενο αναφέρεται στο 

τι του θέματος, στο αντικείμενο, δηλαδή, πάνω στο οποίο τα μέλη μιας ομάδας θα χρειαστεί 

να δουλέψουν και να συνεργαστούν. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία επικεντρώνεται στο 

πώς, στον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτή η αλληλεπίδραση και θα έρθει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολύ συχνά, ομάδες που δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το 

περιεχόμενο απευθείας, σπαταλούν πολύ χρόνο συζητώντας θέματα διαδικασίας, τα οποία 

μπορεί και να έχουν ελάχιστη σχέση με το θέμα καθαυτό (Kolb et al., 1991).  

Αυτή η διαπίστωση μάς θυμίζει, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε μόλις ξεκινήσουμε να 

φτιάξουμε ένα παζλ. Όπως τα κομμάτια σε κάθε παζλ, έτσι και τα μέλη μιας ομάδας έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μερικά κοινά από αυτά είναι τα εξής: 

1. Υπάρχουν όρια (τα κομμάτια με τις ίσιες πλευρές / τα ανθρώπινα όρια). 

2. Κάθε κομμάτι έχει συγκεκριμένο ρόλο και θέση στη λύση. 

3. Τα κομμάτια είναι αλληλοεξαρτώμενα ιδίως όταν συμπλέκονται (αποδίδουν). 

4. Κάθε κομμάτι είναι μοναδικό (όπως και κάθε άνθρωπος). 

5. Η λύση είναι εύθραυστη (εύκολα χαλάει). 

6. Το σύνολο είναι περισσότερο από το άθροισμα των μερών του. 

7. Μερικά κομμάτια έχουν κεντρικό ρόλο, ενώ άλλα έχουν περιφερειακό ρόλο. 

8. Τα κομμάτια ομαδοποιούνται εσωτερικά με βάση κάποια χαρακτηριστικά (χρώματα, 

σχήματα, κ.λπ., όπως και οι άνθρωποι). 
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9. Τα κομμάτια χρειάζονται κάποιον να τα μετακινήσει (οι άνθρωποι θέλουν κίνητρα). 

10. Η λύση επιτυγχάνεται γρηγορότερα όταν συνεισφέρει κάποιος που έχει μια 

συνολικότερη αντίληψη του θέματος (ο ρόλος της ηγεσίας). 

Μετά από αυτές τις πρώτες επισημάνσεις, πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε 

την έννοια της ομάδας. Ένας ορισμός την θέλει να αποτελείται από: ‘δύο ή περισσότερα 

άτομα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε καθένα να επηρεάζει και να 

επηρεάζεται από το άλλο’ (Moorhead and Griffin, 1998). Καθώς τα άτομα αυτά αρχίζουν και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αναπτύσσεται η έννοια της δυναμικής της ομάδας. Σε αυτήν 

μπορούμε να συμπεριλάβουμε κανόνες και συμφωνημένα πλαίσια που επηρεάζουν την 

εξέλιξη μιας ομάδας, σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της, ρόλους που 

αναδεικνύονται και οτιδήποτε γενικά προκύπτει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ομάδας 

που μπορεί να την επηρεάσει. 

Σχήμα1: Επικοινωνιακό πλέγμα ομάδας (Πολέμη-Τοδούλου, 2005) 

 

Η σωστή επικοινωνία σε αυτό το πλαίσιο, είναι όπως μπορεί να φανταστείτε, εξαιρετικά 

χρήσιμη. Όπως θα δούμε και στην επόμενη ενότητα για την επικοινωνία, για να θεωρείται 
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λειτουργική η επικοινωνιακή διαδικασία είναι απαραίτητο να ανταλλάσσονται επιτυχώς 

μηνύματα μεταξύ δύο τουλάχιστον συνομιλητών, του πομπού και του δέκτη. Στην περίπτωση 

που υπάρχουν δύο συνομιλητές, τα κανάλια επικοινωνίας είναι δύο, ένα για τον καθένα προς 

τον άλλο. Τι συμβαίνει, όμως, στο πλαίσιο ομάδων και επικοινωνιακών συναλλαγών με 

περισσότερα άτομα; Όπως βλέπουμε στο σχήμα 1, η διαδικασία της επικοινωνίας και κατ’ 

επέκταση της συνεργασίας γίνεται δυσκολότερη όσο μεγαλύτερη ανομοιογένεια υπάρχει 

μεταξύ των μελών της ομάδας και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τους.  

ΑΣΚΗΣΗ 3 / ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Καθώς διαβάζετε αυτές τις γραμμές, σκεφτείτε για λίγο από πόσα άτομα αποτελείται η 

εκπαιδευτική σας ομάδα. Αν είναι 12-15 άτομα, όπως σε μια τυπική εκπαιδευτική ομάδα, την 

ώρα του μαθήματος αναπτύσσονται πάνω από 130 διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας 

μεταξύ σας!  

Σκεφτείτε για λίγο τι δυναμικές αναπτύσσονται, ποιες εκφράζονται και ποιες όχι. 

Συλλογιστείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για εσάς και τον εκπαιδευτή σας. 

 

1.2 Είδη Ομάδων & Στάδια εξέλιξης  

Είναι γεγονός ότι όλες οι ομάδες δεν είναι ίδιες, ούτε είναι δυνατόν να λειτουργούν με τις 

ίδιες διαδικασίες. Είναι, επίσης, προφανές ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς το 

μέγεθος των ομάδων, τον σκοπό τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και γενικότερα τη 

συνολική φυσιογνωμία τους. Στη βιβλιογραφία υπάρχει κάποια διάκριση ανάμεσα στα είδη, 

τους τύπους και τις μορφές των ομάδων, την οποία θα αποφύγουμε στο παρόν εκπαιδευτικό 

υλικό, καθώς δεν θεωρείται ότι προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Εδώ μπορούμε να μείνουμε σε 

κάποιες συνολικές διαφοροποιήσεις που έχουν ενδιαφέρον.  

Πρώτα απ’ όλα, οι ομάδες διακρίνονται σε τυπικές και άτυπες. Οι πρώτες δημιουργούνται 

συνειδητά για την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριμένου σκοπού. Οι ομάδες αυτές μπορεί να 

έχουν νομική μορφή (π.χ. κάποιο καταστατικό), μπορεί και όχι, σίγουρα, όμως, λειτουργούν 

με βάση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο σε περίπτωση εργασιακού περιβάλλοντος 

συνήθως έχει ήδη οριστεί από τη διοίκηση. Οι άτυπες ομάδες σχηματίζονται με κύριο 

γνώμονα τον βαθμό την ικανοποίηση που λαμβάνουν τα μέλη τους από τη συναναστροφή με 

άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα (Jewell, 1998). Εντός των τυπικών ομάδων 
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αναφέρονται δύο επιμέρους διακρίσεις, οι λειτουργικές ή ιεραρχικές ομάδες (ως μέρη μιας 

ευρύτερης οργανωτικής δομής) και οι ομάδες έργου (με την ευθύνη υλοποίησης κάποιου 

έργου σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα). Από την άλλη, στις άτυπες ομάδες μπορεί να βρει 

κανείς ομάδες συμφερόντων και ομάδες φιλίας με καθεμιά από αυτές να ικανοποιεί 

συγκεκριμένες ανάγκες των μελών (Μπουραντάς, 2002). 

ΑΣΚΗΣΗ 4 / ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Έχοντας διαβάσει τις παραπάνω διακρίσεις στις ομάδες, φτιάξτε μια λίστα με τις ομάδες στις 

οποίες κατά καιρούς έχετε βρεθεί. Δίπλα σημειώστε τι είδος ομάδας ήταν καθεμιά (σε 

κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι παραπάνω από ένα). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Αν στην προηγούμενη άσκηση σημειώσατε κάποιες ομάδες στις οποίες συμμετείχατε κάποια 

στιγμή στη ζωή σας, είναι πιθανόν να σκεφτήκατε πότε αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να 

υπάρχουν, πώς λειτούργησαν και βέβαια και αν ή πότε σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Είναι 

γεγονός ότι κάθε ομάδα έχει αρχή και τέλος, αυτό όμως το τέλος συνήθως έρχεται αφότου 

ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής της ομάδας. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται μια σειρά 

από στάδια. Σε ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα που εξηγούν τα στάδια εξέλιξης των ομάδων 

περιγράφονται τα παρακάτω (Osland et al., 2007): 

1. Σχηματισμός (forming): είναι η αρχή δημιουργίας της ομάδας και ταυτόχρονα μια 

προσπάθεια να μάθουν όλοι για τους άλλους και για την ομάδα. Είναι ένα στάδιο 

αβεβαιότητας, στο οποίο, ωστόσο, επιδιώκεται η αποδοχή των μελών μεταξύ τους και 

η καλλιέργεια του αισθήματος του ανήκειν σε ένα σύνολο. 

2. Αντιπαράθεση (storming): σε αυτό το στάδιο βγαίνουν στην επιφάνεια οι διαφορές 

των ατόμων μιας ομάδας, που προκύπτουν, βέβαια, από εντάσεις, κριτική, 

δημιουργία ΄κλικών’ και κυρίως θέματα που πηγάζουν από τις ατομικές αντιλήψεις 

των μελών της ομάδας. Το στάδιο αυτό είναι συχνά επίπονο, ωστόσο, μπορεί να γίνει 

δημιουργικό, εφόσον δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν. 
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3. Διαμόρφωση κανόνων (norming): αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό, γιατί 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα η συλλογικότητα, η αμοιβαία δέσμευση και αυξάνεται η 

συνοχή της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας διαμορφώνουν κανόνες και συμφωνούν 

στους ρόλους και τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο της ομάδας. Μεγάλο πρόβλημα σε 

αυτό το στάδιο μπορεί να προκύψει από την εμφάνιση του φαινομένου του 

Groupthink, της τάσης, δηλαδή, των μελών μιας ομάδας, για χάρη της διάθεσης 

συνεργασίας και της συνοχής της ομάδας, να συμφωνούν γρήγορα με την 

επικρατούσα άποψη, χωρίς να εξετάζονται σε βάθος και άλλες εναλλακτικές ιδέες. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Πείραμα Συμμόρφωσης του Asch, το οποίο αποδεικνύει στην 

πράξη πώς τα μέλη μιας ομάδας μπορεί να υποταχθούν στην πίεση που ασκείται, ακόμα και 

ακούσια, από την ομάδα. Αναζητήστε το στο διαδίκτυο ή δείτε το απευθείας στο You Tube τον 

παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=P7tVy88FTJE 

4. Απόδοση (performing): στο σημείο αυτό τα μέλη της ομάδας αφοσιώνονται 

αποκλειστικά στην υλοποίηση των στόχων. Έχουν παραμεριστεί οι όποιες επιμέρους 

διαφορές, υπάρχει αυξημένη διάθεση υποστήριξης και συνοχή της ομάδας.  

5. Διάλυση (adjournment): κάθε ομάδα, κάποια δεδομένη στιγμή θα βιώσει αυτό το 

στάδιο, σχεδόν νομοτελειακά. Από την ώρα που έχει (ή δεν έχει) επιτευχθεί ο στόχος 

για τον οποίο η ομάδα συστάθηκε, δεν υπάρχει και λόγος για τη συνέχιση της 

λειτουργίας της ομάδας. Προσοχή όμως: τα μέλη της ομάδας κουβαλάνε πλέον 

πολύτιμες εμπειρίες, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσουν με τη συμμετοχή τους σε 

κάποια επόμενη ομάδα! 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5 / ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Σχηματίστε μικρές ομάδες και αναλογιστείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα, ως εκπαιδευτική 

ομάδα. Προσπαθήστε να πάτε λίγο πίσω στον χρόνο και να θυμηθείτε την πρώτη ώρα, την 

πρώτη μέρα που βρεθήκατε όλοι μαζί. Πώς νιώθατε; Υπήρχε κάποια σκέψη που σας 

περιόριζε; Τι κάνατε για αυτό; 

Στη συνέχεια, συζητήστε στην ολομέλεια για το πώς φαντάζεστε θα εξελιχθούν τα επόμενα 

στάδια της ομάδας σας. Πότε η ομάδα θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της; Τι θα σημαίνει 

αυτό για εσάς; 

https://www.youtube.com/watch?v=P7tVy88FTJE
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1.3 Χαρακτηριστικά των Ομάδων 

ΑΣΚΗΣΗ 6 / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 

Στην άσκηση 4 σας ζητήθηκε να καταγράψετε τις ομάδες στις οποίες συμμετείχατε κάποια 

στιγμή στη ζωή σας. Τώρα, κάντε μια προσπάθεια να σκεφτείτε ποια ήταν τα κοινά 

χαρακτηριστικά που είχαν όλες αυτές οι ομάδες. Καταγράψτε τα παρακάτω και στη συνέχεια 

ανταλλάξτε απόψεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους και τον εκπαιδευτή σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας ομάδας ποδοσφαίρου. Ας σκεφτούμε ότι μόλις έχει ξεκινήσει 

την ποδοσφαιρική σεζόν και ετοιμάζεται για τους πρώτους αγώνες της χρονιάς. Πέρα από το 

θέμα του στόχου, που αναμένεται να είναι κοινός για όλους, μπορούμε να φανταστούμε ότι 

όλοι οι εμπλεκόμενοι (παίκτες, προπονητές, βοηθοί, διοίκηση κ.λπ.) έχουν συγκεκριμένες 

εργασίες να κάνουν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και με συγκεκριμένο τρόπο. Θα 

ήταν παράλογο, επομένως, να δούμε τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας να μπαίνει στη θέση 

κάποιου ποδοσφαιριστή ή τον πρόεδρο της ομάδας να παίρνει τον ρόλο του προπονητή (για 

το τελευταίο κάποιες φορές ίσως και να συμβαίνει!). Είναι γεγονός, επομένως, ότι κάθε 

κομμάτι του παζλ, όπως είδαμε και στην αρχή της ενότητας, πρέπει να βρει τη θέση του μέσα, 

επιδεικνύοντας την κατάλληλη διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη χρονικούς περιορισμούς και 

κανόνες που έχουν ληφθεί για χάρη της λειτουργίας της ομάδας.  

Κάθε ομάδα, λοιπόν, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη μορφή της, έχει κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι κατά βάση κοινά για όλα τα είδη των 

ομάδων και συνοψίζονται στα εξής: 

 Υπάρχει ένας κοινός στόχος για όλα τα μέλη της ομάδας, ανεξάρτητα από τους 

επιμέρους στόχους και τις προσωπικές φιλοδοξίες. 

 Καλλιεργείται, παράλληλα, η αίσθηση της συλλογικότητας, του ‘ανήκειν’ σε ένα 

σύνολο, που υπερβαίνει το ατομικό στοιχείο. 

