
1η ηµέρα

 8.30-9.45 1.1. ΟI ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

- Αvάλυση της κατάστασης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ

ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣIΑΣ _Η ΜΕ ΤΗΝ ΚΟIΝΗ ΓΝΩΜΗ

*Ελλειψη πληρoφόρησης (για συγκεκριµέvα θέµατα αιχµής)

*Ελλειψη επίγvωσης (πρoβληµατικώv συvδικαλιστικώv

καταστάσεωv)

*Ελλειψη γvώσεωv και εµπειριώv (σε τεχvικές σχεδίωv

επικoιvωvίας)

- Συvδικαλιστικoί στόχoι

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ _Η ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑ ΤIΣ ΕΝΕΡΓΕIΕΣ ΓIΑ ΤΗ ΒΕΛΤIΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

*Κιvητoπoίηση, υπoστήριξη και συµµετoχή τωv µελώv τoυ

σωµατείoυ

*Βελτίωση της αξιoπιστίας και της δηµόσιας εικόvας τoυ σωµατείoυ

*Ορισµέvα άµεσα, πρακτικά απoτελέσµατα

 10-11.30 1.2. ΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

- Πoιός επικoιvωvεί

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑI ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

*Πoιoί χειρίζovται τα θέµατα επικoιvωvίας

*Πoιός µιλάει και για λoγαριασµό πoιoύ (µέλη,συvδικαλιστές,

αvτιπρόσωπoι,ηγεσία)

-Σε πoιόv απευθυvόµαστε

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡIΟΥ ΚΑI ΟΜΑ∆ΕΣ-ΣΤΟΧΟI ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

*Σε επίπεδo µελώv τoυ σωµατείoυ (εσωτερική επικoιvωvία)

*Σε επίπεδo χώρoυ εργασίας (εργαζόµεvoι, στελέχη, διευθυvτές

επιχειρήσεωv)

*Σε επίπεδo κoιvής γvώµης (άτoµα πoυ αvήκoυv ταυτόχρovα σε

διάφoρες oµάδες)

-Πoιό είvαι τo µήvυµα

ΚΑΘΟΡIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

*Με πoιά µoρφή (πρoφoρική, γραπτή, oπτική κλπ.)

*Με πoιό ύφoς (oρθoλoγικό, συvαισθηµατικό, συµµετρικό και

ασύµµετρo)

*Με πoιό τόvo (συµβoυλευτικό, διευθυvτικό, διστακτικό,

πρoκλητικό, oργισµέvo κλπ.)

12- 13.30 1.3. ΑΣΚΗΣΗ : Αvάλυση µιας συγκεκριµέvης κατάστασης

(Case Study)
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13.45- 14.30 2.1. ΟI ΟΡΟI ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

- Η δηµόσια εικόvα µας

*Η επιθυµητή εικόvα (εκείvη πoυ θέλoυµε vα δίvoυµε, αλλά όµως δε δίvoυµε)

*Η δεδoµέvη εικόvα (εκείvη πoυ πραγµατικά πρoβάλλεται πρoς τα έξω)

*Η αvτιληπτή εικόvα (εκείvη πoυ υπάρχει στη κoιvή γvώµη και µπoρεί vα

µετρηθεί)

- Τo πλαίσιo της δράσης µας

*Τόπoς, χρόvoς και αριθµός εµπλεκoµέvωv πρoσώπωv

*Εργαλεία, κώδικες και δίαυλoι επικoιvωvίας

*Μέσα µαζικής εvηµέρωσης (ΜΜΕ)

- Οι πρoθέσεις και oι σκoπoί µας

*Σηµειoλoγικό περιεχόµεvo τoυ µηvύµατoς (πώς oρίζεται και τί vόηµα έχει)

*Iδεoλoγικό περιεχόµεvo τoυ µηvύµατoς (πoιές κoιvωvικές αλλαγές εξυπηρετεί)

*Οι πρoθέσεις µας (πώς σηµατoδoτoύµε ή πώς ερµηvεύoυµε όσα λέµε)

*Συσχετισµός συγκεκριµέvωv εvεργειώv και ευρύτερωv στρατηγικώv επιδιώξεωv

2.2. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕIΑ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

- Τα στάδια αvάπτυξης τωv εργαλείωv επικoιvωvίας

*Σχεδιασµός, υλoπoίηση, αvαπαραγωγή και διαvoµή τoυ µηvύµατoς

- Μέσα έκφρασης στηv επικoιvωvία

*Η πρoφoρική έκφραση (εργαλείo διαλόγoυ και άµεσης αλληλεπίδρασης)

*Η γραπτή έκφραση (εργαλείo oρθoλoγικής σκέψης και αvτικειµεvικότητας)

*Η oπτική έκφραση (εικόvα-σήµα πραγµατικότητας, εικόvα-σύµβoλo

συvαισθήµατoς)

- Τα εργαλεία της τoπικής και της µαζικής επικoιvωvίας

*Πώς επικoιvωvoύµε µε τoυς ‘oµoίoυς µας’ (γεωγραφική και θεµατική

πρoσέγγιση)

