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Διαχείριση κρίσεων

Διαχείριση

σειρά από ενέργειες ή χειρισμούς 
που αποσκοπούν στη διευθέτηση

ενός ζητήματος

ρυθμίζω κτ., δίνω οριστική λύση σε 
κτ. που παρουσίαζε δυσκολίες και 

περιπλοκές

κορύφωση μιας δύσκολης 
εξελικτικής πορείας με επιδείνωση 
όλων των αρνητικών φαινομένων, 

από το ξεπέρασμα της οποίας 
εξαρτάται η επιστροφή στη 
φυσιολογική κατάσταση

Κρίση



παράγοντες

Υπηρεσιακοί

Θεσμικό πλαίσιο

Παιδαγωγικές αρχές

Επικοινωνία

Διαμεσολάβηση

Συμβουλευτική

πλαίσιο

αρχές

στρατηγικές

τεχνικές

διαδικασίες

πολιτική διαχείρισης

ετοιμότητα

σχεδιασμός



Τι συνιστά κρίση στο σχολικό περιβάλλον;



Ξαφνικό και 
απροσδόκητο 
γεγονός που 

επηρεάζει

Μεγάλο 
αριθμό 

μαθητών και 
προσωπικού

Τη 
συναισθηματική 

του διάσταση

Την κοινωνική 
διάσταση του 

σχολείου

Επιτρέπει 
ελάχιστο 
χρόνο για 

λήψη 
αποφάσεων



Προβλήματα που αντιμετώπισαν σχολεία της Βόρειας Ελλάδας  

στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Ατυχήματα



Γεγονότα στα όρια του χαρακτηρισμού «Κρίσης»

Εξωθεσμικές παρεμβάσεις για θέματα 
εκπαιδευτικής πολιτικής από φορείς 

που δεν έχουν αρμοδιότητα στα 
ζητήματα αυτά.

Κρούσματα μαθητικής & γονεϊκής παραβατικότητας αλλά 
και απειθαρχίας, που φτάνουν στα όρια έλλειψης 

ουσιαστικού σεβασμού στο επαγγελματικό κύρος του 
εκπαιδευτικού.

Αποδιάρθρωση ανθρωπίνων σχέσεων στο σχολείο, 
νευρικότητα, κλίμα δυσπιστίας και έντονων 

αμφισβητήσεων.

Αύξηση του φαινομένου της 
επιθετικότητας και της ενδοσχολικής 

βίας.



Ποια είναι η πιο σημαντική 
λειτουργία στην αντιμετώπιση της 

κρίσης;



Εγώ το λέω στον σκύλο μου κι ο σκύλος στην ουρά 
του. 



Η επικοινωνία



Η επικοινωνία



Η επικοινωνία



Η αποτελεσματική επικοινωνία…

• είναι κάτι παραπάνω από το να μιλάμε στους 
ανθρώπους 

και
• περιλαμβάνει τόσο δεξιότητες, όσο και 

συναισθήματα





ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Ισορροπημένη περιέργεια, βαθύτερη κατανόηση των 
άλλων αξιοποιώντας γνωστικά και συναισθηματικά 

στοιχεία

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

οι εμπλεκόμενοι να ακούσουν

με προσοχή και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. 

Στόχος είναι να καταλήξουν σε μια συμφωνία

για να μην επαναληφθεί επιθετική ή προσβλητική

συμπεριφορά στο μέλλον.



H αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων στη σχολική 

πραγματικότητα καθιστά αναγκαίες μια σειρά από 

θεσμικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του σχολείου

ΠΟΙΟΣ;

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ



Κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας

Η διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης σε επίπεδο

σχολικής μονάδας που θα διευκολύνει την άμεση

αντίδραση σε μια κατάσταση κρίσης

(ΟΔΚ-Ομάδα διαχείρισης Κρίσης)



Άφιξη στο σχολείο

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως 8:10 από την είσοδο του 

Σχολείου στην οδό Ι. Μελισσανίδη.

Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη γίνεται από τις 7:00 ως 

7.15. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. 

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση 

που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο 

συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος

και όχι  στη διάρκεια του μαθήματος.

Οι ενήλικες συνοδεύουν τους μαθητές μέχρι την πόρτα του σχολείου και αποχωρούν. 

