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Σημαντική Σημείωση 

 Η παξνύζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ:  

 

 Δμεηδίθεπζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο απαξαίηεηε γηα ην Νέν Λύθεην: «Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη 
Projects». Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Παηδαγσγηθό Σκήκα. 

 

 Η δνκή ηεο παξνύζαο παξνπζίαζεο, βαζίζηεθε θπξίσο ζην 9ν Κεθάιαην ηνπ 
βηβιίνπ: 

 Clegg S., Kornberger M., Pitsis T. (2007) Managing and Organizations, Los 
Angeles: Sage. 

 

 



Τι είναι Επικοινωνία; 

Communication according to Martin, 2005, p. 670
  

 “A process of sharing information and creating 
relationships in environments intended for 
manageable, goal-oriented behaviour” 



Εισαγωγή Ι 

• Οη επηρεηξήζεηο είλαη νληόηεηεο επηθνηλσλίαο.  

• Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα εληόο ηεο επηρείξεζεο, 
ζπλδένληαη κε δηεξγαζίεο επηθνηλσλίαο. 

• Η επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη: 

– κεηα-επηθνηλσλίαο 

– παξάδνμα 

– παζνινγία 

– παξαιείςεηο 

– δηαζηξεβιώζεηο 

– δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη εξκελείεο 

– narratives 

 



Εισαγωγή ΙΙ 
Επιστήμες και Επικοινωνία 

Μάξθεηηλγθ 
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Δπηθνηλσλία 

Μπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη άιινη θιάδνη … 



Επίπεδα Επικοινωνίας 
 (Levels of Communication, (Clegg et al, 2007)) 

• Γηκεξή Δπηθνηλσλία (Dyadic Communication)  

• Δπηθνηλσλία Μηθξώλ Οκάδσλ (Small Group Communication) 

• Οξγαλσζηαθή Δπηθνηλσλία (Organizational Communication) 

• Μαδηθή Δπηθνηλσλία (Mass Communication)  

 

Σα ηξία πξώηα επίπεδα αθνξνύλ δηαπξνζσπηθέο ή απξόζσπεο επηθνηλσλίεο. 

Σν ηειεπηαίν αθνξά ηε δηάρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ κέζσλ κεηάδνζεο.  



Διμερή Επικοινωνία Διαπροσωπική 

 Παξάδεηγκα:  

 Δξγαδόκελνο θαη Πξντζηάκελνο ζπδεηνύλ γηα 
δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ελόο project 

• Η ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε ελόο επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ.  
• Έληνλν ην ζηνηρείν ηεο αιιειεμάξηεζεο. 

• ηνηρεία ιεθηηθήο θαη κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. 

• Μπνξεί λα είλαη επίζεκε (πρ ζπλέληεπμε πξόζιεςεο) ή αλεπίζεκε (πρ 
ζπδήηεζε ελώ θαπλίδνπλ ζηελ θαθεηέξηα ηεο εηαηξείαο). 

• Γηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη εξκελείεο από ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ επηθνηλσλία. 

 

 

 



Διμερή Επικοινωνία Διαπροσωπική 
παράδειγμα αλληλεπίδρασης 

 

 

 

Δξγαδόκελνο:  
αύμεζε αληίδξαζεο 

Πξντζηάκελνο:  
αύμεζε ειέγρνπ 



Διμερή Επικοινωνία Απρόσωπη 

 Παξάδεηγκα:  

 Σειεθσληθό Κέληξν 

• Παξεκβνιή θάπνηνπ κέζνπ κεηαμύ ησλ δύν.  
• πκπιεξσκαηηθή ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. 

• Μπνξεί ζην κέιινλ, ν απξόζσπνο ραξαθηήξαο λα ραιαξώζεη  νθέιε γηα 

ηελ εηαηξεία (πρ ε γλώκε ησλ θαηαλαισηώλ γηα έλα πξντόλ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη αλαηξνθνδνηηθά). 