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται ένας ελάχιστος βαθμός 

αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. 
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 Προσδιορίζονται κανόνες και διαδικασίες, που γίνονται αποδεκτοί από τα μέλη της 

ομάδας. 

 Η έννοια της ατομικής και αμοιβαίας ευθύνης για την υλοποίηση των εργασιών στο 

πλαίσιο της ομάδας είναι δεδομένη. 

 Υπάρχει μια όσο το δυνατόν σταθερή σύνθεση των μελών της ομάδας με επίσης όσο 

το δυνατόν τακτικές και προγραμματισμένες συναντήσεις. 

 Ορίζονται, επιλέγονται ή αναδεικνύονται ρόλοι για την εκτέλεση των εργασιών, με 

κυριότερο τον ρόλο του συντονιστή. 

Με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι συμμετοχή σε μια 

ομάδα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η συμμετοχή 

σε ομαδικές δράσεις είναι μονοδιάστατα μια θετική διαδικασία. Πολλά άτομα βιώνουν 

σημαντικά αρνητικές εμπειρίες από τη συμμετοχή σε ομάδες, με κυριότερη από όλες το 

γεγονός ότι η ομαδική διαδικασία συχνά περιορίζει την ατομική πρωτοβουλία, ‘πνίγει’ το 

άτομο, καθώς μπορεί να ασκεί πιέσεις για συμμόρφωση. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε 

να δούμε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία της εργασίας σε ομάδες, καθώς και πιθανά 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. 

Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα & προβλήματα των ομάδων (Harvard Business Review, 2007) 

Πλεονεκτήματα των ομάδων Προβλήματα των ομάδων 

Καλύτερη απόδοση μέσω των διευρυμένων 
γνώσεων και εμπειριών 

Συγκρούσεις μεταξύ των μελών, οι οποίες 
προκαλούνται από ποικίλα συναισθήματα και 
διαφορετικές αντιδράσεις. 

Δημιουργικότερη προσέγγιση, ευρύτερη 
προοπτική και μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων 

Παρεμβάσεις στην εξειδικευμένη γνώση 
εντός ατόμου. Η ομαδική διαδικασία μπορεί 
να επηρεάσει την παραγωγική δυνατότητα 
κάποιου μέλους της ομάδας. 

Θετική ανταπόκριση στις αλλαγές και στην 
ανάληψη ρίσκου 

Ο χρόνος και η ενέργεια που απαιτούνται για 
την καλλιέργεια συλλογικού πνεύματος. 

Συλλογική ευθύνη για τις ανειλημμένες 
υποχρεώσεις και κοινή προσήλωση στους 
στόχους  

Ενδεχόμενη επιβράδυνση στη λήψη των 
αποφάσεων 

Περιβάλλον που κεντρίζει το ενδιαφέρον 
και παρακινεί τα μέλη της ομάδας  και 
αποδοτικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων. 

Η κυριαρχία μιας φατρίας ή μιας ‘κλίκας’ 
μέσα στην ομάδα σε βάρος των υπόλοιπων 
μελών, γεγονός που υποβαθμίζει τη 
συνεισφορά ολόκληρης της ομάδας. 
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1.4 Ρόλοι στην ομάδα 

Καθώς θα συζητήσουμε τώρα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε κάθε ομάδα, τους ρόλους που 

αναδεικνύονται, ας δούμε ένα ακόμη ορισμό της ομάδας: υποστηρίζεται ότι η ομάδα 

αποτελείται από άτομα με συμπληρωματικές ικανότητες που δεσμεύονται σε έναν κοινό 

σκοπό και στόχους για τους οποίους θεωρούν τους εαυτούς τους αμοιβαία υπεύθυνους 

(Katzenback και Smith, 1993). Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτόν τον ορισμό είναι οι λέξη 

‘συμπληρωματικές’ και ενισχύει την πεποίθηση ότι ομάδα είναι ένα δυναμικό σύνολο 

ατόμων, βασισμένο στην αλληλεπίδραση των μελών της και όχι στην ομοιότητα μεταξύ τους. 

Αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει ότι σε μια ομάδα δεν πρέπει να αναζητείται η απόλυτη ταύτιση 

των μελών μεταξύ τους, αλλά αντιθέτως απαιτείται η διαφορετικότητα στις γνώσεις και τις 

ικανότητες, ώστε να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται διάφορες πιθανές εναλλακτικές 

προτού υπάρξει συμφωνία. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ας πάμε πάλι πίσω στο παράδειγμα με την ποδοσφαιρική ομάδα που είδαμε νωρίτερα. Αν 

κάνουμε την ερώτηση: ‘ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου’, υποθέτουμε 

ότι οι περισσότεροι θα σκεφτούν τον Lionel Messi στη Μπαρτσελόνα ή τον Christiano Ronaldo 

στη Ρεάλ Μαδρίτης.1 Ας δεχτούμε τον Messi για οικονομία χρόνου. Το ερώτημα αλλάζει τώρα: 

‘Αν η Μπαρτσελόνα είχε 11 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα της με ακριβώς ίδια 

χαρακτηριστικά, όπως ο Messi, θα κατάφερνε τόσες επιτυχίες στο ισπανικό πρωτάθλημα και 

στο Champions League;’ Η απάντηση είναι προφανώς αρνητική, γιατί καθένας μπορεί να 

σκεφτεί ότι θα ήταν μια ομάδα με εξαιρετικές οργανωτικές και επιθετικές ικανότητες, η 

οποία, όμως, θα υστερούσε σε μεγάλο βαθμό ως προς την άμυνά της. 

Είναι κατανοητό, επομένως, ότι τα άτομα μέσα στις ομάδες έχουν διαφορετικούς ρόλους. 

Ειδικά στο εργασιακό περιβάλλον, ρόλος μπορεί είναι ένα οργανωμένο σύνολο 

συμπεριφορών που αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη αποστολή που έχει αναλάβει κάθε 

εργαζόμενος. Είναι σημαντικό, επομένως, μια ισορροπημένη και αποτελεσματική ομάδα να 

αποτελείται από μέλη που το καθένα έχει συμπληρωματικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο θα 

είναι δυνατό καθένας να δίνει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και ταυτόχρονα να παίρνει 

από τη συνεισφορά των άλλων μελών. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ρόλων, το πιο 

                                                           
1
 Την περίοδο, κατά την οποία ετοιμαζόταν αυτό το υλικό (2013), Mesi και Ronaldo έπαιζαν σε 

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα και θεωρούνταν οι επικρατέστεροι για τον τίτλο του 

καλύτερου παίκτη του κόσμου. 
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διαδεδομένο από τα οποία είναι του Belbin, ο οποίος στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας που 

κράτησε για χρόνια, ανέπτυξε εννιά (9) διαφορετικούς ‘χαρακτήρες’ ρόλων, που φαίνεται να 

υπάρχουν σε κάθε ομάδα (βλ. Πίνακα 2). Χαρακτηριστικά των διάφορων τύπων ρόλων που 

προτείνει ο Belbin (2010) μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο άτομο, ενώ επισημαίνεται ότι όλοι οι 

ρόλοι είναι συμπληρωματικοί και χρήσιμοι για την επιτυχή λειτουργία κάθε ομάδας. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να ενυπάρχουν σε κάθε τύπο ομάδας. 

Πίνακας 2: Σύνοψη εργασιακών χαρακτήρων σύμφωνα με το μοντέλο του Belbin 

(προσαρμογή από το www.belbin.gr)  

 Περιγραφή & συνεισφορά 
 

Επιτρεπτές αδυναμίες 
 

1. Δημιουργικός (Plant)  Δημιουργικός, με φαντασία, 
ανορθόδοξος. Βρίσκει λύσεις 
σε δύσκολα προβλήματα. 

Παραβλέπει τα 
δευτερεύοντα. Υπερβολικά 
απορροφημένος για να 
επικοινωνεί αποτελεσματικά. 

2. Εξερευνητής (Resource 
Investigator)  

Εξωστρεφής, ενθουσιώδης, 
επικοινωνιακός. 
Εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. 
Αναπτύσσει σχέσεις. 

Υπεραισιόδοξος. Χάνει το 
ενδιαφέρον του μόλις 
περάσει ο πρώτος 
ενθουσιασμός. 

3. Συντονιστής (Coordinator)  Ώριμος, σίγουρος, ικανός να 
προεδρεύει. Ξεκαθαρίζει 
τους στόχους, προωθεί τη 
λήψη αποφάσεων, αναθέτει 
σωστά αρμοδιότητες. 

Αντιμετωπίζεται συχνά ως 
«καταφερτζής». 
Ξεφορτώνεται τη δική του 
δουλειά. 

4. Διαμορφωτής (Shaper)  Ανταγωνιστικός, δυναμικός, 
του αρέσει να ασκεί πίεση. 
Καθοδηγεί και ενθαρρύνει 
για να ξεπερνιόνται εμπόδια. 

Επιρρεπής σε προκλήσεις. 
Συχνά ενοχλεί τα αισθήματα 
των άλλων. 

5. Αξιολογητής (Monitor 
Evaluator)  

Νηφάλιος, στρατηγικός και 
διορατικός. Λαμβάνει υπόψη 
του όλες τις απόψεις. Έχει 
σωστή κρίση. 

Υπολείπεται σε διάθεση και 
ικανότητα να εμπνεύσει. 

6. Ομαδικός (Team Worker)  Πρόθυμος για συνεργασία, 
ήπιος, ευαίσθητος και 
διπλωμάτης. Ακούει, κτίζει 
σχέσεις, αποτρέπει εντάσεις. 

Αναποφάσιστος σε συνθήκες 
κρίσης. 

7. Εφαρμοστής 
(Implementer)  

Πειθαρχημένος, έμπιστος, 
συντηρητικός.  Μετατρέπει 
τις ιδέες σε πρακτικές 
ενέργειες. 

Εν μέρει ανελαστικός. Αργεί 
να ανταποκριθεί σε νέες 
δυνατότητες. 

8. Ολοκληρωτής (Completer 
Finisher)  

Φιλόπονος, ευσυνείδητος, 
αγχώδης. Αναζητά τα λάθη 
και τις παραλήψεις. 
Παραδίδει πάντοτε έγκαιρα. 

Έχει την τάση να ανησυχεί 
αδικαιολόγητα. Διστακτικός 
στο να μεταβιβάζει 
αρμοδιότητες. 

9. Ειδικός (Specialist) Αφοσιωμένος σε ένα σκοπό, 
εργάζεται χωρίς υποκίνηση, 
πιστός. Διαθέτει γνώσεις και 
ικανότητες που σπανίζουν. 

Συνεισφέρει σε ένα 
περιορισμένο μέτωπο. 
Εμμένει σε τεχνικές 
λεπτομέρειες. 

http://www.belbin.gr/
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ΑΣΚΗΣΗ 7 / ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Παρακολουθήστε το βίντεο με τίτλο ‘Steve Jobs talks about managing people’ (Ο Steve Jobs 

μιλάει για τη διαχείριση ανθρώπων), που βρίσκεται στο You Tube (έχει τη δυνατότητα 

ελληνικής μετάφρασης): https://www.youtube.com/watch?v=f60dheI4ARg   

Στη συνέχεια ρίξτε μια ματιά ξανά στους ρόλους του Belbin και, αφού χωριστείτε σε μικρές 

ομάδες, προσπαθήστε να προσεγγίσετε τα παρακάτω ερωτήματα: 

- Μπορείτε να βρείτε στα λόγια του Steve Jobs κάποια χαρακτηριστικά από αυτά που 

βλέπετε σε κάποιους από τους ρόλους αυτούς; 

- Ποια είναι τα συμπεράσματά σας; Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που σας κάνει 

εντύπωση; 

- Μπορείτε να συνδέσετε τις απαντήσεις σας με το επόμενο θέμα, τα χαρακτηριστικά των 

αποτελεσματικών ομάδων 

 

1.5 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ομάδων 

Αναμφισβήτητα, κάποιες ομάδες τα καταφέρνουν καλύτερα από κάποιες άλλες. Τι είναι αυτό, 

λοιπόν, που κάνει μια ομάδα αποτελεσματική; Προτού συζητήσουμε για τα χαρακτηριστικά 

των αποτελεσματικών ομάδων, ιδίως σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, θα ήταν χρήσιμο να 

προσεγγίσουμε το ζήτημα από την πλευρά της απόδοσης των μελών μιας ομάδας. Τι είναι 

αυτό που κάνει τα μέλη της ομάδας να θέλουν να συμμετέχουν σε μια συλλογική δράση, να 

αλληλεπιδράσουν με άλλους και να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός στόχου. Ας δούμε το 

θέμα αυτό, πρώτα απ’ όλα, μέσα από την προσωπική μας εμπειρία. 

ΑΣΚΗΣΗ 8 / ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

Θυμηθείτε ένα περιστατικό, κατά το οποίο εργαστήκατε στο πλαίσιο μιας ομάδας (από το 

εργασιακό ή το κοινωνικό σας περιβάλλον) και σας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση. Περιγράψτε 

σε 8-10 γραμμές πότε και που συνέβη το περιστατικό, ποια άλλα πρόσωπα συμμετείχαν, τι 

έκαναν αυτά τα πρόσωπα και, τέλος, ποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές συνέβαλαν ώστε να 

νιώσετε ικανοποίηση. 

https://www.youtube.com/watch?v=f60dheI4ARg
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια, σχηματίστε μικρές ομάδες και συζητήστε για λίγο τις εμπειρίες σας. Αν θέλετε, 

διαλέξτε ένα αντιπροσωπευτικό περιστατικό από κάθε ομάδα και παρουσιάστε το στην 

ολομέλεια. 

 

Συνήθως, μετά την ανταλλαγή των εμπειριών και τη συζήτηση που ακολουθεί, γίνεται φανερό 

ότι τα κίνητρα για τη συμμετοχή κάποιου σε μια ομάδα είναι ένας πολύ ισχυρός παράγοντας 

για βελτίωση της απόδοσής του (Κουτούζης, 1999) και συνεπακόλουθα για την επιτυχή 

συμμετοχή του και συμβολή στη συλλογική προσπάθεια. Για να αντιληφθούμε τη σημασία 

που έχουν τα κίνητρα στον εργασιακό χώρο, μπορούμε να δούμε ότι η επίδοση ‘χτίζεται’ με 

βάση τον παρακάτω τύπο: 

Ε = Κ + Δ + Π 

όπου Ε = επίδοση, Κ = κίνητρα, Δ = δυνατότητα και Π = περιβάλλον. Η επίτευξη, δηλαδή, 

υψηλών επιπέδων επίδοσης απαιτεί έναν εργαζόμενο που: 

1. να θέλει να κάνει τη δουλειά (κίνητρα),  

2. να μπορεί να κάνει τη δουλειά (δυνατότητα) και  

3. να έχει και τα απαραίτητα υλικά και πόρους (περιβάλλον) (Moorhead and Griffin, 

1998). 