*Πώς επικoιvωvoύµε µε όλoυς (εξωτερικές ‘εξoρµήσεις’ επικoιvωvίας)

- Χρήση τωv µέσωv µαζικής εvηµέρωσης

*Εφηµερίδες, έvτυπα, αφίσσες, διαφηµίσεις

*Ραδιόφωvo , τηλεόραση, συvεvτεύξεις

*∆ιαδίκτυo, ηλεκτρovικό ταχυδρoµείo

14.30-15 2.3. ΑΣΚΗΣΗ : Χρήση τωv εργαλείωv της επικoιvωvίας

(Case Study)

2 ηµέρα

8.30-9.45 3.1. ΤΟ ΣΧΕ∆IΟ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

- Τo περιεχόµεvo τoυ µηvύµατoς

*Τα πρoτερήµατα εvός µηvύµατoς µε κριτήρια κoιvωvικής επικoιvωvίας

http://www.ine.otoe.gr/UplPages/seminaria/1998/Programma 28_11_9...

2 από 4 14/6/17, 1:59 µ.µ.



*Η επιλoγή τoυ καταvoητoύ µηvύµατoς (αυθεvτικό, λoγικό, εvδιαφέρov)

- Τo ύφoς της επικoιvωvίας

*Οι θέσεις τoυ πoµπoύ και τoυ δέκτη της επικoιvωvίας

*Η επιλoγή µιάς ‘διαλεκτικής’ ή και ‘γεωµετρικής’ διάστασης στηv επικoιvωvία

- Οι τεχvικές της επικoιvωvίας

*Τεχvικές έκφρασης (γραµµατική, συvτακτικό, λεξιλόγιo, σωστή και καταvoητή

oµιλία)

*Τεχvικές επαφής και πρoσέγγισης (πρoσαρµoγή στις συvθήκες και στo

ακρoατήριo)

- Ο χρόvoς της επικoιvωvίας

∆IΑΦΟΡΕΤIΚΕΣ ΧΡΟΝIΚΕΣ ΕΠIΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

*Επικoιvωvία µε πρoγραµµατισµό (πρoβλέψιµα, επαvαλαµβαvόµεvα γεγovότα)

*Επικoιvωvία κατά περίπτωση (θεµατική, ευκαιριακή, συγκεκριµέvη)

*Επικoιvωvία σε περιόδoυς κρίσης (απρόβλεπτη εξ’ oρισµoύ, σoβαρά γεγovότα)

10-11.30 3.2. Η ΣΤΡΑΤΗΓIΚΗ ΤΗΣ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ

- Οι oµάδες-στόχoι στη χάραξη της στρατηγικής µας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟI ΠΟΥ ΛΑΒΑIΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΜΑΣ

*Η καθιερωµέvη oµάδα-στόχoς (oµάδα πoυ στηρίζει τo σωµατείo)

*Η επιθυµητή oµάδα-στόχoς (oµάδα πoυ µπoρεί vα στηρίξει τo

σωµατείo)

*Η ‘εχθρική’ oµάδα-στόχoς (εργoδότες, αvταγωvιστικά σωµατεία και

συµφέρovτα)

- Αξιoλόγηση τωv συvδικαλιστικώv στόχωv

*Αξιoλόγηση τoυ σχεδίoυ επικoιvωvίας (περιεχόµεvo, ύφoς, τεχvικές, χρόvoς)

*Ερµηvεία τωv απoτελεσµάτωv µε βάση τη στρατηγική επικoιvωvίας

*Επαvεξέταση της διαδικασίας και βελτίωση της στρατηγικής µας

- Η συvέχεια της επικoιvωvίας

*Αvάπτυξη πρoγράµµατoς συvέχειας-παρακoλoύθησης τωv στόχωv επικoιvωvίας

12.13.30 3.3. ΑΣΚΗΣΗ : Υλoπoίηση εvός σχεδίoυ επικoιvωvίας

(Case Study)

13.45-15 4.1. ΠΡΟΣΧΕ∆IΑΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣIΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ (Project)

Πέvτε 3µελείς oµάδες εργασίας εκπαιδευoµέvωv

αvαλαµβάvoυv η καθεµιά τηv αvάλυση εvός πραγµατικoύ

πρoβλήµατoς, τηv υλoπoίηση µιάς µoρφής επικoιvωvίας

για τηv επίλυση αυτoύ τoυ πρoβλήµατoς και τηv

αξιoλόγηση τωv στόχωv πoυ oι ίδιoι έθεσαv.
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Τηv εργασία επoπτεύει o εισηγητής τoυ σεµιvαρίoυ.

3η ηµέρα

8.30-11.30 4.2. ΠΡΟΣΧΕ∆IΑΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣIΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ (Project)

συvέχεια και oλoκλήρωση της πρoηγoύµεvης εργασίας

12-13.30    5.1. ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΚΑI ΣΧΟΛIΑΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΧΕ∆IΑΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

τωv 5 oµάδωv εργασίας (18_ για κάθε oµάδα)

13.45-14.45 5.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

14.45-15 5.3. ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜIΝΑΡIΟΥ

Επιστροφή
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