Δεν υπάρχει κανείς λόγος να εισέλθουν και να παραμείνουν στο σχολείο. Εξαίρεση 

μπορεί να γίνει σε μέρες σφοδρής κακοκαιρίας ή απεργίας κατά τις οποίες υπάρχει 
περίπτωση να τροποποιηθεί το σχολικό ωράριο. Οι συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς 
γίνονται

σε καθορισμένες μέρες και ώρες. 



Διαρροή των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων από 
μέλος του.

Αντιεπαγγελματική 
συμπεριφορά

Εχεμύθεια



Απουσία σχεδίου διαχείρισης κρίσης



Συστηματική και επαγγελματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών και αναζήτηση 

βοήθειας από σχολικούς ψυχολόγους και ειδικούς επιστήμονες για προβλήματα 

και καταστάσεις που οι ίδιοι εκτιμούν ότι δεν γνωρίζουν πώς να τις χειριστούν.

Συγκρότηση παιδαγωγικού συμβουλίου σε επίπεδο σχολικής μονάδας με τη 

συμμετοχή εκπαιδευτικών τόσο της σχολικής μονάδας όσο και από την 

ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα για την αντιμετώπιση και διαχείριση 

εκπαιδευτικών θεμάτων που χρήζουν εξειδικευμένης εμπειρίας και γνώσης.

Γνώση νομοθετικού πλαισίου



Καλά περιεγραμμένες διαδικασίες θα καθοδηγήσουν τα μέλη της

ομάδας για την άμεση παρέμβαση και για την αντιμετώπιση της

ανησυχίας των γονέων, των μέσων ενημέρωσης, των μαθητών, του

προσωπικού του σχολείου, και άλλα.

(ΟΔΚ-Ομάδα διαχείρισης Κρίσης)

Πλήρες χρονοδιάγραμμα ξεπεράσματος της κρίσης βήμα-βήμα





Λήψη Μέτρων για την Αποφυγή Συγκρούσεων

24

 ………….. ενημέρωση του προσωπικού 

 ……..επιθυμητά πρότυπα συμπεριφοράς 

 ……… διερεύνηση των στάσεων του προσωπικού 

 Δικαιοσύνη 

 ………………καθορισμός των αρμοδιοτήτων 

 Καθιέρωση συστήματος συλλογής και ανάδειξης προβλημάτων 

όπως & ανάλυσης και επίλυσής τους



Ο/η Διευθυντής/ντρια στην κορυφή της πυραμίδας

Διευθυντής



Γονείς Μαθητές

Εκπαιδευτικοί

Προσωπικό καθαριότητας

Σύλλογος Γονέων

Σχολική Επιτροπή Σχολικός 

Τροχονόμος

Προγραμματισμός

Εκπαιδευτικό έργο

Αξιολόγηση Απουσίες

Ο/η

Διευθυντής/τρια

στην κορυφή της 

πυραμίδας της 

εκπαιδευτικής μονάδας

Π.Π.



Ικανότητες…………….

Επαγγελματική ικανότητα

• Επιστημονική κατάρτιση, πείρα, καθήκοντα, υπευθυνότητα, 
εποπτεία, λήψη ορθολογικών αποφάσεων

Ικανότητα συνεργασίας

• Γνώση διαχείρισης ατόμων και ομάδων, αντικειμενικότητα, 
ανεκτικότητα, υπομονή, καλή διάθεση, ικανότητα 
επικοινωνίας και διαχείρισης  κρίσεων

Αντιληπτική ικανότητα

• Παρατηρητικότητα, φαντασία, ενεργητικότητα, ικανότητα 
εντοπισμού αδυναμιών, σχεδιασμός και εφαρμογή 
παρεμβάσεων

27(Σαΐτης, 2000)



Aποτελεσματικός/η Διευθυντής/ντρια

Δραστήριος/α

Αποκεντρωτικός/α

Λειτουργεί συμβουλευτικά και δημοκρατικά 

Αναζητά την πρόληψη κρίσεων και τη διευθέτηση των 
συγκρούσεων

Επικεντρώνεται, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και λιγότερο σε διαδικασίες και 

κανονισμούς. 28



Τελικά;

Διαχειριστής

Ηγέτης

Εμπνευσμένος 

Εμπνευστής 

29



Επικοινωνία

Η επιτυχημένη ή μη επικοινωνία φαίνεται να προσδιορίζει το είδος και 

την ποιότητα των σχέσεων που θα αναπτύξει ένας άνθρωπος αλλά και 

το βαθμό προσαρμογής του στην κοινωνική του ομάδα. Ορισμένες 

συμπεριφορές δυσχεραίνουν ή διαταράσσουν την επικοινωνιακή 

ανταλλαγή (Χατζηχρήστου, 2004).