Τα κίνητρα συχνά συνδέονται με οικονομικά οφέλη. Ειδικά, όμως, στο πλαίσιο ομάδων, 

τέτοια κίνητρα δεν λειτουργούν πάντα αποτελεσματικά. Αξίζει να διαβάσετε το παρακάτω 

κείμενο. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Κάποτε ένας καινούριος Προϊστάμενος Πωλήσεων, που είχε μάθει να κερδίζει τεράστια bonus 

φέρνοντας νέους πελάτες στην εταιρεία, αποφάσισε να ‘τρέξει’ ένα διαγωνισμό μεταξύ των 

πωλητών στο τμήμα του. Ανακοίνωσε, λοιπόν, ότι ο πωλητής που θα έφερνε τους 
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περισσότερους πελάτες μέσα σε ένα μήνα, θα έπαιρνε bonus 100€. Αμέσως μετά κάθισε 

αναπαυτικά στη δερμάτινη καρέκλα του γραφείου του, περιμένοντας τα αποτελέσματα και 

σκεφτόμενος πώς θα ξόδευε τα χρήματα από το bonus που θα έπαιρνε.  

Καθώς ήδη πολυτελή αυτοκίνητα και διακοπές στην Καραϊβική περνούσαν από το μυαλό του, 

οι πωλητές του αγνοούσαν τον διαγωνισμό για διαφορετικούς ο καθένας λόγους: 

- κάποιοι είχαν συνηθίσει να δουλεύουν σε ομάδες και να φέρνουν συλλογικά 

αποτελέσματα, οπότε τους ήταν δύσκολο να ανταγωνιστούν συναδέλφους ή φίλους, 

- κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν τον περσινό διαγωνισμό, όταν ένας νέος πωλητής είχε ‘κλέψει’ 

πελάτες από ένα παλιότερο συνάδελφο, προκαλώντας αρνητικά σχόλια, 

- ο περσινός νικητής του διαγωνισμού πληρώθηκε το bonus με αρκετούς μήνες 

καθυστέρηση και μετά από διαρκείς υπενθυμίσεις στον Προϊστάμενό του, 

- κάποιοι άλλοι, τέλος, ένιωσαν ότι ο Προϊστάμενος τους χρησιμοποιεί για να κερδίσει το 

δικό του μεγάλο bonus και θεώρησαν τα 100€ ευτελές και υποτιμητικό ποσό. 

Στο τέλος του μήνα ο Προϊστάμενος Πωλήσεων εκνευρίστηκε όταν είδε τα αποτελέσματα και 

συμπέρανε ότι οι πωλητές του ήταν τεμπέληδες. Τους κάλεσε στο γραφείο του, τους 

ανακοίνωσε ότι λειτουργούν αντιεπαγγελματικά και τους ανέφερε στη Διεύθυνση της 

εταιρείας. Αυτό ήταν ένα σοκ ιδιαίτερα για τους παλιότερους πωλητές, οι οποίοι θυμόνταν 

πόσο σκληρά είχαν δουλέψει στο παρελθόν και πόσο καλά αποτελέσματα έφερναν. Το 

εργασιακό κλίμα χάλασε και ποτέ δεν επανήλθε, παρά μόνο όταν ο Προϊστάμενος Πωλήσεων 

παρακολούθησε ένα σεμινάριο σχετικά με την Παρακίνηση στους Οργανισμούς και τις 

Θεωρίες Κινήτρων. 

Προσαρμογή από το Kolb D., Rubin I., and Osland J. (1991). Organizational Behavior, an 

experiential approach (5th edn), New Jersey: Prentice Hall. 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω παράδειγμα, τα κίνητρα κάποιες φορές μπορεί να μην 

λειτουργήσουν θετικά στο πλαίσιο μιας ομάδας και αντιθέτως να επιβαρύνουν τη διάθεση 

και το εργασιακό κλίμα. Οι αποτελεσματικές ομάδες είναι σημαντικό να προσφέρουν συχνές 

δυνατότητες στα μέλη τους να αναπτύξουν την ξεχωριστή δυναμική τους και να τη 

μετουσιώσουν σε ένα αποτέλεσμα με κοινό παρανομαστή. Ο Schermerhorn και οι συνεργάτες 

του (2003) υποστηρίζουν ότι μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των 

αποτελεσματικών ομάδων συνοψίζονται στα παρακάτω:  
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 Να υπάρχουν ισχυρές βασικές αξίες που έχουν καθιερώσει τα μέλη της για τον τρόπο 

που λειτουργούν και τους σκοπούς που επιδιώκουν.  

 Να υπάρχει μια μετατροπή του γενικού σκοπού σε συγκεκριμένους και ξεκάθαρους, 

αντικειμενικούς στόχους, καθώς κι εποικοδομητική ανατροφοδότηση για την 

απόδοση. 

 Η συνεισφορά των μελών πρέπει να θεωρείται απαραίτητη, μοναδική και να 

αξιολογείται με συγκεκριμένα και από πριν γνωστά κριτήρια. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η καλή διάθεση από όλα τα μέλη της ομάδας για 

ουσιαστική συνεργασία και η αποδοχή που νιώθουν ότι εισπράττουν από την παρουσία τους 

στην ομάδα (βλ. πίνακα 3). Επιπρόσθετα, ο Goleman (1998) θεωρεί ότι πρόκειται για μια 

συγκεκριμένη ικανότητα που διακρίνει ανθρώπους που καταφέρνουν να: 

 συνεργάζονται ανταλλάσσοντας με τους άλλους σχέδια, πληροφορίες και γνώσεις, 

 εντοπίζουν και καλλιεργούν ευκαιρίες για συνεργασία, 

 καλλιεργούν στην ομάδα μια αίσθηση ταυτότητας, ομαδικό πνεύμα και δέσμευση, 

 προστατεύουν την ομάδα και τη φήμη της και να μοιράζονται με τους άλλους τους 

επαίνους. 

Πίνακας 3: Η επικοινωνία στην ομάδα (Douglas, 1997) 

Η επικοινωνία πραγματοποιείται ελεύθερα 
όταν τα μέλη νιώθουν ότι: 

Η επικοινωνία περιορίζεται όταν τα μέλη: 

Υπάρχει ατμόσφαιρα αποδοχής στην ομάδα. Νιώθουν εχθρότητα ή αδιαφορία για τα άλλα 
μέλη.  

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ιδέες λαμβάνονται 
πράγματι υπόψη. 

Δεν νιώθουν άνετα να εκφραστούν ή/και 
πιστεύουν ότι θα γελοιοποιηθούν. 

Υπάρχουν μαρτυρίες ότι η γελοιοποίηση είναι 
σπάνια. 

Αισθάνονται αποκομμένα από τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. 

Ολοκληρώνοντας την πρώτη αυτή ενότητα για τη δυναμική των ομάδων, ας σκεφτούμε ξανά 

για λίγο τον ρόλο της επικοινωνίας στο πλαίσιο ομαδικών δράσεων και ας μοιραστούμε 

μερικές συμβουλές που προτείνονται για το χτίσιμο ομαδικού πνεύματος: 

 Προσπάθεια για συμπεριφορά σε όλους με δίκαιο τρόπο 

 Ενθάρρυνση των μελών μιας ομάδας να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον 

 Εκπαίδευση όλων των μελών μιας ομάδας μαζί 

 Ανάθεση διαφορετικών projects σε διαφορετικούς ανθρώπους 

 Μοίρασμα εμπιστευτικών πληροφοριών στην ομάδα (Jay, 2003). 
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2. Επικοινωνία 

Έχουμε ήδη συζητήσει πόσο σύνθετη μπορεί να είναι η λειτουργία μιας ομάδας. Στο πλαίσιο 

μιας ομαδικής δράσης διαφορετικοί άνθρωποι απαιτείται να εργαστούν αποτελεσματικά 

πάνω σε ένα στόχο που μπορεί να υπερβαίνει τα προσωπικά τους συμφέροντα. Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους είναι απαραίτητη και ο βασικότερος τρόπος για την επίτευξη του 

κοινού στόχου είναι μέσω μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαδικασίας επικοινωνίας. 

Γιατί είναι, επομένως, τόσο σημαντική η έννοια της επικοινωνίας και για ποιον λόγο 

θεωρείται αναπόσπαστο συστατικό της καθημερινότητάς μας, στις διαπροσωπικές μας 

σχέσεις, στο επαγγελματικό και το κοινωνικό μας περιβάλλον; Απλά, γιατί σε αυτόν τον κόσμο 

δεν ζούμε μόνοι μας! Ειδικά όσον αφορά τον επαγγελματικό χώρο, υπάρχουν μελέτες που 

αποδεικνύουν ότι τα διοικητικά στελέχη αφιερώνουν πάνω από το 70% του χρόνου που 

διαθέτουν στην εργασία τους σε διάφορες μορφές επικοινωνίας (Μπουραντάς, 2002). 

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η επικοινωνία έχει μεγάλη σημασία στη ζωή 

μας. Και αυτό είναι γεγονός, καθώς συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με καθημερινές μεγάλες ή 

μικρότερες αποφάσεις που χρειάζεται να λάβουμε, με θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε, 

με προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Με βάση αυτό τον προβληματισμό, στις επόμενες 

παραγράφους θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε την έννοια της επικοινωνίας και να 

συζητήσουμε για τη διαδικασία, τα εμπόδια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Επίσης, σε 

αυτήν την ενότητα θα μιλήσουμε για τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να λάβει η 

επικοινωνία και για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα μηνύματα. 

 

2.1 Ορισμός & διαδικασία της επικοινωνίας 

ΑΣΚΗΣΗ 9 / ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Πριν ξεκινήσετε τη μελέτη της ενότητας αυτής, σκεφτείτε λίγο πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια 

της επικοινωνίας. Προσπαθήσετε να γράψετε τον δικό σας ορισμό σε 3-4 γραμμές και στη 

συνέχεια συγκρίνετε την απάντησή σας με τους ορισμούς που παρουσιάζονται παρακάτω. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Πρώτα απ’ όλα, ξεκινάμε από την παραδοχή ότι η επικοινωνία είναι σύνθετο φαινόμενο, που 

δεν μπορεί να οριστεί μονοδιάστατα. Η επικοινωνία, ως έννοια, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον 

μελετητών και ερευνητών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και προσεγγίσεων, όπως της 

Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας ή της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ανάλογα με την προσέγγιση 

και την οπτική που ακολουθείται, η επικοινωνία μπορεί να λάβει διαφορετικές ερμηνείες και 

ορισμούς. Γενικά, πάντως, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια μορφή αλληλεπίδρασης, κατά την 

οποία μεταφέρονται (ή και ανταλλάσσονται) διάφορα μηνύματα. Δύο ορισμοί από τη 

βιβλιογραφία παρουσιάζουν την επικοινωνία ως:  

‘μια διαδικασία κατά την οποία πηγές μεταβιβάζουν μηνύματα χρησιμοποιώντας σύμβολα, 

νοήματα, προκειμένου οι αποδέκτες να κατανοήσουν με τον ίδιο τρόπο τα μηνύματα και να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά τους’ (Hoy & Miskel, 2008). 

‘μια διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α (άτομο, ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, 

σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα, ακόμη και ενέργεια, σε ένα δέκτη Β (άτομο, ομάδα) με στόχο 

να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθημάτων, ενέργειας και σε 

τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του’ (Μπουραντάς, 

2002). 

Γενικά, άτομα που μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, διαθέτουν την ικανότητα της 

καλής ακρόασης, αναζητούν αμοιβαία κατανόηση και δέχονται πρόθυμα να μοιραστούν τις 

πληροφορίες με άλλους, ενθαρρύνουν την ανοικτή επικοινωνία και είναι δεκτικοί τόσο στα 

άσχημα όσο και στα καλά νέα (Goleman, 2009). 

Η επικοινωνία, επομένως, φαίνεται ότι περιλαμβάνει μια διαδικασία, κατά την οποία 

εμπλέκονται δύο μέρη, ο πομπός και ο δέκτης, που αλληλεπιδρούν στη βάση ενός ή και 

παραπάνω μηνυμάτων. Γιατί όμως η διαδικασία θεωρείται περισσότερο σύνθετη από αυτή 

την απλή περιγραφή; Το σχήμα 2 μπορεί να βοηθήσει σχετικά: αρχικά το μήνυμα 

αποστέλλεται από ένα πομπό (κωδικοποίηση, μετάδοση και αποκωδικοποίηση), φτάνει στον 

δέκτη και συνεχίζοντας μια διαδικασία της ανατροφοδότησης (ξανά κωδικοποίηση, μετάδοσή 

του και αποκωδικοποίηση), οδηγείται για να επιστρέψει στον αρχικό πομπό. Όλη αυτή η 

διαδικασία επηρεάζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που με τη σειρά τους 

επηρεάζουν τη μετάδοση του μηνύματος, δημιουργώντας ‘θορύβους’ που συχνά αποσπούν 

την προσοχή πομπού και δέκτη και καθιστούν την επικοινωνία δύσκολη (Moorhead and R. 

Griffin, 1998). 
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Σχήμα 2: Η διαδικασία της επικοινωνίας 

 Αποστολή  

   

Κωδικοποίηση 

 

  

Μετάδοση 

  

Αποκωδικοποίηση 

  

   

 

Πομπός 

  

‘Θόρυβος’ 

  

Δέκτης 

   

   

Αποκωδικοποίηση 

 

  

Μετάδοση 

 

  

Κωδικοποίηση 

 

  

 Ανατροφοδότηση (feedback)  

 

Με βάση όσα έχουν ήδη αναφερθεί, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η επικοινωνία δεν είναι 

μια απλή διαδικασία μεταφοράς πληροφοριών, αλλά έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει και με τη 

δυνατότητα των ατόμων πρώτα απ’ όλα να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν και στη 

συνέχεια να αλληλεπιδρούν. Επομένως, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η επικοινωνία 

θεωρείται αποτελεσματική, όταν η πληροφορία που λαμβάνει και κατανοεί ο δέκτης, 

συμφωνεί με αυτήν που μεταδόθηκε από τον πομπό, προκαλώντας ταυτόχρονα κάποια 

αντίδραση στη συμπεριφορά του δέκτη. Η διαδικασία ακριβώς αυτή της ανατροφοδότησης, 

μέσω της οποίας ο πομπός βεβαιώνεται ότι το μήνυμα λήφθηκε από τον αποδέκτη, αλλά και 

κατανοήθηκε (αποκωδικοποιήθηκε) με τον τρόπο που επιδίωξε ο πομπός, αποδεικνύει ότι η 

επικοινωνία είναι σημαντικό να είναι αμφίδρομη. Για την ανατροφοδότηση θα μιλήσουμε 

ξανά στην τελευταία ενότητα. Στο σημείο αυτό θα δούμε τις βασικές μορφές της 

επικοινωνίας.  

