


Το  

80%  
της παρουσίασης είναι  

αυτοσχεδιασμός  
δείξτε κατανόηση 



«Γεια σας» 
 



- 

«Πρότζεκτ 2012 – 2013 … Μια ολόκληρη χρονιά με ένα μόνο θέμα» 
 
 



Και όταν το θέμα είναι  τόσο γενικό όσο η λέξη επικοινωνία… 



δύσκολο είναι να κάνεις κάτι... 



..γι’ αυτό αποφασίσαμε να μην κάνουμε τίποτα απολύτως  φέτος… 

Άρα προχωράμε στην ερευνητική εργασία του επόμενου τμήματος, Β3… 





Κάτι τέτοιο, όμως, δεν μπορούσε να γίνει και με αρκετή.. . 



ηρεμία.. . 



 ..και εργατικότητα.. . 
 



 ..φτάσαμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.. . 





Επικοινωνία, λοιπόν…  
 

Όλοι ξέρουμε τι είναι και γιατί έχει τεράστια σημασία για όλους μας… 

Για να σας δείξουμε πόσο σημαντική είναι θα κάνουμε ένα πείραμα… 





«-Ο σκοπός του παιχνιδιού παύλα πείραμα είναι να δώσουμε σωστές οδηγίες στον Γιάννη, ώστε να 
φτάσει στον προορισμό του που είναι η καρέκλα. 
- Θα διαλέξουμε ένα άτομο από το κοινό για κάνει μια προσπάθεια 
1η Προσπάθεια: 
-Φώτης -> λανθασμένη 
2η Προσπάθεια: 
-Τυχαίο άτομο -> πιθανώς σωστή» 



-Αφού είδαμε πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία στη λήψη σημαντικών οδηγιών…. 
- Ας δούμε πόσο σημαντική είναι για το άνθρωπο 
-Για να γίνει αυτό πρέπει να αρχίσουμε με τη σημασία της λέξης.. 
 

 Η επικοινωνία λοιπόν, είναι μια ζωτική ανάγκη του ανθρώπου. Είναι το μέσο με το 
οποίο ο άνθρωπος εντάσσεται στην κοινωνία, διαμορφώνει την προσωπικότητά του, 
εκφράζει τα συναισθήματά του,  γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει να συνεργάζεται, 
κοινωνικοποιείται, αναπτύσσει σχέσεις, συνυπάρχει, ψυχαγωγείται. Η 
αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, η ανταλλαγή απόψεων, αντιλήψεων, οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα του. Η επικοινωνία είναι η ζωή μας, η καθημερινότητά μας. 
 



 
 
 
 
 
 
 

            
 Η επικοινωνία, λοιπόν, είναι η μεταβίβαση σκέψεων, ιδεών, απόψεων,  

               πληροφοριών από ένα πομπό σε ένα δέκτη με τη χρησιμοποίηση κάποιου μέσου. 
 Μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική και εμπεριέχει συχνά σημεία και σύμβολα,  

τη γλώσσα του σώματος, εκφράσεις προσώπου, φωνητικούς ήχους. 



Λεκτική επικοινωνία , η λεγόμενη γλώσσα του σώματος. 





«Για όποιον δεν αναγνωρίζει τη γλώσσα του σώματος στην επικοινωνία 
είναι σα να διαβάζει ένα κείμενο που του λείπουν τα σημεία της στίξης». Από τη 
φράση αυτή συμπεραίνουμε τη σημαντική θέση και την άμεση αλληλεξάρτηση που 
έχει η γλώσσα του σώματος με τη λεκτική μορφή επικοινωνίας μέσα στη ζωή μας, 
όταν συνομιλούμε με τους γύρω μας. 



Οι πλέον σημαντικότερες κινήσεις του σώματος μας είναι οι εξής:  



«Όταν τρίβεις το μάτι είτε αγγίζεις τη μύτη φανερώνει ότι λες ψέματα» 



« Ανυπομονείς όταν παίζεις ταμπούρλο … με τα δάχτυλά σου » 



«Χαμηλώνεις το βλέμμα όταν νικήθηκες» 



«Είσαι επικριτικός σε αυτό που ακούς όταν στηρίζεις το πηγούνι με την παλάμη  
και ακουμπάς τον δείκτη στο μάγουλο» 



«Πλέκεις τα δάχτυλα των χεριών πίσω από το κεφάλι και τεντώνεις τους αγκώνες προς τα 

έξω:  

διαλαλείς την ανωτερότητά σου» 



εξέλιξη της επικοινωνίας 

Σήματα καπνού, σφυρίγματα, περιστέρια, υδραυλικός τηλέγραφος, οπτικός 
τηλέγραφος, ηλεκτρικός τηλέγραφος, τηλέφωνο, ασύρματος, οπτικές και 
καλωδιακές ίνες, δορυφόροι, κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο… 

Από τα περιστέρια λοιπόν και τις φρυκτωρίες που μετέδωσαν στις Μυκήνες το οπτικό 
μήνυμα για την πτώση της Τροίας έως τους διαστημικούς δορυφόρους και το internet, το 
ταξίδι μας στην ιστορία της επικοινωνίας συνδέεται με την ανάγκη του ανθρώπου να 
επικοινωνήσει. 