Οι προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας σύμφωνα με την προσωποκεντρική θεωρία του Rogers:

-ενσυναίσθηση

-ζεστασιά και αποδοχή

-αυθεντικότητα και αυτοαποκάλυψη

30



Δεξιότητες επικοινωνίας

31

Ενεργητική 
ακρόαση

Παράφραση

Ανοιχτές 
ερωτήσεις

Αντανάκλαση 
συναισθημάτων



Ενεργητική ακρόαση:

Ο/η Διευθυντής/ντρια

Παρακολουθεί προσεκτικά το …

Διευκολύνει την έκφραση του …

Εκφράζεται φανερά …

Εστιάζει στα λεγόμενα του …

32



Παράφραση

Ο Διευθυντής εκφράζεται:

Σε ακούω να μου λες ότι …

Φαίνεται σαν να θέλεις να …

Δηλαδή λες ότι …

Σύμφωνα με αυτά που …

33



Ανοιχτές ερωτήσεις

Ο Διευθυντής ρωτά

Για ποιο πράγμα θα ήθελες να … ;

Τι εννοείς όταν λες ότι …;

Πες μου για τότε που έγινε …;

34



Αντανάκλαση συναισθημάτων

Ο Δ/ντής αναδιατυπώνει με έμφαση 
στο συναίσθημα του συνομιλητή:

Φαίνεται πως νιώθεις …

Ίσως αισθάνεσαι ότι …

Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσες να …

Αισθάνεσαι λοιπόν ότι …

35



Η τέχνη της
δημιουργίας και  

αφήγησης ιστοριών



…..H αφηγηματική τεχνική προσεγγίζεται ως ένα 
δυναμικό & καινοτόμο εργαλείο 

αποτελεσματικής απάντησης μιας υπηρεσίας-
δομής στις ομάδες πιέσεων….. 



…μια ανακατάταξη στους χώρους ενός οργανισμού –
δομής-σχολείου μπορεί να γίνει χωρίς συγκρούσεις, 
ούτε εγωισμούς & εντάσεις…..

Απόκρουση

Αποδοχή της αλλαγής



Αξιοποιώ την επιστήμη της 
αφήγησης ιστοριών για να 
πείσω, να επηρεάσω, να 
εμπνεύσω και να διδάξω



Η αφήγηση ιστοριών προσφέρει ένα νέο και 
αποτελεσματικό εργαλείο παρουσίασης των 

σημαντικότερων ιδεών, δεδομένων και 
στοιχείων.

Διαχείριση πληροφορίας



Το μυαλό μας είναι προϊδεασμένο να λειτουργεί 

μέσα από τη διήγηση ιστοριών ώστε να: 

ΚΑΤΑΝΟΕΙ

ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΙ

ΘΥΜΑΤΑΙ





Η αφήγηση  ως διοικητική πρακτική

Διαχείρισης αλλαγών («ξεμαθαίνω»)

Καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων

Διάχυσης αξιών και κανόνων

Ανάπτυξης εμπιστοσύνης και δέσμευσης

Ενεργοποίησης άδηλης γνώσης



Κατασκευή και αφήγηση κειμένων

• Λειτουργική χρήση της γλώσσας

• Κειμενοκεντρισμός

τι;

πώς;



Παραγωγός λόγου

11/7/2019

Γραμματέας Δημιουργός

Πώς; Τι

Δομή Κειμένων
Τεχνικά άρτια

Περιεχόμενο



Ρόλος του Δημιουργού Ρόλος του Γραμματέα

 Αναζήτηση ερεθισμάτων
 Παραγωγή ιδεών
 Οργάνωση ιδεών
 Βελτίωση ιδεών
 Επιλογή της κατάλληλης δομής
 Ανασχεδιασμός στόχων και σκοπών
 Έλεγχος της δραστηριότητας παραγωγής του 
γραπτού λόγου (μεταγνώση)