ΑΣΚΗΣΗ 10 / ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Αφού σχηματίσετε μικρές ομάδες, προσπαθήστε να καταγράψετε τους πιο γνωστούς τρόπους 

επικοινωνίας. Στη συνέχεια δοκιμάστε να ομαδοποιήσετε τις απαντήσεις σας. Τι παρατηρείτε; 

Δημιουργούνται κάποιες βασικές κατηγορίες;  

Τέλος, συγκρίνετε τα συμπεράσματά σας με τις άλλες ομάδες και, αν υπάρχει χρόνος, κάντε 

μια συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τρόπου επικοινωνίας. 
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Οι βασικές μορφές μιας επικοινωνιακής διαδικασίας είναι δύο: η λεκτική και η μη λεκτική 

επικοινωνία. Με τους όρους αυτούς αναφερόμαστε σε δύο βασικά συστήματα συμβόλων, τα 

λεκτικά και τα μη λεκτικά, που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν (Dahnke 

and Clatterbuck, 1990). Όλα τα παραπάνω λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα μεταδίδονται και 

ανταλλάσσονται τόσο κατά τη διαδικασία διαπροσωπικής επικοινωνίας, όσο βέβαια στο 

πλαίσιο του χώρου εργασίας. Ειδικά για τα τελευταίο, μεγάλη σημασία έχει ο τελικός 

προορισμός του μηνύματος, καθώς αποκαλύπτει διαφορές ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο 

από όπου ξεκινάει και καταλήγει το μήνυμα. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι:  

1. Προς τα κάτω – Καθοδική (κυρίως για εντολές, οδηγίες, αλλά και για πληροφόρηση) 

2. Προς τα πάνω – Ανοδική (συνήθως για ενημέρωση, αλλά και για επιρροή ή πειθώ) 

3. Οριζόντια (συνήθως για επιρροή και πειθώ, αλλά και συνεργασία) (Jewell, 1998). 

Ουσιαστικά, στην καθοδική επικοινωνία η κατεύθυνση μετάδοσης του μηνύματος ακολουθεί 

την ιεραρχική δομή του οργανισμού από την κορυφή μέχρι τη βάση και αξιοποιείται 

προκειμένου να μεταφερθούν από τους ιεραρχικά ανώτερους στο προσωπικό πληροφορίες 

που μπορεί να αφορούν: πολιτικές, στόχους, οδηγίες, ανάθεση καθηκόντων, έγκριση 

αιτημάτων κτλ. Επίσης, κάθετη, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση, είναι η ανοδική επικοινωνία, 

που μπορεί να έχει στόχο πέρα από την ενημέρωση, τη διατύπωση προτάσεων, τη μεταφορά 

παραπόνων ή αιτημάτων, την ανατροφοδότηση κ.ά. Τέλος, η οριζόντια επικοινωνία είναι 

χρήσιμη στις περιπτώσεις που πομπός και δέκτης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας και 

έχουν στόχο την ανταλλαγή απόψεων, τη συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων, τη 

διαμόρφωση κοινής στάσης απέναντι σε ζητήματα που αφορούν τον οργανισμό κ.ά.  

 

2.2 Λεκτική επικοινωνία 

Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, η γλώσσα αποτελεί ένα βασικό μέσο για την ανταλλαγή 

μηνυμάτων, πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας. Λεκτική, 

επομένως, είναι η επικοινωνία η οποία επιτυγχάνεται μέσω του λόγου (γραπτού ή 

προφορικού). Το μήνυμα, λοιπόν, της επικοινωνίας αποτελείται από λεκτικά σύμβολα και 

μεταφέρεται μέσω διάφορων τρόπων, είτε πρόκειται για διαπροσωπικές σχέσεις είτε για 

αλληλεπίδραση σε κοινωνικά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα. Οι πιο συνηθισμένοι και 

γνωστοί από αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας γίνονται μέσω της ομιλίας και της γραπτής 

επικοινωνίας, όπως βλέπουμε και παρακάτω: 
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 Ομιλία με χρήση κάποιου μέσου (τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεδιάσκεψη2) 

 Άμεση, πρόσωπο με πρόσωπο (συν)ομιλία 

 Γραπτή επικοινωνία (σημειώματα, επιστολές, υπομνήματα, εγκύκλιοι, κανονισμοί, 

οδηγίες, δελτία τύπου κ.ά.) 

 Ηλεκτρονική λεκτική επικοινωνία η οποία περιλαμβάνει το διαδίκτυο, μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, blogs 

κ.ά. 

ΑΣΚΗΣΗ 11 / ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Με ποια από τις παραπάνω μορφές λεκτικής επικοινωνίας υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, 

μεγαλύτερη δυνατότητα να μεταφερθούν ακριβέστερα οι πληροφορίες; Μια ενδεικτική 

απάντηση βρίσκεται στο παράρτημα στο τέλος. 

 

2.3 Μη λεκτική επικοινωνία 

ΑΣΚΗΣΗ 12 / ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ  

Αναζητήστε και παρακολουθήστε την κινηματογραφική ταινία Μοντέρνοι Καιροί του Charlie 

Chaplin (ή δείτε κάποια αποσπάσματά της που είναι διαθέσιμα στο YouTube). Στη συνέχεια 

συζητήστε με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους για τη δύναμη των μη λεκτικών σημείων 

επικοινωνίας.  

Ο λόγος (γραπτός ή προφορικός) δεν είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας. Τα μηνύματα μπορούν 

να μεταδοθούν – και πολύ συχνά μεταδίδονται – μέσω μη λεκτικών τρόπων. Η μη λεκτική 

επικοινωνία χρησιμοποιείται όταν το μήνυμα μεταφέρεται από την πηγή στον δέκτη χωρίς τη 

μεσολάβηση «λόγου» δηλαδή λέξεων, αξιοποιώντας άλλα σύμβολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

τα μηνύματα εκφράζονται συνήθως ως αποτέλεσμα αντιδράσεων του προσώπου ή του 

σώματός μας. Άρα τα μη λεκτικά επικοινωνιακά μηνύματα μπορεί να εκφράζονται αυτόνομα 

ή και να συμπληρώνουν και να ολοκληρώνουν τον λόγο, συνοδεύοντας μηνύματα λεκτικής 

επικοινωνίας. Σε αυτές τις μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας περιλαμβάνονται μορφασμοί και 

εκφράσεις του προσώπου και των ματιών, χαμόγελα, χειρονομίες, όπως το σφίξιμο των 

                                                           
2
 Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι η πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλία, όπως και χρήση της 

τηλεόρασης και της τηλεδιάσκεψης περιλαμβάνει και στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας (βλ. 

παρακάτω) 
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χεριών ή το αγκάλιασμα, αγγίγματα και η γενικότερη γλώσσα του σώματος, που συχνά 

‘μεταδίδει πολύ περισσότερα μηνύματα για τις αληθινές μας προθέσεις από ό,τι η λεκτική 

επικοινωνία’ (Σκουλάς, 2010). Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την άποψη, ας δούμε ένα 

ενδεικτικό παράδειγμα: 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ / ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία ένα σημαντικό έργο που σας είχε 

ανατεθεί στο πλαίσιο της εργασίας σας. Περιμένετε την αναγνώριση και επιβράβευση από τη 

Διοίκηση της εταιρείας που εργάζεστε.  

Πράγματι, ο προϊστάμενός σας σάς καλεί στο γραφείο του και σας δίνει συγχαρητήρια για την 

επίδοσή σας. Επισημαίνει πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά σας στην εταιρεία και σας 

μεταφέρει τα συγχαρητήρια και από την Ανώτερη Διοίκηση. Καθώς σας μιλάει, παρατηρείτε 

ότι δεν σας κοιτά απευθείας στα μάτια, ενώ παράλληλα έχει στραμμένη την προσοχή του 

στον ανοικτό υπολογιστή του, ελέγχοντας τα e-mails του. 

Πώς θα σας επηρεάσει η στάση του αυτή;  

Θα προβληματιστείτε για το κατά πόσο πιστεύει τα λόγια που σας λέει ή ότι μπορεί να 

εντάσσονται στο πλαίσιο μιας διεκπεραιωτικής διαδικασίας;  

Τι θα περιμένατε πραγματικά να δείτε στη συμπεριφορά του; 

Μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε ως μη Λεκτική επικοινωνία, όλα εκείνα τα μηνύματα που 

εκφράζονται με άλλους τρόπους εκτός από τον λεκτικό. Γενικότερα, φαίνεται ότι τα μη 

λεκτικά μηνύματα μπορούν να επηρεάσουν τον αποδέκτη εντονότερα από τον λόγο, ειδικά 

όταν πρόκειται για μεταφορά συναισθημάτων. Σε μια από τις πιο γνωστές σχετικές μελέτες 

(Mehrabian, 1981), μάλιστα, υποστηρίζεται ότι το ποσοστό μετάδοσης συναισθημάτων για 

ένα μήνυμα ανέρχεται σε 7% όταν πρόκειται για λόγο (λέξεις), 38% για παραγλωσσικά 

στοιχεία (τόνος φωνής, ένταση, χροιά κ.λπ.) και 55% για τη γενικότερη στάση του σώματος 

(εκφράσεις, μορφασμοί, κινήσεις, χειρονομίες κ.λπ.). Βλέπουμε, επομένως, ότι πέρα από το τι 

λέγεται, μεγάλη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο λέγεται κάτι και η συναισθηματική 

κατάσταση μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα σε αυτό. Ο Goleman (2009) ενισχύει αυτή την 

άποψη, επισημαίνοντας ότι άτομα που έχουν την ικανότητα επικοινωνίας, χρειάζεται να 

αντιλαμβάνονται τα συναισθηματικά σήματα προκειμένου να εναρμονίσουν το μήνυμά τους 

με αυτά. 
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2.4 Εμπόδια στην επικοινωνία 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, διάφοροι ‘θόρυβοι’ παρεμβάλλονται κατά την επικοινωνιακή 

διαδικασία. Ως θόρυβο, μπορούμε να θεωρήσουμε ένα εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα για 

τους μετέχοντες (Πομπός – Δέκτης) σε μια τέτοια διαδικασία, που επηρεάζει την αμοιβαία 

κατανόηση και τη διαμόρφωση ίδια αντίληψης του μηνύματος (Verderber R., 1996). Προτού 

προχωρήσουμε στη μελέτη της ενότητας αυτής, ας πάρουμε μερικές ιδέες για συζήτηση 

αναφορικά με τα πιθανά εμπόδια και λάθη στην επικοινωνία από το παρακάτω κείμενο: 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ / Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

«Τι γίνεται εκεί κάτω;» φώναξε ο θαλάσσιος ελέφαντας από τη θέση του πάνω στον ψηλότερο 

βράχο κοντά στην ακτή. Περίμενε τα καλά νέα. 

Κάτω, οι μικρότεροι θαλάσσιοι ελέφαντες συνομιλούσαν βιαστικά μεταξύ τους. Τα πράγματα 

δεν πήγαιναν καθόλου καλά, αλλά κανείς από αυτούς δεν ήθελε να πει τα άσχημα νέα στον 

Αρχηγό. Ήταν ο μεγαλύτερος και ο πιο σοφός θαλάσσιος ελέφαντας στο κοπάδι, και ήξερε τη 

δουλειά του, αλλά θύμωνε εύκολα και κάθε μέλος του κοπαδιού έτρεμε την άγρια φωνή του. 

«Τι θα του πούμε;» ψιθύριζε ο Βασίλης, ο δεύτερος τη τάξη θαλάσσιος ελέφαντας. Θυμάται 

πολύ καλά πως ο Αρχηγός «άστραψε και βρόντηξε» την τελευταία φορά που το κοπάδι έπιασε 

μικρότερο από το αναμενόμενο ποσοστό ψαριών (ρέγκες) και δεν είχε καμία διάθεση να 

ξαναζήσει αυτή την εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά είχε παρατηρήσει ότι εδώ και αρκετές 

εβδομάδες η στάθμη του νερού στο κοντινό Αρκτικό λιμάνι έπεφτε συνεχώς και έπρεπε να 

ταξιδεύουν σε μεγαλύτερη απόσταση για να πιάσουν τα ολοένα και λιγότερα διαθέσιμα 

ψάρια. Κάποιος έπρεπε να το πει στον Αρχηγό. Αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα ήξερε τι να 

κάνει. Αλλά ποιος θα του το πει; Και με ποιο τρόπο; 

Τελικά, ο Βασίλης το αποφάσισε και του μίλησε: «Τα πράγματα πάνε αρκετά καλά Αρχηγέ», 

του είπε. Η σκέψη της στάθμης του νερού που συνεχώς υποχωρεί βάρυνε την ψυχή του, αλλά 

συνέχισε: «Μάλιστα, είναι γεγονός ότι η παραλία μοιάζει να μεγαλώνει». 

Ο Αρχηγός μουρμούρισε κοφτά : «Ωραία, ωραία», είπε. «Αυτό θα μας δώσει περισσότερο 

χώρο να κινούμαστε». Έκλεισε τα μάτια του και συνέχισε να χαλαρώνει στον ήλιο.  

Η επόμενη μέρα έφερε περισσότερους μπελάδες. Ένα νέο κοπάδι θαλάσσιων ελεφάντων 

έφτασε στην ακτή και σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά ψαριών η εισβολή αυτή 

μπορούσε να γίνει επικίνδυνη. Κάνεις δεν ήθελε να το πει στον Αρχηγό, αν και μόνο αυτός θα 

μπορούσε να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει το νέο αυτό ανταγωνισμό. 
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Απρόθυμα, ο Βασίλης πλησίασε το μεγάλο θαλάσσιο ελέφαντα, ο οποίος ακόμα λιαζόταν 

πάνω στο μεγάλο βράχο. Μετά από σύντομη ψιλοκουβεντούλα, του είπε: «Α, παρεμπιπτόντως 

Αρχηγέ, ένα νέο κοπάδι έχει εγκατασταθεί στην περιοχή μας». Ο Σοφός, γούρλωσε τα μάτια 

του και άρχισε να φουσκώνει, σαν να ετοιμάζεται για μια δυνατή κραυγή.  

Τότε ο Βασίλης πρόσθεσε βιαστικά, «Φυσικά δεν περιμένουμε ότι θα δημιουργήσουν κάποιο 

πρόβλημα. Δε μου μοιάζουν να τρώνε ρέγκες. Πιο πιθανό να τρώνε μαρίδες, και όπως ξέρετε, 

εμείς ούτε που ασχολούμαστε με τις μαρίδες».  