 

 



Επικοινωνία Μελών Μικρών 

Ομάδων 

• Γηαθνξεηηθή ε «εληξνπία» ζε νκάδα 2 κειώλ (δπαδηθή επηθνηλσλία) θαη ζε 
νκάδα 12 κειώλ. 

• Κνπιηνύξα. 

• Οη απνθάζεηο δε βαζίδνληαη κόλν ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ 
αιιά θαη ζε άιιεο επηδξάζεηο από ην πεξηβάιινλ πνπ ρηίδνπλ ηελ ηαπηόηεηα 
ηεο νκάδαο. 

 

 



Μαζική Επικοινωνία 

• Παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ  εθαηνκκύξηα δέθηεο. 

• Αθξναηήξην: άγλσζην, αλνκνηνγελέο. 

• Μνλόδξνκε επηθνηλσλία  όρη αλαηξνθνδόηεζε. 

• Γηαθνξεηηθά θαλάιηα γξήγνξεο κεηάδνζεο. 

• Ο πνκπόο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο επηθνηλσλίαο είλαη νξγαλσκέλε νληόηεηα. 

 



Οργανωσιακή Επικοινωνία Ι 

• Πνιύ πξνζερηηθή δηαρείξηζε επηθνηλσλίαο: 

– πεξηνξηζκνί 

– ε πιεξνθνξία έρεη ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο 

– νκάδεο 

– ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

– Καηεγνξηνπνίεζε 

• θνπνί επηθνηλσλίαο: 

– επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ 

– ζπληνληζκόο 

– δηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο, νξάκαηνο, θνπιηνύξαο 

– θαηάζεζε απόςεσλ  

 



Οργανωσιακή Επικοινωνία II 

• Μέζνδνη επηθνηλσλίαο: 

– Γξαπηή (αλαθνξέο, memos, γξαπηέο αλαθνηλώζεηο ζε πίλαθα, θιπ) 

– Πξνθνξηθή επίζεκε (ζπλεδξηάζεηο) ή αλεπίζεκε 

– Με-ιεθηηθή (γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, λνήκαηα) 

– Ηιεθηξνληθή ζύγρξνλε (ηειέθσλν, βηληενθιήζεηο) ή αζύγρξνλε επηθνηλσλία 
(intranet, θαμ, email, κελύκαηα όισλ ησλ ηύπσλ)  

 

 εκείσζε: Η ειεθηξνληθή επηθνηλσλία (όρη κόλν ελδνεπηρεηξεζηαθά) είλαη έλα 
ηεξάζηην πεδίν ζηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ 
ζύγρξνλσλ επηηεπγκάησλ απηήο ηδηαίηεξα κε ην εμσηεξηθό παγθνζκηνπνηεκέλν 
πεξηβάιινλ (δίθηπα, e-marketing, ειεθηξνληθό εκπόξην θιπ) δύλαηαη λα δώζεη 
ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. 

 



Σχόλια Ι  

Σν project είλαη κηα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ εξγαζία. 

Γηεμαγσγή ηνπ Project ζε 2 θάζεηο: 

1. Μειέηε ησλ θύξησλ ζεκείσλ ηνπ ζεσξεηηθνύ 
ππόβαζξνπ από όιε ηελ ηάμε. 

2. Γεκηνπξγία νκάδσλ, κειέηε ζεσξίαο από θάζε 
νκάδα, θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
 

 

 



Σχόλια ΙΙ  

Χσξηζκόο Οκάδσλ: 

 Οκάδα Α: Μειέηε Γηαπξνζσπηθήο Δπηθνηλσλίαο  

 Οκάδα Β: Μειέηε Σειεθσληθνύ Κέληξνπ  

 Οκάδα Γ: Μειέηε Οξγαλσζηαθήο Δπηθνηλσλίαο 

 Οκάδα Γ: Μειέηε Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο 
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