 Οπτικοκινητικές δεξιότητες
 Ορθογραφικοί κανόνες
 Συντακτικοί κανόνες
 Γραμματικοί κανόνες
 Αναθεώρηση-Βελτίωση του κειμένου
 Επεξεργασία του κειμένου
 Έκδοση-κοινοποίηση



Ρόλος του Δημιουργού

Δίνοντας βαρύτητα στο ΤΙ δηλαδή στο 
περιεχόμενο το νοηματοδοτούμε με τον 

προσωπικό μας τρόπο, του δίνουμε ουσία και 
ενισχύουμε το μνημονικό μας αποτύπωμα



Click here to download this powerpoint template :  Circle Spring Flowers Powerpoint Template

For more templates : Powerpoint Backgrounds

Others ressources : 

Download Abstract and Textures Powerpoint Background   

Nature Powerpoint Template Backgrounds

Flower Powerpoint Slide Backgrounds  

Blankboard Templates for Powerpoint

Storytelling: η τέχνη του να χρησιμοποιεί 

κάποιος τη γλώσσα, τη φωνή και τη φυσική 

κίνηση και χειρονομία ώστε να αποδώσει 

όσο το δυνατόν καλύτερα τα στοιχεία και τις 

εικόνες της ιστορίας σε ένα συγκεκριμένο

ακροατήριο. Tο ακροατήριο, με τη σειρά του, 

θα αναπτύξει νοερές εικόνες και λεπτομέρειες, 

έτσι ώστε να ολοκληρώσει και να 

αναδημιουργήσει την ιστορία.
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Διανοητικός κάδος απορριμμάτων
Τι δημιουργεί τη διαφορά ανάμεσα στην 

επικοινωνία που όντως αλλάζει τα πιστεύω, τις 
αξίες τις συμπεριφορές, τις στάσεις και τη 

γνώση και σε εκείνη που πάει κατευθείαν στον 
διανοητικό κάδο απορριμμάτων









Οι αληθινές κοινωνικές σχέσεις μας κρατούν 
υγιείς και ευτυχισμένους 





Αποτελεσματική παραγωγή λόγου

Η πληροφορία σου φτάνει πιο άμεσα, 
γρήγορα και με πιστότητα, στη συνείδηση και 

τη μνήμη του ακροατή -αναγνώστη



Βρες το κατάλληλο κλειδί

Αν η προσωπική ΕΜΠΛΟΚΗ είναι η βασική 
πόρτα για να ασκήσεις επιρροή, το 

κατάλληλο κείμενο-αφήγηση είναι το κλειδί 
για να την ανοίξεις



Μετατρέπεις τα πάντα σε μορφή 
αφήγησης πριν ακόμη φτάσει τη 

συνείδηση και τη μακρόχρονη μνήμη σου. 
Αυτό που φτάνει στο συνειδησιακό σου 

πεδίο είναι η προσωποποιημένη σου 
εκδοχή της ιστορίας από αυτά που τα 

αισθητηριακά σου όργανα κατέγραψαν. Ο 
καθένας  σε κάθε ακροατήριο που ελπίζεις 

να διεισδύσεις κάνει το ίδιο και με σένα 
και το υλικό που του προσφέρεις 



Η αφετηρία σου ΔΕΝ είναι η ιστορία

Ξεκινάς με το μήνυμα που θέλεις να περάσεις και με το κοινό που στοχεύεις

Φτάνεις στον προορισμό σου με μια ιστορία



Ποιος είναι ο στόχος μου;



Να μεταφέρω το μήνυμά μου;

Να δώσω τις πληροφορίες μου;

Να τα διατυπώσω όλα αυτά δυνατά και ξεκάθαρα 
σ΄ ένα χαρτί ή μέσα από μια συζήτηση;



Στόχος μου είναι να έχω συνεργάτες ή αναγνώστες 
που θα κατανοήσουν με ακρίβεια, θα θυμηθούν, θα 
ανακαλέσουν στη μνήμη τους και θα εφαρμόσουν 
τα μηνύματα και τις πληροφορίες μου. Στόχος μου 
να εμπνεύσω και να επηρεάσω τα πιστεύω τους, τις 
στάσεις και συμπεριφορές τους!!