Ο Αρχηγός ξεφύσηξε με μεγάλο αναστεναγμό ανακούφισης, «Μπράβο, μπράβο», είπε. «Δεν 

υπάρχει λοιπόν λόγος να ανησυχούμε για το τίποτα, έτσι δεν είναι;» 

Τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν τις επόμενες εβδομάδες. Μια μέρα, κοιτάζοντας από το 

μεγάλο βράχο όπου στεκόταν, ο Αρχηγός παρατήρησε ότι μέρος του κοπαδιού φαινόταν να 

λείπει. Κάλεσε το Βασίλη και ενοχλημένος τον ρώτησε «Τι συμβαίνει Βασίλη; Που πήγαν 

όλοι;» Ο καημένος ο Βασίλης δεν είχε το θάρρος να πει στον Αρχηγό ότι πολλοί νέοι 

θαλάσσιοι ελέφαντες εγκατέλειπαν κάθε ημέρα το κοπάδι για να μπουν σε άλλα κοπάδια. 

Καθαρίζοντας νευρικά το λαιμό του, είπε: «Λοιπόν Αρχηγέ, έχουμε αρχίσει να είμαστε πιο 

αυστηροί. Ξέρετε, να αφήνουμε τους ‘αδύναμους κρίκους’ να φύγουν. Εξάλλου, ένα κοπάδι 

είναι τόσο καλό, όσο οι θαλάσσιοι ελέφαντες που το απαρτίζουν.» 

«Έτσι, έτσι, η σωστή διοίκηση απαιτεί θυσίες», είπε ο Αρχηγός. «Χαίρομαι που ακούω πως 

όλα πάνε τόσο καλά». 

Προτού περάσει πολύς καιρός, όλοι έκτος από το Βασίλη είχαν φύγει με άλλα κοπάδια και ο 

Βασίλης αντιλήφθηκε ότι έφτασε η ώρα να πει στον Αρχηγό τι πραγματικά συμβαίνει. 

Τρομοκρατημένος, αλλά αποφασισμένος, σκαρφάλωσε στο μεγάλο βράχο, «Αρχηγέ», του 

είπε, «έχω άσχημα νέα. Όλο το υπόλοιπο κοπάδι σας εγκατέλειψε.»  

Ο γέρο- ελέφαντας ήταν τόσο έκπληκτος που δεν μπορούσε ούτε να φωνάξει στο βοηθό του. 

«Με εγκατέλειψαν;» ψέλλισε, «Όλοι τους; Μα, γιατί; Πως έγινε αυτό;» 

Ο Βασίλης δεν είχε το κουράγιο να του πει, και μόνο σήκωσε τους ώμους απογοητευμένος. 

«Δεν το καταλαβαίνω», είπε ο Αρχηγός. «Και πάνω που όλα πήγαιναν τόσο καλά».  

[Μετάφραση στα ελληνικά και προσαρμογή της Λήδας Βασσάλου από το κείμενο της Barbara 

McCain, Oklahoma City University, στο βιβλίο των Schermerhorn J.R. Jr, Hunt J.G., Osborn R.N. 

and Uhl-Bien M.,“Organizational Behavior”, 11th ed. 2010, John Wiley and Sons, Inc.] 
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Όπως φαίνεται, επομένως, και από το προηγούμενο παράδειγμα, οι αιτίες των εμποδίων της 

επικοινωνίας είναι αρκετά σύνθετες και μπορούν να αναζητηθούν σε κάθε στάδιο αλλά και σε 

κάθε εμπλεκόμενο μιας επικοινωνιακής διαδικασίας: ο πομπός, ο δέκτης, το μέσο μετάδοσης 

του μηνύματος, το μήνυμα αυτό καθαυτό, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

διεξάγεται κάθε επικοινωνία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα και την επιτυχία μιας 

αλληλεπιδραστικής σχέσης επικοινωνίας. Τα σημαντικότερα εμπόδια, λοιπόν, σε αυτό το 

πλαίσιο σχετίζονται με τα εξής: 

 Χαρακτηριστικά του πομπού 

Εδώ αναφερόμαστε σε χαρακτηριστικά στοιχεία και γνωρίσματα του πομπού ενός 

μηνύματος. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι ο βαθμός αρέσκειας του πομπού από τον 

δέκτη ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως η αξιοπιστία που έχει, το κύρος και το λεγόμενο 

ειδικό βάρος. Στην πρώτη περίπτωση, ο αποδέκτης θεωρεί ότι έχει κάποια ομοιότητα με 

τον πομπό (εμφάνιση, ιδεολογία, κοινωνική τάξη, θρησκεία, εθνικότητα) και μέχρις ενός 

σημείου ταυτίζεται με αυτόν, χτίζοντας με αυτό τον τρόπο κάποιο είδος οικειότητας και 

εμπιστοσύνης (Κουτούζης, 1999). Για τη δεύτερη περίπτωση, ας δούμε ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ένα πείραμα των Bochner και Insko έδειξε ότι, όταν η πηγή έχει μεγάλο κύρος, ενδέχεται 

να επηρεάσει τις γνώμες μας έστω και εάν το μήνυμά της είναι παράλογο. Στο πείραμά 

τους, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στη μια ομάδα δόθηκαν άρθρα ενός 

Νομπελίστα. Στην άλλη ομάδα τα άρθρα είχαν γραφτεί από κάποιον άγνωστό στους 

φοιτητές. Τα άρθρα και των δύο υποστήριζαν όμοιες θέσεις, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν 

χρειάζεται παραπάνω από ορισμένες ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι 

οι φοιτητές πείσθηκαν από το κύρος του Νομπελίστα τόσο πολύ, ώστε να συμφωνήσουν 

με την άποψή του ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται παραπάνω από 1 ή 2 ώρες ύπνου κάθε 

βράδυ. Αντιθέτως ο άγνωστος ομιλητής δεν κατόρθωσε να αλλάξει τη γνώμη των 

φοιτητών (Γεώργας, 1986 σελ. 170). 

ΑΣΚΗΣΗ 13 / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ 

Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες περιπτώσεις από την καθημερινή σας ζωή (προσωπική ή 

επαγγελματική), κατά τις οποίες η αξιοπιστία της πηγής επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

της επικοινωνίας; Ένα δικό μας παράδειγμα θα βρείτε στο παράρτημα στο τέλος. 
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 Χαρακτηριστικά του μηνύματος (γλωσσικά, εννοιολογικά κ.ά.)  

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι πιθανόν ο πομπός και ο δέκτης να αντιλαμβάνονται 

διαφορετικά πράγματα για το ίδιο ζήτημα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ακούτε 

από τον εκπαιδευτή σας τη φράση: «Σε λίγη ώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα». 

Καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα; Πόση είναι η ‘λίγη’ ώρα; Τι εννοεί ο εκπαιδευτής 

όταν μιλάει για ένα ‘μικρό’ διάλειμμα; Βλέπουμε, επομένως, ότι και μια απλή λέξη μπορεί 

να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτή αρκετά σύνθετη διαδικασία θα πρέπει να 

προσθέσουμε και μια άλλη σημαντική διάσταση, τη φωνή (τονισμός, χροιά, διακύμανση, 

ένταση κ.ά.) που μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του μηνύματος. 

 Η υπερφόρτωση του μηνύματος 

Πολύ συχνά, ένα μήνυμα συνοδεύεται από πλήθος πληροφοριών, συχνά περιττών ή όχι 

τόσο σημαντικών για εκείνη τη δεδομένη στιγμή, που μπορεί να το καταστήσουν δύσκολο 

έως και αδύνατο στην κατανόηση από τον δέκτη. 

 Πολιτισμικές ή άλλες διαφορές στις αντιλήψεις μεταξύ πομπού και δέκτη 

Επίσης συχνά, όπως είπαμε ήδη, ο κώδικας επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη είναι 

διαφορετικός. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα στις περιπτώσεις που ο κώδικας 

αυτός επηρεάζεται ή / καθορίζεται από το διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, 

στερεοτυπικές αντιλήψεις, αξίες, αρχές και γενικότερα την κουλτούρα πομπού και δέκτη. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ακολουθεί: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ3 

Σε µια διάλεξη µε θέµα την ανθρώπινη επικοινωνία, έγινε το εξής πείραµα: Ο εισηγητής όρισε 

δέκα συµµετέχοντες και ακολούθως ζήτησε από τους εννέα από αυτούς να αποχωρήσουν 

από την αίθουσα. Στη συνέχεια αφηγήθηκε το εξής περιστατικό στον δέκατο:  

«Μία κοπέλα µε πορτοκαλί φόρεµα, οδηγούσε µια µαύρη Mercedes στο δεξί ρεύµα 

κυκλοφορίας. Ένας κύριος µε µαύρο κοστούµι, οδηγώντας ένα ροζ Citroen 2CV και τρέχοντας 

µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, έπεσε πάνω στην µαύρη Mercedes και άρχισε να βρίζει χυδαία την 

οδηγό της».  

                                                           
3
 Το παράδειγμα αυτό βρίσκεται αυτούσιο στη διδακτορική διατριβή του Δημήτρη Κυπριώτη με τίτλο: 

Το φωτογραφικό τεκμήριο ως ιστορική πηγή για την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (2014). 
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Αµέσως µετά, ο εισηγητής ζήτησε από τον συµµετέχοντα να καλέσει έναν από τους 

υπολοίπους να µπει στην αίθουσα και να του αφηγηθεί την ιστορία, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος 

θα βιντεοσκοπούσε τη διαδικασία.  

Πράγµατι, κλήθηκε ο επόµενος και στη συνέχεια ο επόµενος κ.ο.κ. Ο τελευταίος των 

συµµετεχόντων έφτασε να αφηγηθεί µια ιστορία στην οποία ο κύριος µε το µαύρο κοστούµι 

οδηγούσε τη µαύρη Mercedes, ενώ η κοπέλα µε το πορτοκαλί φόρεµα οδηγούσε το ροζ 2CV, 

και –βέβαια- στο τέλος έβρισε τον κύριο. 

 Ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια 

Εδώ κάνουμε λόγο για μια σειρά από εμπόδια, όπως η έλλειψη ενδιαφέροντος από τον 

δέκτη (θυμηθείτε τη μελέτη περίπτωσης με τον Προϊστάμενο στην υπο-ενότητα 2.3), η 

αδυναμία συγκέντρωσης για τη λήψη και κατανόηση του μηνύματος, η επιπόλαιη και 

βιαστική εξαγωγή συμπερασμάτων, η φόρτιση της στιγμής, το άγχος κ.ά. 

 Φιλτράρισμα / Διαστρέβλωση του μηνύματος 

Σε κάθε διαδοχική επικοινωνία και μεταφορά μηνύματος ένα πολύ συνηθισμένο 

πρόβλημα είναι το φιλτράρισμα, η τάση, δηλαδή, να μεταφέρεται τμήμα μόνο ή 

συγκεκριμένη ερμηνεία της πληροφορίας. Αυτό μπορεί να γίνει σκόπιμα ή να οφείλεται 

στην τάση να γίνει κάποιος αρεστός, να ωραιοποιήσει ή να απλοποιήσει καταστάσεις. Σε 

κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι συνήθως ένα μήνυμα διαστρεβλωμένο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ / ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

Ένας ρεπόρτερ ήταν μάρτυρας στο κάψιμο ενός μικρού χωριού στον πόλεμο του Βιετνάμ. 

Προσπάθησε να ερευνήσει το συμβάν ξεκινώντας από τη αρχική εντολή από την κεντρική 

διοίκηση:  

- «Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πυρποληθούν χωριά». 

Το μήνυμα πέρασε από τις εξής μορφές μεταδιδόμενο διαδοχικά σε χαμηλότερους ιεραρχικά 

αξιωματικούς: 

- «Μην πυρπολείτε τα χωριά, εκτός αν είστε απόλυτα βέβαιοι για την παρουσία 

Βιετκόνγκ». 

- «Αν νομίζετε ότι υπάρχουν Βιετκόνγκ στο χωρίο κάψτε το». 

Και κατέληξε στον επικεφαλής μιας ομάδας ο οποίος διέταξε τους στρατιώτες του: 

- «Κάψτε αυτό το χωριό» (Πηγή: Daft R.L., 1991 στο Κουτούζης, Μ. 1999.). 
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 Λανθασμένη επιλογή χρόνου, χώρου, τρόπου και μέσου για τη μετάδοση ενός 

μηνύματος 

Πέρα από όλα τα προηγούμενα εμπόδια που αναφέρθηκαν, πολλές φορές η επικοινωνία 

δυσκολεύει από τις συνθήκες και τη διαδικασία που επιλέγεται σε σχέση με τον χρόνο, 

των χώρο, τον τρόπο και το μέσο μεταφοράς μηνυμάτων. Με λίγα λόγια, δεν είναι κάθε 

στιγμή και κάθε περιβάλλον πάντα κατάλληλα για να τη μετάδοση ενός μηνύματος. 

Επίσης, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες και το περιβάλλον του δέκτη 

πριν μεταδώσουμε ένα μήνυμα. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να αναρωτηθούμε αν είναι 

έτοιμος να το δεχτεί, αν μπορεί να επενδύσει χρόνο για να το κατανοήσει και ακόμα 

περισσότερο τι θα χρειαστεί (πρόσθετες πληροφορίες, πρόσθετο χρόνο;) προκειμένου να 

ανταποκριθεί. 

 Εξωτερικά Εμπόδια 

Τέλος, μια σειρά από εξωτερικά εμπόδια μπορεί να επηρεάσει μια επικοινωνιακή 

διαδικασία. Τέτοια εξωτερικά εμπόδια οφείλονται κατά βάση σε φυσικούς θορύβους (π.χ. 

ο ήχος του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης), σε προβλήματα που 

σχετίζονται με το μέσο μετάδοσης του μηνύματος (π.χ. διακοπή σύνδεσης σε 

τηλεδιάσκεψη) ή ακόμα σε πιθανές παρεμβολές, άλλα πιθανά μηνύματα που 

μεταφέρονται στον δέκτη την ίδια δεδομένη στιγμή. 

Σε γενικές γραμμές, η άρση όλων των εμποδίων που αναφέρθηκαν, καθώς και άλλων που 

πιθανώς μπορεί να προκύψουν, είναι εφικτή μονάχα, αν ακολουθηθούν κάποιες βασικές 

αρχές, που περιλαμβάνουν τον αυστηρό και ξεκάθαρο καθορισμό του σκοπού της μετάδοσης 

του μηνύματος και τους δέκτες του, τη σαφήνειά του, τον χρόνο, τον χώρο και τα μέσα 

μετάδοσής του (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003). Μερικοί απλοί κανόνες 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω σκέψεις: 

1. Το μήνυμα χρειάζεται να είναι καθαρό, απλό και περιεκτικό. 

2. Σκεφτόμαστε το άτομο με το οποίο επικοινωνούμε και τον λόγο. 

3. Προσπαθούμε να μην επικοινωνούμε βιαστικά και προετοιμαζόμαστε, αν απαιτείται. 

