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Στόχοι 

• Να διασαφηνιστεί το περιεχόμενο της έννοιας: «επικοινωνία-δεξιότητες
επικοινωνίας».

• Να παρουσιαστούν οι περιγραφικοί δείκτες που αφορούν στις δεξιότητες
επικοινωνίας (σύμφωνα με έρευνα του Συμβουλίου της Ευρώπης).

• Να προταθεί ένας τρόπος σύνδεσης της ρουμπρίκας του Υποδείγματος του
ΦΕΚ 4676 Β /11-10-2021 με τους περιγραφικούς δείκτες επικοινωνίας.



Εργαστήρια Δεξιοτήτων: 

Κύκλοι δεξιοτήτων 

Πηγή: ΦΕΚ 3567 Β/04-08-2021

Κριτική σκέψη, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
Συνεργασία, 

Δημιουργικότητα



Ενσυναίσθηση

προσαρμοστικότητα

https://www.unicef.org/mena/lsce-measurement-instrument

Σύμφωνα με τη UNICEF οι 12 βασικές δεξιότητες ζωής είναι:

https://www.unicef.org/mena/lsce-measurement-instrument


Επικοινωνιακή ικανότητα 
(communication competence)
είναι…

Η γνώση σχετικά με την κατάλληλη και 
αποτελεσματική διαπροσωπική 
επικοινωνία ανάμεσα στα άτομα που 
αλληλεπιδρούν, 

το κίνητρο για δέσμευση στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, 

τις μεταγνωστικές επικοινωνιακές 
ικανότητες (Purhonen & Valkonen, 2013) 

με βάση τις συγκεκριμένες (διευκολυντικές ή 
δυσχερείς) συνθήκες επικοινωνίας 
(Spitzberg, 2013).



Περιγραφικοί δείκτες είναι…

…δηλώσεις που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη και ευδιάκριτη
συμπεριφορά ενός ατόμου που έχει κατακτήσει ένα ορισμένο
επίπεδο ικανότητας (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2018).



Δείκτες Επικοινωνιακής Ικανότητας

• Οι δείκτες αποτελεσματικής επικοινωνίας σχετίζονται με: 
(α) την ενσυναίσθηση (ικανότητα να καταλαβαίνει τα συναισθήματα του άλλου), 
(β) την επανάληψη του μηνύματος, 
(γ) τη σωστή διαχείριση του χρόνου της συζήτησης, 
(δ) την εξασφάλιση συνθηκών για επικέντρωση στο μήνυμα (McShane & Glinow, 2012).

• Η αποτελεσματική επικοινωνία εξαρτάται από την ικανότητα του πομπού να 
λαμβάνει τα μηνύματα των γύρω του ως ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ (McShane & Glinow, 

2012). 



http://healthychaps.weebly.com/blog/archives/01-2020

Προσέχει: διατηρεί 
βλεμματική επαφή, 
προσέχει τη «γλώσσα 
σώματος» των άλλων

Καθυστερεί την κριτική: 
«είναι ανοικτός/ή»,  
αναγνωρίζει τη διαφορά-
διαφορετικότητα, 
δείχνει ενσυναίσθηση, 
δείχνει υπομονή 

Στοχάζεται: Παραφράζει τις 
πληροφορίες, τα 
συναισθήματα

Ζητά διευκρινίσεις:
Θέτει ερωτήσεις που εγείρουν 

στοχασμό, 
θέτει διευκρινιστικές 

ερωτήσεις, ανοιχτές ερωτήσεις

Ανακεφαλαιώνει:
Προβαίνει σε σύντομη 

αναδιατύπωση 

Μοιράζεται: 
συμμετέχει, μοιράζεται τις 
δικές του εμπειρίες, ιδέες

Προσέχει

Καθυστερεί 
την κριτική

Στοχάζεται

Διευκρινίζει

Ανακεφαλαιώνει

Μοιράζεται

Δεξιότητες 
ενεργούς 
ακρόασης

http://healthychaps.weebly.com/blog/archives/01-2020


Επικοινωνιακή ικανότητα είναι…

• Η ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα και η επικοινωνία στις ξένες
γλώσσες (ικανότητα γραμματισμού και πολυγλωσσική ικανότητα (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2006, 2018).

• Προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα:

η κατανόηση των κωδίκων συμπεριφοράς και των κανόνων επικοινωνίας που
είναι αποδεκτοί σε διαφορετικές κοινωνίες και περιβάλλοντα,

η ικανότητα διαπραγμάτευσης,

η ικανότητα επίδειξης ανεκτικότητας, έκφρασης και κατανόησης διαφορετικών
απόψεων,

η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης,

η ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2018).



Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2015): 
Competency Framework & Core Values

Επικοινωνία: Η ικανότητα 
(α) να οργανώνει και να παρουσιάζει πληροφορίες, απόψεις 
και έννοιες με ένα συνεκτικό, κατανοητό και ενδιαφέροντα 
τρόπο προς ποικίλα ακροατήρια, και 
(β) να ακούει και να αποκρίνεται σε πληροφορίες, 
ερωτήματα και αιτήματα άλλων.
Δείκτες:

• Ακούει προσεκτικά τους άλλους με τρόπο αμερόληπτο-αντικειμενικό, 
ώστε να τους καταλάβει.

• Θέτει ερωτήματα που εγείρουν οπτικές-στοχασμό, δέσμευση ή δράση 
και διατηρούν την αμφίδρομη επικοινωνία.

• Μοιράζεται με τους άλλους πληροφορίες, απόψεις, ιδέες.

• Παρέχει σχετικές πληροφορίες ή ιδέες με σαφή, ακριβή, σύντομο 
τρόπο.

• Επιλέγει τον αποτελεσματικότερο τρόπο και μέσο επικοινωνίας.

• Κατανοεί τη γλώσσα του σώματος (τη δική του και του άλλου) 
αναγνωρίζοντας την έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων, και τη 
αξιοποιεί  κατά την επικοινωνία.

• Επικοινωνεί αποτελεσματικά σε διαφορετικές γλώσσες.

Πηγή: https://publicsearch.coe.int/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807815e2

https://publicsearch.coe.int/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807815e2


https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13

Ακούει αμερόληπτα ή ενεργητικά;

Συμβούλιο της Ευρώπης (2018)

https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13


https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13

Διατηρεί βλεμματική επαφή, σημειώνει, ζητά διευκρινίσεις, ενισχύει τον άλλον

Τόνος, ταχύτητα, ένταση φωνής

Συνολικά 15 δείκτες

https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13


https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13

https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13


https://rm.coe.
int/rfcdc-greek-

volume-
2/1680a3bf13

Συνολικά 
30 

δείκτες

https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13


https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13

https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13


https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13

Συνολικά 13 δείκτες

https://rm.coe.int/rfcdc-greek-volume-2/1680a3bf13


Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. & ΕΚΠΑ (2021). Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής & Σταδιοδρομίας
https://www.eoppep.gr/images/SYEP/career_competences_framework.pdf

Διαπροσωπική 
επικοινωνία 

https://www.eoppep.gr/images/SYEP/career_competences_framework.pdf


Ναι, αλλά κατόπιν 
καθοδήγησης, όχι 
μόνος/η. 

Ναι, προσπαθεί μόνος/η, 
αλλά ζητά βοήθεια.

Ναι, μόνος/η, και 
βοηθά ή συνεισφέρει 
προς άλλους/ες

Ναι, μόνος/η, 
και μεταφέρει σε 
άλλες δραστηριότητ. 



Δεξιότητα 
επικοινωνίας->
Δείκτης: Ακούει ενεργά
(κρατά σημειώσεις, 
ζητά διευκρινίσεις, 
ενισχύει τον πομπό)

Ακούει ενεργά τους 
άλλους κατόπιν 
σχετικών 
υποδείξεων και 
καθοδήγησης 
του/της εκπ/κού

Καταβάλλει προσπάθεια να 
ακούει ενεργά τους άλλους 
και ζητά υποστήριξη από 
άλλους/ες.

Αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες στην 
ομάδα για την 
ενίσχυση της 
ενεργούς ακρόασης 
των άλλων μελών.

Προβαίνει σε 
δραστηριότητες 
ενεργούς ακρόασης σε 
δραστηριότητες άλλων 
μαθημάτων.



Δεξιότητα 
επικοινωνίας->
Δείκτης: Παρακολουθεί 
τη γλώσσα του 
σώματος των ομιλητών 
για να διαπιστώνει το 
νόημα των λόγων τους.

Παρακολουθεί τη 
γλώσσα του 
σώματος των 
ομιλητών κατόπιν 
σχετικών 
υποδείξεων και 
καθοδήγηση του/της 
εκπ/κού

Καταβάλλει προσπάθεια να 
παρακολουθήσει τη γλώσσα 
του σώματος των ομιλητών 
και ζητά υποστήριξη από 
άλλους/ες.

Προωθεί αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες στην 
ομάδα για την  
παρακολούθηση της 
γλώσσας του σώματος 
των άλλων μελών.

Προβαίνει σε 
παρακολούθηση της 
γλώσσας του σώματος 
των ομιλητών σε 
δραστηριότητες και 
άλλων μαθημάτων.
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