σήματα καπνού 

- 
Φρυκτωρίες  

Οι φρυκτωρίες ήταν ένα σύστημα συνεννόησης με σημάδια που μεταβιβάζονταν 
από περιοχή σε περιοχή με τη χρήση πυρσών κατά τη διάρκεια της νύκτας. Το 
σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες 







Ο πρώτος τρόπος άμεσης επικοινωνίας ήταν 
με πεζούς δρομείς. Ο Φιλιππίδης είναι ο 
γνωστότερος αγγελιοφόρος δρομέας 
μεταφέροντας από τον Μαραθώνα στη Αθήνα 
το μήνυμα της νίκης των Ελλήνων κατά των 
Περσών, ιδρύοντας ένα νέο άθλημα. Η 
σκυτάλη στην αρχαιότητα είχε το 
μεταφερόμενο μήνυμα. Λέγεται ότι οι 
Σπαρτιάτες το χρησιμοποιούσαν συστηματικά. 
 





Αργότερα εμφανίζεται ο τηλέγραφος … μια συσκευή τηλεγραφικής επικοινωνίας, η οποία 
μετέδιδε κωδικοποιημένα μηνύματα μεταξύ δύο σταθμών. Όλα αυτά μέσω ηλεκτρικού 
ρεύματος  





Στη συνέχεια εμφανίζεται το τηλέφωνο, το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί το 
πιο διαδεδομένο μέσω επικοινωνίας 

Φτάνοντας από το σταθερό τηλέφωνο μέχρι το κινητό και τα 
smartphones! 











Τέλος, μην ξεχνάμε το internet το πιο σύγχρονο μέσο επικοινωνίας το οποίο 
αναβαθμίζεται καθημερινά! Όλοι ξέρουμε τι είναι, καθώς οι περισσότεροι 
από εμάς το επισκεπτόμαστε καθημερινά  









τέχνη και επικοινωνία 







«Η τέχνη συνδέει το παρελθόν με το παρόν, 
και γίνεται γέφυρα επικοινωνίας του ατόμου 
με τους συνανθρώπους του»  
 
 
 
 



Σήμερα μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον, 
εύκολα, σε οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη. Μπορούμε 
να επικοινωνήσουμε με άλλους λαούς και να γνωρίσουμε 

τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία τους. Στις σύγχρονες 
μεγαλουπόλεις όμως, το άτομο οδηγείται συχνά στην 

αποξένωση.  



    Επίσης, η πολιτισμική ανομοιογένεια 
αποτελεί, αρκετές φορές,  το έναυσμα 
αντιπαραθέσεων, ρατσιστικών αντιδράσεων 
και ξενοφοβικών αντιλήψεων και πολλά 
προβλήματα στην επικοινωνία ανάμεσα σε 
κοινωνικές ομάδες. 



Στη σύγχρονη κοινωνία τα προβλήματα 
στην επικοινωνία είναι πολλά. 

 
Ας μάθουμε…  

να επικοινωνούμε πρόσωπο με πρόσωπο 
Ας μάθουμε να ακούμε και 

να σεβόμαστε τον συνομιλητή μας 



 Σε αυτό το μάθημα, λοιπόν, μάθαμε αρκετές σημαντικές και 
συναρπαστικές πληροφορίες. 

Δώσαμε απαντήσεις σε αρκετά ζητήματα που μας απασχολούσαν 
γύρω από την επικοινωνία κάνοντάς την από ένα θέμα γενικό και 

βαρετό…. σε ένα συναρπαστικό, το οποίο όλοι μας πρέπει να 
γνωρίζουμε. 

 Μάθαμε, επίσης, να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί διατηρώντας ένα 
ακέραιο ομαδικό πνεύμα.   

Ελπίζουμε να σας άρεσε το αποτέλεσμα… 
 
 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

 



Κέλλη Μαρία 
Κόζιαρης Φώτιος 
Κοντόπουλος Ιωάννης 
Κοσιαράς Γεράσιμος 
Κουβάς Ηλίας 
Κουλουριώτη Αγγελική 
Κουσκούκης Αρίστιππος 
Κουφή Ν. Γεωργία  
Κουφή Σ. Γεωργία 
Λιάσκος Ευάγγελος 
Μακρυστάθη Ιωάννα 

Μανουσάκη Θεώνη 
Μανώλης Γεώργιος 
Μαργέτης Αλέξανδρος 
Μαρμαράς Νικόλαος 
Μαυρονάσου Ασπασία 
Μενιδιάτη Στέλλα 
Μίσιο Φώτης 
Μιχαλάκη Παναγιώτα 
Μιχαλάκης Γεώργιος 
Μονιός Νίκος 
Μουρτζούκου Παρασκευή 
Μουσκάι Αναστασία 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Καλογεράκη Μαρία 



ΤΕΛΟΣ 