4. Μαθαίνουμε να ακούμε και να λαμβάνουμε υπόψη τις αντιδράσεις των άλλων. 

5. Προσπαθούμε να μειώσουμε τους διάφορους ‘θορύβους’, εσωτερικούς και 

εξωτερικούς. 

6. Επιλέγουμε το κατάλληλο μέσο ανάλογα με τον σκοπό, τον χρόνο, τον αποδέκτη και 

τη σημασία του μηνύματος. 
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Έχοντας ολοκληρώσει και τη δεύτερη ενότητα του εκπαιδευτικού αυτού υλικού μπορούμε να 

συμφωνήσουμε ότι η επικοινωνία αποτελεί μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, κατά την 

οποία τα εμπλεκόμενα μέρη μεταδίδουν μηνύματα, ανταλλάσσουν πληροφορίες και 

εκφράζουν συναισθήματα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αντεπεξέλθουν διάφορα εμπόδια. 

Στην τελευταία ενότητα θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε συγκεκριμένες τεχνικές 

και δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η ενεργητική ακρόαση ή η θετική ανατροφοδότηση, για 

την αποτελεσματικότερη επικοινωνία στο πλαίσιο ομαδικών δράσεων.  

Αυτό που είναι αρκετά σημαντικό και χρειάζεται να το τονίσουμε με έμφαση, είναι ότι η 

ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας δεν απαιτεί απαραίτητα την απόκτηση σύνθετων 

γνώσεων ή τη συμμετοχή σε ατελείωτες εκπαιδεύσεις. Κυρίως, προϋποθέτει μια θετική στάση 

για τα πράγματα και μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Με αυτές τις σκέψεις, ευχόμαστε 

καλή συνέχεια στη μελέτη του υλικού αυτού. 



38 

3. Τεχνικές & δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας στο 

πλαίσιο ομάδων 

Μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει για τη δυναμική των ομάδων και τη σημασία της επικοινωνίας 

μέσα σε αυτές. Επίσης, έχουμε εντοπίσει τα σημαντικότερα προβλήματα, τα οποία 

προκύπτουν κατά τη διάρκειας μιας επικοινωνιακής διαδικασίας και δυσκολεύουν την 

ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων στην καθημερινή ζωή. Αυτό που θα 

προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή την ενότητα είναι να αναζητήσουμε τις δεξιότητες και 

τις τεχνικές μέσω των οποίων η επικοινωνίας μας, ιδίως στο πλαίσιο ομαδικών δράσεων, 

μπορεί να γίνει περισσότερο λειτουργική και αποτελεσματική. Στο πλαίσιο αυτό θα 

εστιάσουμε σε συγκεκριμένα μοντέλα και εργαλεία, όπως η συναλλακτική ανάλυση και το 

παράθυρο Johari και σε δεξιότητες, όπως η ενεργητική ακρόαση και η θετική 

ανατροφοδότηση. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η γνώση αυτών των εργαλείων και των 

τεχνικών δεν συνεπάγεται και άμεση βελτίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των τεχνικών 

που παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες. Αυτές είναι: 

 Η θέλησή μας να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα. 

 Η διάθεση που έχουμε να βελτιώσουμε και ενδεχομένως να διορθώσουμε 

συμπεριφορές. 

 Η δυνατότητά μας να είμαστε ανοικτοί και δεκτικοί στην ανατροφοδότηση από τους 

άλλους. 

 

3.1 Συναλλακτική Ανάλυση 

Ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο στην επικοινωνία προέρχεται από τον Eric Berne, γνωστό 

ψυχολόγο του περασμένου αιώνα, και ονομάζεται Συναλλακτική Ανάλυση ή Ανάλυση 

Συναλλαγών4. Σύμφωνα με τον Berne, κάθε δεδομένη επικοινωνιακή διαδικασία αποτελεί 

ουσιαστικά μια συναλλαγή, ανταλλαγή δηλαδή μηνυμάτων από δύο τουλάχιστον άτομα. Η 

θεωρία της Συναλλακτικής Ανάλυσης υποστηρίζει ότι οι τρόποι επικοινωνίας, είτε 

                                                           
4
 Περισσότερα για την θεωρία αυτή μπορείτε να βρείτε στο: www.ericberne.com/transactional-analysis  

http://www.ericberne.com/transactional-analysis
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περιλαμβάνουν λεκτικά είτε μη λεκτικά μηνύματα, παρουσιάζουν συγκεκριμένα μοτίβα, η 

ερμηνεία των οποίων εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τους λόγους προβληματικών και 

δυσλειτουργικών σχέσεων. Αναλύοντας, ερμηνεύοντας και κατανοώντας κάθε συναλλαγή 

μεταξύ δύο ατόμων είναι ένας τρόπος για τον εντοπισμό της κατάστασης του Εγώ που τα 

άτομα αυτά υιοθετούν τη δεδομένη στιγμή. 

Τι είναι, λοιπόν, οι καταστάσεις του Εγώ; Αποφεύγοντας τις αναφορές στις επιστήμες της 

Ψυχολογίας ή της Ψυχιατρικής, θα λέγαμε ότι ο ευκολότερος τρόπος να τις δούμε είναι μέσα 

από την παρουσίαση τριών διαφορετικών ρόλων, που όλοι έχουμε μέσα μας, ανεξάρτητα από 

την ηλικία που βρισκόμαστε. Οι ρόλοι αυτοί είναι: 

1. Γονέας 

Η κατάσταση του Εγώ του Γονέα αναπαραγάγει συμπεριφορές, ιδέες και 

συναισθήματα από την παιδική ηλικία που έχουν αντιγραφεί από τους γονείς μας και 

άλλα σημαντικά πρόσωπα. Αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει συνήθως συμπεριφορά και 

τάση για προστασία (ο προστατευτικός γονέας) ή κριτική (ο επικριτικός γονέας). Ένα 

παράδειγμα προστατευτικού γονέα μπορεί να είναι: «Μην μιλάς σε αγνώστους» και 

ένα παράδειγμα επικριτικού γονέα: «Δεν καθάρισες καθόλου καλά το δωμάτιό σου». 

2. Παιδί 

Ο ρόλος του Παιδιού, από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύει έχει να κάνει 

περισσότερο με το συναισθηματικό υπόβαθρο βιωμάτων και εμπειριών που έχουν 

αποθηκευτεί στο Εγώ μας. Η κατάσταση του Εγώ του Παιδιού μπορεί να 

περιλαμβάνει διαφορετικές εκδοχές, όπως το υπάκουο, το επαναστατημένο ή το 

δημιουργικό Παιδί με αντίστοιχα παραδείγματα ως εξής: 

«Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω» 

«Δεν με ενδιαφέρει, πάω να παίξω τώρα» 

3. Ενήλικος 

Ο Ενήλικας, από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύει ένα περισσότερο ορθολογικό 

τρόπο συμπεριφοράς. Το άτομο που έχει συμπεριφορά Ενήλικα, συνήθως, αναλύει τα 

δεδομένα, τα επεξεργάζεται και τα παρουσιάζει όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Η 

συμπεριφορά Ενήλικα στο προηγούμενο παράδειγμα του επικριτικού γονέα μπορεί 

να είναι: «Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να είναι όλο το σπίτι καθαρό, μιας και έχουμε 

συχνά επισκέψεις. Πότε πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις ένα πραγματικά καλό 

καθάρισμα;» 



40 

ΑΣΚΗΣΗ 14 / ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Κάποιος πελάτης παραπονείται σε έναν υπάλληλο Ταμείου Εφορίας. Σε καθεμιά από τις 

παρακάτω καταστάσεις, σημειώστε σε ποια κατάσταση του Εγώ (Ενήλικος, Γονέας ή Παιδί) 

πιστεύετε ότι βρίσκονται κάθε φορά οι συναλλασσόμενοι και μετά συζητήστε σε ομάδες τα 

αποτελέσματά σας. Στο παράρτημα στο τέλος θα βρείτε τις δικές μας απαντήσεις. 

-Είναι ντροπή να περιμένω 5 εβδομάδες για να μου δώσετε χρήματα που δικαιούμαι και που 

τα έχω ανάγκη. Όταν σας πληρώνουμε στην ώρα τους, είναι καλά! 

[κατάσταση του Εγώ: _______________] 

-Δεν φταίω εγώ κύριε, τι φωνάζετε σε μένα, άλλωστε αρμόδιο για την πληρωμή σας είναι το 

κατάστημα στα κεντρικά, από εκεί να ζητήσετε εξηγήσεις. 

[κατάσταση του Εγώ: _______________] 

-Έχω καταθέσει ηλεκτρονικά εδώ και 5 εβδομάδες όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να μου επιστρέψετε χρήματα από χρεώσεις που κατά λάθος μου βάλατε. Ακόμα 

δεν έχω λάβει κάποια απάντηση, ενώ σύμφωνα με τους όρους εξυπηρέτησής σας, θα έπρεπε 

να είχα εισπράξει την επιστροφή πριν 1 εβδομάδα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί;  

[κατάσταση του εγώ: _______________] 

-Ναι, έχετε δίκιο, η πληρωμή σας έπρεπε να γίνει εντός μήνα. Λυπάμαι για την καθυστέρηση, 

θα ενημερώσω το αρμόδιο τμήμα και θα βεβαιωθώ ότι η πληρωμή σας προχωράει.  

[κατάσταση του εγώ: _______________] 

-Με ενημέρωσαν από τα κεντρικά ότι πρέπει να φέρω αυτά τα δικαιολογητικά και να τα 

καταθέσω για να πληρωθώ. 

[κατάσταση του εγώ: _______________] 

-Καλά δεν σας είπαν από το τηλέφωνο ότι πρέπει πρώτα να έρθει και ο καινούριος 

λογαριασμός; Εγώ δεν παραλαμβάνω ελλιπή δικαιολογητικά, κύριε!   

[κατάσταση του εγώ: _______________] 

Σε γενικές γραμμές, η θεωρία της Ανάλυσης Συναλλαγών προσφέρει αρκετά απλές και ίσως 

απλουστευμένες ερμηνείες σχετικά με την έννοια της επικοινωνίας. Όμως, δεν μπορεί να 

παραγνωριστεί το γεγονός ότι συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και κυρίως στα αίτια που την προκαλούν. Βασικός στόχος της Ανάλυσης 

Συναλλαγών είναι, πρώτα απ’ όλα, να εντοπιστούν τα στοιχεία που παρατηρούνται στη 

συμπεριφορά κάποιου σε μια δεδομένη επικοινωνιακή διαδικασία και να γίνει κατανοητό σε 
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ποια κατάσταση του Εγώ είναι πιο κοντά. Η γνώση αυτή μπορεί να περιορίσει σε μεγάλο 

βαθμό παρερμηνείες και να βοηθήσει τους συναλλασσόμενους να αλληλεπιδράσουν 

αποτελεσματικότερα. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να επιχειρείται, όσο το 

δυνατόν, η επικοινωνία κατά τα πρότυπα του ρόλου του Ενήλικα.  

 

3.2 Το παράθυρο Johari 

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί μας βοηθήσει να αναπτύξουμε τις 

διαπροσωπικές μας σχέσεις τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική μας ζωή είναι 

το παράθυρο Johari. Πρόκειται για ένα εργαλείο, του οποίου ο τίτλος προέκυψε από τα 

ονόματα των Joseph Luft -το πρώτο ‘Jo’- και Harry Ingham -το δεύτερο ‘hari’-. Όπως φαίνεται 

και στο σχήμα, το παράθυρο Johari χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά τεταρτημόρια. Στο 

οριζόντιο επίπεδο ανάγνωσης του παράθυρου Johari υπάρχει η κλίμακα ‘Γνωστό σε εμάς’ / 

‘Άγνωστο σε εμάς’ και στο κάθετο επίπεδο η κλίμακα ‘Γνωστό στους άλλους’ / ‘Άγνωστο 

στους άλλους’. Με βάση τον διαχωρισμό ανά κλίμακα, κάθε τεταρτημόριο αντιπροσωπεύει 

μια ξεχωριστή περιοχή.  

Σχεδιάγραμμα 1.1: Το παράθυρο Johari 

 
Γνωστό σε εμάς Άγνωστο σε εμάς 

Γνωστό 

στους 

άλλους 

Ανοικτή περιοχή Τυφλή περιοχή 

Άγνωστο 

στους 

άλλους 

Κρυφή περιοχή Άγνωστη περιοχή 

 

Η περιοχή που βρίσκεται στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο ονομάζεται ‘ανοικτή’ και 

ουσιαστικά περιλαμβάνει όλα τα δικά μας χαρακτηριστικά, που είναι γνωστά και σε μας και 

τους άλλους. Με λίγα λόγια, είναι το μέρος του εαυτού μας που οι ίδιοι αναγνωρίζουμε 
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(αυτοεπίγνωση), αλλά ταυτόχρονα είναι γνωστό και σε ανθρώπους με τους οποίους 

αλληλεπιδρούμε. Θα λέγαμε ότι αυτή είναι η δημόσια εικόνα του εαυτού μας. Ακριβώς 

αντίθετα είναι τα πράγματα στην ‘τυφλή’ περιοχή. Εδώ υπάρχουν πράγματα που εμείς 

αδυνατούμε να δούμε για τον εαυτό μας και που θα ήταν σημαντικό να βελτιώσουμε. Το 

καλό είναι ότι τα βλέπουν οι άλλοι, οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε δεκτικοί στην 

ανατροφοδότηση και να επιτρέψουμε να μας μιλήσουν με ειλικρίνεια. 

Στο τεταρτημόριο που βρίσκεται κάτω αριστερά, είναι η ‘κρυφή’ περιοχή, στην οποία 

προσπαθούμε να κρατήσουμε για τον εαυτό μας πράγματα που δεν είναι εκ πρώτης όψεως 

φανερά ή γνωστά στους άλλους. Η περιοχή αυτή περιέχει συναισθήματα, αδυναμίες, φόβους 

και προσωπικές εμπειρίες που συνειδητά και σκόπιμα επιθυμούμε να μην βγάζουμε στο φως. 

Μια ουσιαστική, ωστόσο, προσπάθεια για αυτό-βελτίωση είναι σημαντικό να περιλαμβάνει 

τη θέλησή μας να μοιραζόμαστε τέτοια ζητήματα και να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με 

όσους θεωρούμε ότι είναι σημαντικοί για εμάς. Κάτω δεξιά βρίσκεται η ‘άγνωστη’ περιοχή, με 

χαρακτηριστικά μας που δεν τα γνωρίζουμε ούτε εμείς ούτε οι άλλοι. Ουσιαστικά, πρόκειται 

για το άγνωστο μέρος του εαυτού μας, υποσυνείδητες εμπειρίες και συναισθήματα, που μόνο 

μέσω ενός αιφνιδιαστικού τυχαίου γεγονότος μπορεί να ενεργοποιηθούν. Ας δούμε ένα 

παράδειγμα για όλα αυτά: 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ / ΠΑΡΑΘΥΡΟ JOHARI 

Ο Γιώργος είναι προϊστάμενος σε ένα τμήμα πωλήσεων και θεωρείται άνθρωπος επίμονος 

όταν θέτει ομαδικούς στόχους (Ανοικτή περιοχή, το γνωρίζει ο ίδιος και το γνωρίζουν και οι 

υφιστάμενοί του στη δουλειά). 