Τι προσφέρουν τα 
αποτελεσματικά κείμενα

Πλαίσιο

Συσχέτιση

Εμπλοκή 

Κατανόηση

Εμπάθεια (Ενσυναίσθηση)

Νόημα

Μνημονικό αποτύπωμα



Το νευρικό δίκτυο της αφήγησης
(NSN)

Εκτείνεται ανάμεσα στον εξωτερικό κόσμο και το 
εσωτερικό γίγνεσθαι του καθενός (νους)

Τροποποιεί-παραμορφώνει τις εισερχόμενες 
πληροφορίες ώστε να τις νοηματοδοτήσει

Η αφήγηση-ιστορία που βλέπουν και ακούνε ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ αυτή που τους είπατε



Η αποτελεσματική αφηγηματική δομή της 
ιστορίας σου ΔΕΝ αφήνει να τροποποιηθούν-

παραμορφωθούν οι πληροφορίες σου



ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ

Για να επικοινωνήσεις, να πείσεις, να εμπνεύσεις, να 
επηρεάσεις, να διδάξεις πρέπει:

• Να δεσμεύσεις-αναλύσεις το κοινό σου
• Να διατηρήσεις την προσοχή του
• Να διαπεράσεις το νευρικό δίκτυο της 

αφήγησής του χωρίς παραμόρφωση 
στις πληροφορίες και τα μηνύματά σου



1ο Πρόσωπο: Πού είναι ο Γιάννης;
2ο Πρόσωπο: Λοιπόν…..Δεν θα ήθελα να πω τίποτα. 
Αλλά…… Είδα ένα πράσινο VW παρκαρισμένο 
μπροστά από το σπίτι της Μαρίας.



1ο Πρόσωπο: Γεια σου Γιάννη
2ο Πρόσωπο: Σσσσσ! Δεν είμαι εδώ! Δεν με είδες 
καθόλου. 
1ο Πρόσωπο: Εντάξει όλα καλά. Η Μαρία έχει πάει 
σπίτι.



2 (δύο) βασικές αρχές του νευρικού 
δικτύου αφήγησης

Υποθέτεις πως όλες οι πληροφορίες που 
ειπωθήκαν βγάζουν νόημα και είναι ενιαίες

Είσαι πρόθυμος/η να.. Στην πραγματικότητα 
αναμένεις να σου δοθούν ΜΟΝΟ 
αποσπασματικές πληροφορίες.



Το αποτέλεσμα

Το νευρικό δίκτυο της αφήγησής σου είναι 
πρόθυμο και περιμένει να:

Συμπεράνει, Υποθέσει, Επεξεργαστεί, 
Ερμηνεύσει, Προβλέψει και να Κάνει το 

νοητικό σου άλμα σε συμπεράσματα



Προσωπική Νοηματοδότηση (BPK)

Ότι επινοείς, συμπεραίνεις, υποθέτεις και προβλέπεις 
έχει να κάνει με τις πρότερες εμπειρίες και 
συσσωρευμένες γνώσεις σου.

Έτσι γεμίζεις τα κενά της εισερχόμενης 
πληροφορίας και δημιουργείς  μια 

ιστορία που έχει νόημα



Προσπάθησε να θυμηθείς

J FKFB INAT OUP SNA SAI MF



Προσπάθησε να θυμηθείς

JFK FBI NATO UPS NASA IMF



Προσπάθησε να θυμηθείς

O Γιάννης περπάτησε στη στέγη

Ο Βασίλης μάζεψε τ’ αυγά

Ο Πέτρος σήκωσε το ρόπαλο

Ο Δημήτρης πέταξε τον χαρταετό

Ο Γιώργος έφτιαξε τη βάρκα

O Κώστας έγραψε το ποίημα

Ο Άρης έγραψε το βιβλίο



Προσπάθησε να θυμηθείς
O Aη- Βασίλης περπάτησε στη στέγη

Το πασχαλινό κουνελάκι μάζεψε τ’ αυγά

Ο Ηρακλής σήκωσε το ρόπαλο

Ο Φραγκλίνος πέταξε τον χαρταετό

Ο Νώε έφτιαξε τη βάρκα

O Παλαμάς έγραψε το ποίημα

Ο Όμηρος έγραψε το βιβλίο



Η «κατάρα» της γνώσης
Από τη στιγμή που γνωρίζεις, είναι αδύνατο να 
θυμηθείς πως ήταν όταν αγνοούσες

Έτσι ΔΕΝ μπορείς να μπεις στη θέση εκείνου που δεν 
γνωρίζει

Από τη στιγμή που γνωρίζεις τείνεις να γράφεις και να 
μιλάς σαν κάθε αναγνώστης και ακροατής επίσης 
γνωρίζει



Προσωπικές υποθέσεις & 
στερεότυπα



Επειδή πιστεύεις στις πληροφορίες σου ή τα 
προϊόντα σου  και βλέπεις ξεκάθαρα την αξία 

τους ΔΕΝ σημαίνει ότι και άλλοι μπορούν να τα 
αποδεχτούν  μόλις τους τα δείξεις

Τείνουμε να παλεύουμε και να εμμένουμε στις 
συσσωρευμένες μας εμπειρίες και γνώσεις ακόμη 
κι αν είναι λανθασμένες, ακόμη κι αν μας έδειξαν 

ξεκάθαρα ότι είναι λάθος



Τα 7 βήματα της επικοινωνίας 
αφήγησης



1

Καθόρισε το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι





2

Δημιούργησε το θέμα σου και το μήνυμα 
που θέλεις να λάβουν



3

Ψάξε για τη βασική μεταφορά και εικόνα



4

Δημιούργησε τη συνάφεια και το πλαίσιο



5

Προσαρμόσου στους περιορισμούς του 
πραγματικού κόσμου



6

Καθόρισε & ανάπτυξε τους χαρακτήρες της 
ιστορίας σου



7

Οικοδόμησε τα στοιχεία της ιστορίας σου



Προσωπική Νοηματοδότηση (BPK)

Ότι επινοείς, συμπεραίνεις, υποθέτεις και προβλέπεις έχει να κάνει με τις 
πρότερες εμπειρίες και συσσωρευμένες γνώσεις σου.

Έτσι γεμίζεις τα κενά της εισερχόμενης 
πληροφορίας και δημιουργείς  μια 

ιστορία που έχει νόημα



Αναγνωρίζοντας το ακροατήριό μου



(1) Αναγνωρίζοντας το ακροατήριό 
μου

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ & ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ



(2) Προκαταβολικός οργανωτής

Πες κάτι

Περί τίνος πρόκειται

Ποια μηνύματα θέλεις να περάσεις και τι θέλεις να τους πεις

Τι θέλεις να θυμούνται και να πάρουν μαζί τους όταν φύγουν

ΔΗΛΑΔΗ;

ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΟΥ
ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

ΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



(3) Δημιούργησε την εικόνα
Όταν σκέφτεσαι μια νοερή εικόνα τότε 

βρίσκεσαι στο βασίλειο της «μεταφοράς*»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

* Μεταφορά: Ανάδειξη και παραλληλισμός απτών και 
συγκεκριμένων αδρών χαρακτηριστικών, κάποιων 

γνωστών εννοιών με μια άγνωστη κατάσταση ή έννοια



Διαδίκτυο

Το Διαδίκτυο (internet) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών 
που συνδέει ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το όνομα Διαδίκτυο είναι μια 
σύνθετη λέξη που παράγεται από τις λέξεις Διασύνδεση Δικτύων. Στα 
αγγλικά ο όρος Internet γεννήθηκε από την συνένωση των λέξεων 
International Network που σημαίνουν Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών.
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Διαδίκτυο

11/7/2019 STORYTELLING IS CONTENT MARKETING



(4) Στόχευση

Πλαισίωσε οριοθέτησε και δημιούργησε τη συνάφεια 
όσων εκφράζεις με το θέμα και το μήνυμά σου

Γιατί θα πρέπει να «αγοράσουν» τις πληροφορίες σου;
Τι θα τους κάνει να σταματήσουν και να εμπλακούν;