Πολλές φορές, ο Γιώργος στην προσπάθειά του να επιτύχει τον στόχο του γίνεται σκληρός με 

τους υφισταμένους του (Αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι στην τυφλή περιοχή, καθώς το 

αναγνωρίζουν οι υφιστάμενοι του Γιώργου, αλλά ο ίδιος μπορεί να μην το συνειδητοποιεί 

στην προσπάθειά του να επιτύχει τον ομαδικό στόχο). 

Άλλες φορές πάλι, ο Γιώργος, δείχνει μια διαφορετική συμπεριφορά, όπως την τελευταία 

φορά που έγινε σεμινάριο πωλήσεων (Εδώ μπορεί να είναι η κρυφή περιοχή, στοιχεία που 

γνωρίζει ο Γιώργος για τον εαυτό του και δεν θέλει να μοιραστεί με άλλους. Για παράδειγμα, 

ο Γιώργος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα 

πωλήσεων και να μην θέλει να δείξει αδυναμία μπροστά στους υφισταμένους του στο 

σεμινάριο). 
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- Τι πιστεύετε ότι σκέφτονται οι υφιστάμενοι του Γιώργου για αυτόν; 

- Τι θα τον συμβουλεύατε να κάνει, αν θέλει πραγματικά να βελτιώσει την επικοινωνία και 

την αλληλεπίδρασή του στον χώρο εργασίας; 

Σκοπός, επομένως, του εργαλείου αυτού είναι να μπορέσουμε σταδιακά να αναπτύσσουμε 

την ‘ανοικτή’ μας περιοχή, η οποία είναι η περιοχή που μας επιτρέπει να έχουμε λειτουργικές 

σχέσεις με τους άλλους, να οικοδομούμε αληθινές φιλίες και να απολαμβάνουμε ουσιαστικές 

και εποικοδομητικές συνεργασίες. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να ελαχιστοποιήσουμε τόσο 

την τυφλή όσο και την κρυφή περιοχή. Στην πρώτη περίπτωση είναι σημαντικό να μπορούμε 

να ακούμε τους άλλους και να είμαστε ανοικτοί στην κριτική, στη δεύτερη απαιτείται να 

μπορούμε να μοιραζόμαστε πράγματα με ανθρώπους. Και στις δυο περιπτώσεις, είναι 

πάντως προϋπόθεση να έχουμε θέσει εξαρχής όρια, τα όρια εκείνα που θα επιτρέψουν να 

πραγματοποιηθεί μια υγιής αλληλεπίδραση.  

ΑΣΚΗΣΗ 15 / ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟ JOHARI 

Η άσκηση αυτή είναι ατομική και περιλαμβάνει τρία στάδια. Σε κάθε στάδιο μπορείτε να 

κρατήσετε σημειώσεις και να μοιραστείτε με την εκπαιδευτική σας ομάδα ό,τι εσείς θέλετε.  

Α) Σημειώστε τρία (3) δυνατά σας σημεία και τρία (3) σημεία προς βελτίωση που πιστεύετε 

εσείς για τον εαυτό σας: 

1 …………………………………………………………………    ……………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………    ……………………………………………………………………… 

3 …………………………………………………………………    ……………………………………………………………………… 

Β) Στη συνέχεια ζητείστε από 5-6 άτομα (φίλους, συγγενείς, συναδέλφους) να σας γράψουν 

αντίστοιχα τρία (3) δυνατά σας σημεία και τρία (3) σημεία προς βελτίωση.  

Γ) Ακολούθως, συγκρίνετε τις απαντήσεις σας και γράψτε σε μερικές γραμμές πώς σας 

φάνηκε αυτή η εμπειρία (αν είχατε 'εκπλήξεις', τι κρατάτε από αυτό κ.λπ.). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3 Ενεργητική Ακρόαση 

Στην προηγούμενη ενότητα μιλήσαμε για τη διαδικασία της επικοινωνίας και το πόσο 

σημαντικό είναι το στοιχείο της ανατροφοδότησης, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι το 

μήνυμα μεταφέρεται με ακρίβεια και αμοιβαία κατανόηση. Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε 

για την αξία της αποτελεσματικής ακρόασης, την ανταπόκριση δηλαδή από την πλευρά του 

δέκτη σε όσα μεταφέρει ο πομπός. Η αποτελεσματική ακρόαση διακρίνεται σε παθητική και 

ενεργητική. Για την παθητική χρειάζεται να αναφέρουμε μονάχα ότι απαιτεί αυξημένο δείκτη 

συγκέντρωσης και προσοχής από την πλευρά του δέκτη, καθώς και μια προσπάθεια για 

εξάλειψη πιθανών θορύβων που μπορεί να αλλοιώσουν το μήνυμα. Η ενεργητική ακρόαση, 

από την άλλη πλευρά, είναι μια σαφώς συνθετότερη διαδικασία που εμπλέκει τον δέκτη με 

τρόπο λεκτικό και μη λεκτικό και ιδίως συναισθηματικό. 

Ως ενεργητική ακρόαση, θα μπορούσαμε να ορίσουμε ‘την προσπάθεια του δέκτη να 

βοηθήσει τον πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί [και 

ταυτόχρονα] να κατανοήσει και να αισθανθεί το μήνυμα από την πλευρά του πομπού’ 

(Μπουραντάς, 2000). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ενεργητικής ακρόασης μπορεί να 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

• την απευθείας βλεμματική επαφή, 

• τη φιλικά διακείμενη στάση του σώματος του δέκτη (ανοικτή στάση γενικά, κινήσεις 

ήρεμες, κλίση προς το μέρος του πομπού κ.λπ.), 

• την ενθάρρυνση του πομπού να μιλήσει ελεύθερα (π.χ. μέσω διευκολυντικών 

ερωτήσεων ή παροτρύνσεων του τύπου: ‘ενδιαφέρον αυτό που λες, πώς σκέφτεσαι 

ότι μπορεί να γίνει;’ κ.ά.), 

• την ανταπόδοση των εκφράσεων του πομπού (π.χ. χαμόγελο του δέκτη, όταν ο 

πομπός χαμογελά κ.λπ.). 

Με λίγα λόγια, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί ακροατές, χρειάζεται να αναπτύξουμε την 

ικανότητά μας να συνδεόμαστε ουσιαστικά με την άλλη πλευρά και σε κάποιο βαθμό να 

μπαίνουμε στη θέση του ανθρώπου που έχουμε απέναντι και να προσπαθούμε να 

κατανοούμε τον τρόπο που σκέφτεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Βλέπουμε, επομένως, ότι η 

ενεργητική ακρόαση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την έννοια της ενσυναίσθησης, 

σημαντικής διάστασης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Χωρίς να θεωρείται ότι η λίστα που 

ακολουθεί είναι απόλυτη, ωστόσο προσφέρει μερικές βασικές ιδέες για να αναπτύξουμε την 

ενεργητική μας ακρόαση: 
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• Εστιάζουμε στην κύρια σκέψη, τη βασική ιδέα του μηνύματος του πομπού και 

μένουμε σε αυτήν, χωρίς να αποπροσανατολιζόμαστε από δικές μας αντιλήψεις και 

αξίες. 

• Κάνουμε ανοικτές ερωτήσεις στον συνομιλητή μας, ιδίως όταν δεν είμαστε σίγουροι 

ότι έχουμε καταλάβει με ακρίβεια αυτό που θέλει να μας μεταφέρει.  

• Ελέγχουμε τα μη λεκτικά μηνύματα και τα συναισθήματα που μπορεί να συνοδεύουν 

το μήνυμα. Για παράδειγμα, μήπως ο άνθρωπος μας κουνάει νευρικά το πόδι του ή 

δείχνει ανήσυχος; Αυτό το σημάδι, ίσως, δικαιολογεί μια επιπλέον φόρτιση και θα 

ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε που οφείλεται. 

• Αποφεύγουμε να διακόπτουμε ή να κάνουμε άλλα πράγματα την ώρα που κάποιος 

μας μιλάει. Πέρα από το θέμα του σεβασμού, είναι σίγουρο ότι η προσοχή μας δεν θα 

είναι 100% στραμμένη στον συνομιλητή μας. 

• Ανακεφαλαιώνουμε. Επίσης, μια πολύ χρήσιμη τεχνική για την ανάπτυξη της 

ενεργητικής ακρόασης είναι η ανακεφαλαίωση του δέκτη μετά από την ολοκλήρωση 

της μεταφοράς του μηνύματος από τον πομπό. Μόνο τότε μπορεί να είναι 

πραγματικά σίγουρος ότι το μήνυμα έχει αποκωδικοποιηθεί σωστά. Ένας πολύ απλός 

τρόπος για την ανακεφαλαίωση μπορεί να είναι με την εισαγωγή των λέξεων: 

‘Δηλαδή εννοείς ότι …’ πριν από το μήνυμα που θα επαναλάβει ο δέκτης. 

• Πριν μιλήσουμε, πρέπει πρώτα να ακούσουμε! Για το τέλος αφήσαμε αυτή την 

ικανότητα του δέκτη να μπορεί να κάνει υπομονή και να περιμένει τον συνομιλητή 

του να ολοκληρώσει. Η ικανότητα αυτή μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τον πομπό να 

εκφραστεί ελεύθερα και σε πολλές περιπτώσεις να αποφορτιστεί, προτού ακόμα 

λάβει απάντηση ή ανατροφοδότηση από τον δέκτη. 

ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 

Χωριστείτε σε μικρές ομάδες των τριών. Σε κάθε ομάδα μπορείτε να μοιράσετε ρόλους ως 

εξής: ένας ομιλητής, ένας ενεργητικός ακροατής και ένας παρατηρητής.  

Για περίπου 4-5’ ο ομιλητής θα απευθύνεται μόνο στον ενεργητικό ακροατή και θα του 

μεταφέρει όσο πιο αναλυτικά μπορεί μηνύματα, πληροφορίες, εικόνες και συναισθήματα 

από ένα ιδιαίτερα θετικό και σημαντικό περιστατικό στη ζωή του (μπορεί να είναι η γέννηση 

το παιδιού του, η επιτυχία του σε κάποιες εξετάσεις, μια προαγωγή κ.λπ.). Ο παρατηρητής 

δεν συμμετέχει στην επικοινωνία αυτή, ούτε επεμβαίνει στον διάλογο, μόνο κρατά 

σημειώσεις για την στάση του ενεργητικού ακροατή. 
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Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι συμμετέχοντες σε κάθε μικρή ομάδα μπορούν να 

αλλάξουν ρόλους μέχρι και οι τρεις να περάσουν από όλους τους ρόλους. 

Στο τέλος, με τη βοήθεια του Εκπαιδευτή σας, συζητήστε για το τι παρατηρήσατε, πώς 

νιώσατε στους διαφορετικούς ρόλους και αν είναι δύσκολο τελικά για κάποιον να είναι 

ενεργητικός ακροατής.  

 

3.4 Θετική Ανατροφοδότηση 

- Προϊστάμενος: «Η αναφορά που ετοίμασες είναι απαράδεκτη… Έχει πολλά κενά, έχεις 

συμπεριλάβει δεδομένα που δεν ισχύουν πια και μου φαίνεται ότι ήσουν πολύ 

απρόσεκτος όταν την έγραφες. Δεν είμαι σίγουρος ότι με αυτά τα χάλια θα είναι 

έτοιμη η αναφορά για τη συνάντηση της Πέμπτης». 

- Υφιστάμενος:   .  .  .    

Πώς σας φαίνεται αυτός ο διάλογος; Μπορούμε να φανταστούμε την αντίδραση του 

υφισταμένου; Απογοήτευση, στενοχώρια, άγχος, αρνητικότητα προς το πρόσωπο του 

προϊστάμενου μπορεί να είναι μερικά μόνο από τα συναισθήματα που θα νιώσει ο 

υφιστάμενος. Για φανταστείτε τον διάλογο αυτόν να ξεκινούσε λίγο διαφορετικά: 

- Προϊστάμενος: «Μόλις είδα την αναφορά που ετοίμασες. Υπάρχουν κάποιες καλές 

σκέψεις, ωστόσο θα ήθελα να ξαναδείς τι θα μπορούσε ακόμα να συμπεριληφθεί 

ώστε να λαμβάνει στοιχεία από την επικαιρότητα. Καθώς θα το κάνεις, προσπάθησε 

να διορθώσεις και όποια λάθη υπάρχουν, ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να είναι 

έτοιμη η αναφορά για τη συνάντηση της Πέμπτης». 

Υποθέτουμε ότι ο υφιστάμενος σε αυτήν την περίπτωση δέχεται με πολύ καλύτερο τρόπο τις 

παρατηρήσεις που του έγιναν. Τι διαφορετικό έγινε εδώ; Πρώτα, απ’ όλα, βλέπουμε ότι ο 

προϊστάμενος ξεκινάει με μικρή επιβράβευση, βρίσκει δηλαδή κάτι θετικό, όσο μικρό κι αν 

είναι και ‘πιάνεται’ από εκεί. Αυτή του η προσέγγιση, χωρίς αμφιβολία, ενεργοποιεί θετικά 

αντανακλαστικά στον υφιστάμενο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και απόδειξη ότι ‘δεν τα έκανε 

και όλα χάλια’. Και αυτό δεν είναι αλήθεια; Στη συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων 

που προκύπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις και ιδίως στα εργασιακά περιβάλλοντα δεν 

μπορεί όλα να έχουν γίνει με απόλυτα λάθος τρόπο. Κάτι καλό, έστω και μικρό, πρέπει να έχει 

γίνει και είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο. 



47 

Αυτό, όμως, από μόνο του δεν αρκεί. Η εστίαση σε θετικά σημεία, ιδίως όταν τα αρνητικά 

είναι πολλά, μπορεί να οδηγήσει στην αδρανοποίηση ή την επανάπαυση της άλλης πλευράς. 

Χρειάζεται, επομένως, και η κριτική, όμως μέσα από ένα λειτουργικό πλαίσιο 

ανατροφοδότησης. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μερικές βασικές αρχές: 

- Η ανατροφοδότηση είναι σημαντικό να εστιάζει σε συμπεριφορές και πράξεις και όχι 

σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του άλλου (για παράδειγμα 

είναι τελείως διαφορετικό να πει κάποιος: ‘αυτό που έκανες είναι κακό’ από το ‘είσαι 

κακός άνθρωπος’). 