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε τι με αφορά όλο αυτό;;



(5) Ρεαλισμός

Εσύ είσαι εκεί για να τους εμπνεύσεις μέσω 
της αφήγησής σου. Οι περιορισμοί είναι δικοί 

σου ΑΝ δεν το κάνεις και ΔΕΝ αφορούν το 
κοινό σου,αυτό απλά θα σε κρίνει ΜΟΝΟ από 

το υλικό και τον τρόπο της αφήγησης σου

Αναγνώρισε τα εμπόδια για να 
φτάσεις στο κοινό που στοχεύεις 

όπως και νευρικό δίκτυο της 
αφήγησής τους



Δημιουργώ το δικό μου κείμενο

Θα σας πω αυτή την ιστορία γιατί δεν μπορώ να την κρατώ 
άλλο κρυφή……

Όλα ξεκίνησαν τη μέρα που συνάντησα….

Ήταν μια στιγμή που δεν ήξερα αν πρέπει να γελάσω ή να 
κλάψω. Απλά στάθηκα εκεί και..

Δεν μπορούσα να θυμηθώ απολύτως τίποτα από το όνειρο, 
όμως ήξερα ότι…

Και μετά μπήκε στο αυτοκίνητο, χαμογέλασε, πάτησε το γκάζι 
και  χάθηκε στο βάθος του δρόμου……

11/7/2019



Η γλώσσα του σώματος



Επικοινωνία

Κινήσεις του 
Σώματος + 
εκφράσεις 

του 
προσώπου

50%

Ο τρόπος 
που μιλάμε

35%

Οι λέξεις
15%



Συνδεδεμένα με τον αφηγητή

• Λόγος

• Τόνος 

• Μιμική

• Χειρονομίες

• Κίνηση

• Εμφάνιση

• Ενδυμασία

Παραγλωσσικά στοιχεία 
που αποτελούν έμμεσο 

τρόπο αυτοχαρακτηρισμού



Μη-συνδεδεμένα με τον αφηγητή

• Αντικείμενα

• Φωτισμός

• Αίθουσα

• Ήχος-ακουστικότητα

• Μουσική

• Εφέ

• Αποδέκτης



Υφολογικά χαρακτηριστικά του λόγου του 
αφηγητή

•Ενεργητική ή παθητική φωνή

•Ρηματικός λόγος ή ουσιαστικοποιημένος

•Γλωσσική συμπεριφορά

•Γλωσσικά εφέ (Μεταφορά ή παρομοίωση, 
κυριολεξία και ειρωνεία) 



Γενικά

Απέφυγε το διδακτικό ύφος



Τόνος

• Ο ήχος της φωνής ενός ατόμου μαζί με την χροιά και τον τόνο της, επιδρά με 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους στο μυαλό των ανθρώπων.

• Όσοι μιλούν πιο αργά στον καθημερινό τους λόγο κρίνονται ως λιγότερο 
πειστικοί ενώ θεωρείται ότι είναι πιο παθητικοί από τους ομιλητές που 
επικοινωνούν με περισσότερη ταχύτητα. 

• Στην περίπτωση που δύο συνομιλητές λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ο 
ομιλητής που τείνει να θεωρηθεί πιο ενεργητικός, πιο έξυπνος και με 
περισσότερες γνώσεις, είναι εκείνος που μιλάει πιο γρήγορα και πιο δυνατά με 
λιγότερες παύσεις στον λόγο του. Η εκφραστικότητα στον λόγο με την 
κατάλληλη ένταση στην φωνή και με ελάχιστες παύσεις, ενισχύει την αξιοπιστία 
και δίνει την εντύπωση μιας ευφυούς προσωπικότητας.



Μιμική- Γλώσσα του σώματος

Υπερβολικές 
χειρονομίες

Κίνηση στον χώρο

Ασυνέπεια μεταξύ των όσων λέμε 
και των εκφράσεων του προσώπου

Μην αποφεύγεις την οπτική επαφή

ΤΖΖΖΖΖ!







Συνομίλησε με το κοινό σου



Απέφυγε να δίνεις απαντήσεις

Εσύ τις λες γι΄αυτό; 



Σας ευχαριστώ!!!