- Η όποια κριτική χρειάζεται να γίνεται σε ένα πνεύμα ειλικρινούς ανατροφοδότησης, 

να γίνεται, δηλαδή, τεκμηριωμένα και με επιχειρήματα, χωρίς να έχει ως στόχο να 

προσβάλει ή να μειώσει τον άλλο, αλλά απεναντίας να του δώσει ευκαιρία για 

πραγματική βελτίωση. 

- Η συζήτηση για την ανατροφοδότηση ολοκληρώνεται μετά από ένα επιτυχή διάλογο, 

κατά τον οποίο η άλλη πλευρά συμφωνεί σε συγκεκριμένους στόχους και 

χρονοδιάγραμμα, εντός του οποίου θα τους υλοποιήσει. 

Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι η θετική ανατροφοδότηση περιλαμβάνει μια ευρύτερη 

συζήτηση τόσο για πράγματα που έγιναν καλά -με στόχο να επαναλαμβάνονται- όσο και για 

πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Και πάλι, λοιπόν, βλέπουμε ότι σημασία δεν έχει 

τόσο πολύ το τι λέει κάποιος, όσο το πώς το λέει και πόσο προσπαθεί να δημιουργήσει ένα 

κατάλληλο περιβάλλον για να το υποστηρίξει. Μια ωραία άσκηση, με την οποία θα 

μπορούσατε να κάνετε μια μικρή εφαρμογή των όσων παρουσιάζονται σε αυτή την 

υποενότητα, έχει να κάνει με την τεχνική της αναδιατύπωσης και ακολουθεί παρακάτω. 

ΑΣΚΗΣΗ 16 / Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ 

Ξεκινήστε στην αρχή ατομικά και προσπαθήστε να συμπληρώσετε στη σχετική στήλη από τον 

παρακάτω πίνακα με φράσεις της επιλογής σας από τις οποίες θα απουσιάζουν τα αρνητικά 

λεκτικά στοιχεία.  

Προσοχή: οι φράσεις που θα γράψετε θα πρέπει να μην διαφοροποιούν το νόημα με τις 

φράσεις στην αριστερή στήλη. Θα πρέπει, δηλαδή, να είναι ταυτόσημες εννοιολογικά. 

Στη συνέχεια χωριστείτε σε μικρές ομάδες και συζητείστε τις απαντήσεις σας με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευόμενους, επιλέγοντας στην καλύτερη απόδοση για κάθε φράση.  
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Τέλος, παρουσιάστε στην ολομέλεια και συγκρίνετε τις απαντήσεις σας. Στο παράρτημα στο 

τέλος θα βρείτε τη δική μας προσέγγιση στη δραστηριότητα αυτή. 

Φράσεις   Ατομικά   Ομαδικά 

1. Δεν έχετε δίκιο.  ….………………………………… ……………………………………. 

    ….………………………………… ……………………………………. 

2. Δεν ισχύουν αυτά  ….………………………………… ……………………………………. 

που λέτε.   ….………………………………… ……………………………………. 

3. Η πολιτική της εταιρείας  ….………………………………… ……………………………………. 

μας δεν επιτρέπει.  ….………………………………… ……………………………………. 

4. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. ….………………………………… ……………………………………. 

    ….………………………………… ……………………………………. 

5. Δεν είναι δικό μας λάθος. ….………………………………… ……………………………………. 

    ….………………………………… ……………………………………. 

6. Πώς κάνετε έτσι;   ….………………………………… ……………………………………. 

7. Ηρεμήστε κύριε.  ….……………………….………… ……………………………………. 

Η ανατροφοδότηση, με άλλα λόγια και κυρίως η θετική, χρειάζεται να γίνει ένα μόνιμο 

συστατικό και ζητούμενο της καθημερινότητάς μας. Μάλιστα, όπως υποστηρίζεται η 

ανατροφοδότηση ως διαδικασία βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της αλλαγής της 

συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης (Goleman, 2009) και κατ’ 

επέκταση τη δημιουργία καλύτερων σχέσεων με τους άλλους. 

ΑΣΚΗΣΗ 17 / ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

Κάπου εδώ έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος εκπαίδευσης και το σεμινάριο φτάνει στο τέλος του. 

Είναι μια καλή ευκαιρία για όλους για πραγματικό αναστοχασμό για το πώς πήγε το 

σεμινάριο, για το πώς εξελίχθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και με τον 

εκπαιδευτή, για τις προσδοκίες που εκπληρώθηκαν, για τις γνώσεις που αποκομίστηκαν. Είναι 

επίσης μια καλή ευκαιρία να φύγουν όλοι με μια θετική ανάμνηση. 

Αφού σηκωθείτε όλοι όρθιοι, σχηματίστε ένα κύκλο όσο μεγάλο χρειάζεται. Στον κύκλο 

μπορεί να συμμετέχει και ο εκπαιδευτής σας. Κρατήστε τα χέρια μεταξύ σας και στραφείτε 

προς τον άνθρωπο που βρίσκεται δεξιά σας. Σκεφτείτε την παρουσία του σε όλο το σεμινάριο, 
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ποια ήταν η συνεισφορά του στο μάθημα, τι σας άρεσε, τι σας έκανε να νιώσετε καλά (για 

παράδειγμα ‘ο Γιώργος είχε πολύ εύστοχες παρατηρήσεις και αυτό με βοήθησε να …’ ή ‘η 

Κατερίνα είχε πολύ καλό χιούμορ και αποφόρτιζε το κλίμα’ κτλ). 

Κατόπιν, διαδοχικά ο καθένας κοιτάζει τον διπλανό του που βρίσκεται στα δεξιά και του λέει 

αυτό που επέλεξε ως πιο σημαντικό στοιχείο για αυτόν. Αφού ολοκληρώσει και ο τελευταίος, 

αφιερώστε μερικά λεπτά να συζητήσετε τι πήρατε από αυτή την δραστηριότητα.  

Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτή την υποενότητα έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν 

κάποιες βασικές τεχνικές για τη ανάπτυξη των ικανοτήτων της επικοινωνίας στο πλαίσιο 

διαπροσωπικών σχέσεων και ομάδων. Η κατανόηση αυτών των τεχνικών είναι ένα πρώτο 

βήμα, ωστόσο δεν αρκεί. Απαιτείται διαρκής και συνεχής προσπάθεια σε καθημερινή βάση, 

προκειμένου να βελτιώνεται η επικοινωνία μας με τους άλλους. Ταυτόχρονα, απαιτείται και 

μια διάθεση αναστοχασμού για τη δική μας συμπεριφορά, για το τι πήγε στραβά και τι όχι. 

Μόνο, επομένως, μέσα από μια διαδικασία να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τα 

δυνατά και τα αδύνατά μας σημεία, μπορεί να υπάρξει μια πραγματική βελτίωση και στις 

σχέσεις μας με τους άλλους. Κλείνουμε την ενότητα με ένα, ελπίζουμε, χρήσιμο εργαλείο που 

εκτιμάται ότι θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την αυτοεπίγνωσή σας.  

Καλή σας επιτυχία! 

ΑΣΚΗΣΗ 18 / ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ 

Βρείτε ένα μικρό ημερολόγιο και τοποθετήστε το δίπλα στο κρεβάτι σας. Κάθε βράδυ, λίγο 

πριν κοιμηθείτε, αφιερώστε 3-4’ και σκεφτείτε ποιο ήταν το πιο σημαντικό (θετικό ή 

αρνητικό) γεγονός που σας συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας που πέρασε. 

Προσπαθήστε να καταγράψετε τις σκέψεις σας στα εξής ερωτήματα: 

- Τι έγινε σήμερα;  

- Τι έκανα καλά; 

- Τι θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά; 

- Πώς αυτό που (δεν) έκανα με επηρέασε ή με επηρεάζει; 

Ακόμα και η καταγραφή αυτή σας φαίνεται δύσκολη ή βαρετή, μην το βάλετε κάτω! Συνεχίστε 

για μερικά βράδια και θα δείτε ότι σύντομα θα γίνει μια αυτοματοποιημένη και 

ενδιαφέρουσα διαδικασία. 
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Σύνοψη 

Μέσα από τις σελίδες του παρόντος εκπαιδευτικού εγχειριδίου έγινε μια απόπειρα να 

προσεγγιστεί το θέμα της επικοινωνίας και της δυναμικής της ομάδας. Όπως είδαμε, 

πρόκειται για ένα πολυποίκιλο θέμα με πολλαπλές προεκτάσεις. Και πώς θα μπορούσε να 

μην είναι σύνθετο θέμα, εξάλλου, από την ώρα που αφορά ανθρώπινες σχέσεις, 

αλληλεπίδραση και μια συνεχή προσπάθεια προκειμένου οι ατομικές διαφορές να 

καταλήξουν σε ένα συλλογικό κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα.  

Στην πρώτη ενότητα ασχοληθήκαμε, κυρίως, με την έννοια της ομάδας και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που απαιτούνται, ώστε η ομάδα να αποκτήσει βηματισμό προς ένα κοινό σκοπό, 

δίνοντας ταυτόχρονα δυνατότητες στα μέλη της να εκφραστούν και αναπτυχθούν. Η επόμενη 

ενότητα εστίασε στη σημασία της σωστής επικοινωνίας, ιδίως στο πλαίσιο των 

αποτελεσματικών και λειτουργικών ομάδων. Στην ενότητα αυτή δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση 

στις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και εμποδίζουν την 

αλληλεπίδραση των μελών μιας ομάδας. Τέλος, στην τελευταία ενότητα έγινε μια 

προσπάθεια να παρουσιαστούν κάποια χρήσιμα εργαλεία και τεχνικές για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων ουσιαστικής επικοινωνίας, όπως η συναλλακτική ανάλυση, ενεργητική ακρόαση ή 

το παράθυρο Johari. 

Το ζήτημα της επικοινωνίας και της δυναμική των ομάδων είναι πράγματι πολύ μεγάλο και 

δεν υπάρχει η αυταπάτη ότι μπορεί να καλυφθεί πλήρως από τις περιορισμένες σελίδες 

αυτού του εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχει, όμως, η πεποίθηση ότι σε αυτές τις σελίδες μπορεί 

κανείς να βρει αφορμές για επιπρόσθετη έρευνα και μελέτη για επιμέρους θέματα που 

μπορεί να έχουν προσωπικό ενδιαφέρον.  
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Παράρτημα: Ανατροφοδότηση σε ασκήσεις 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1 / ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Όπως κι εσείς θα παρατηρήσατε, σε όλες τις ομάδες το αποτέλεσμα έχει αυτή τη μορφή: 

Ατομικό σκορ < άθροισμα ατομικών σκορ < συνολικό σκορ ομάδας 

Αυτό φαίνεται απλό. Το σύνολο των ιδεών από όλα τα μέλη της ομάδας λογικά θα 

υπερβαίνουν τα επιμέρους ατομικά σκορ. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι: ‘Συνολικά είχατε 4’ για 

να σκεφτείτε διαφορετικές ιδέες, 2’ ατομικά και 2’ συνεργατικά. Αν είχατε 4’ ατομικά ο 

καθένας, θα μπορούσατε να φτάσετε σαν επίδοση στον αριθμό του συνολικού σκορ της 

ομάδας;’ 

 

ΑΣΚΗΣΗ 11 / ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλία είναι αυτή που μπορεί να μεταφέρει ακριβέστερα 

πληροφορίες. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτή τη μορφή επικοινωνίας εκπέμπονται πολύ 

περισσότερα μηνύματα (εκτός από τις λέξεις). Η χροιά και ο τόνος της φωνής, η ταχύτητα της 

ομιλίας, οι κινήσεις του ομιλητή, η συναισθηματική του κατάσταση και η γενικότερη γλώσσα 

σώματος μπορεί να δώσουν πολλές παράλληλες πληροφορίες που συμπληρώνουν αυτές που 

μεταδίδονται με τον λόγο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΚΗΣΗ 13 / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η αναζήτηση επιστημόνων για να καθησυχαστεί η κοινή 

γνώμη μετά από κάποια φυσική ή άλλη καταστροφή. Θυμηθείτε τι γίνεται, για παράδειγμα, 

σε περίπτωση σεισμού: καλούνται σεισμολόγοι και σχετικοί επιστήμονες για να αναλύσουν το 

γεγονός. Σκεφτείτε πόσο περισσότερη βαρύτητα μπορεί να έχουν τα λόγια τους σε σχέση με 

τα ίδια λόγια, αν εκφέρονται από την πλευρά ενός απλού πολίτη, ενός ανθρώπου, δηλαδή, 

που δεν έχει, ενδεχομένως, την εξειδίκευση που προσδίδουν οι συγκεκριμένες γνώσεις και ο 

ρόλος ενός επιστήμονα σεισμολόγου. 
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ΑΣΚΗΣΗ 14 / ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Στον πρώτο διάλογο βλέπουμε να συμμετέχουν ένας επικριτικός Γονέας και ένα Παιδί, που 

δεν θέλει να αναλάβει ευθύνες. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δημόσια υπηρεσία και πέρα 

από το ύφος ή τα λόγια του πολίτη (ο Γονέας) και ο υπάλληλος οφείλει να συμβάλει με τον 

τρόπο του στην επίλυση του θέματος. Στον δεύτερο διάλογο μπορούμε να δούμε πώς 

εξελίσσεται ένας διάλογος μεταξύ δύο Ενηλίκων, που παραθέτουν στοιχεία, 

επιχειρηματολογούν, αναγνωρίζουν λάθη, αποδέχονται ευθύνες και προσπαθούν για μια 

λύση. Στον τελευταίο διάλογο έχουμε μια συμπεριφορά (προσαρμοσμένου) Παιδιού («μου 

είπαν να κάνω αυτό», χωρίς περισσότερες πληροφορίες), ενώ το πρώτο μισό της απάντησης 

έχει στοιχεία Γονέα (επικριτικού) και το δεύτερο στοιχεία Παιδιού (επαναστατημένου). 

 

ΑΣΚΗΣΗ 15/ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ 

Σε αυτή τη δραστηριότητα δεν υπάρχουν απόλυτα σωστές και λάθος απαντήσεις. Είναι 

σημαντικό, ωστόσο, να προσπαθούμε να απομακρύνουμε ή να περιορίζουμε τα μηνύματα με 

αρνητική χροιά. Είναι προτιμότερο, για παράδειγμα, να πούμε ‘Η πολιτική της εταιρείας 

προβλέπει ότι’ από το να πούμε ‘η πολιτική της εταιρείας δεν επιτρέπει’. Σε αυτό το πλαίσιο, 

προσπαθούμε να αντικαθιστούμε λέξεις, όπως ‘μην’, ‘δεν’, ‘όχι’ με φράσεις ή λέξεις, όπως ‘να 

δούμε μια άλλη εναλλακτική’ κτλ. 


