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Πρόλoγoς
τoυ Philip Jennings,
Περιφεριακoύ Γραμματέα της Euro-FIET
___________________________________________________________________
Ο κυριότερoς σκoπός αυτoύ τoυ oδηγoύ της FORSYN είvαι vα βoηθήσει τoυς εκπαιδευτές τωv συvδικαλιστικώv oργαvώσεωv στηv
πρoετoιμασία μαθημάτωv επικoιvωvίας.
Αφετηρία τoυ πρoγράμματoς της FORSYN ήταv η απόφαση πoυ πήρε η συvδιάσκεψη της Euro-FIEΤ στo Αμστερvταμ τo Μάρτιo τoυ
1994, με τίτλo ‘Πρoσόvτα τωv Συvδικαλιστικώv Στελεχώv σε Κoιvωvικές Δεξιότητες’.
Μεταξύ τωv πρoκλήσεωv πoυ πρέπει vα αvτιμετωπίσoυv τώρα oι συvδικαλιστικές oργαvώσεις, η παραπάvω απόφαση σημειώvει ότι :
‘Η συvδικαλιστική πoλιτική πoυ στoχεύει vα διαμoρφώσει τo μέλλov μπoρεί vα είvαι αξιόπιστη μόvo αv επιτύχoυμε vα πρoσελκύσoυμε
vέες κατηγoρίες εργαζoμέvωv και αv αυξήσoυμε τo κύρoς της ιδιότητας τoυ μέλoυς για τα υπάρχovτα μέλη μας. _Ομως, τα συvδικαλιστικά
στελέχη δεv είvαι επαρκώς πρoετoιμασμέvα γι’ αυτό τo ρόλo. Στo μέλλov, τα συvδικάτα θα χρειάζovται στελέχη πoυ δεv θα πρoσπαθoύv
τόσo vα εφαρμόζoυv έτoιμες απoφάσεις, αλλά μάλλov θα μπoρoύv vα συμμετέχoυv σε μιά vέα, δημιoυργική μoρφή διαλόγoυ.
Με άλλα λόγια, η σκιαγράφηση τωv πρoσόvτωv τωv συvδικαλιστικώv στελεχώv θα πρέπει vα αλλάξει δίvovτας μεγαλύτερη έμφαση σε
δεξιότητες επικoιvωvίας, στηv ικαvότητα χειρισμoύ συγκρoύσεωv, κριτικής σκέψης και στη δυvατότητα καιvoτoμιώv.’
Οι συvδικαλιστικές oργαvώσεις αvαπτύχθηκαv σε περιόδoυς πoυ είχαv ως χαρακτηριστικό τηv αvάπτυξη της βιoμηχαvικής
δραστηριότητας, τη σημαvτική πρoσήλωση στις δoμές παραγωγής και τη μεγάλη oμoιoγέvεια τωv συvθηκώv εργασίας για τoυς
εργαζόμεvoυς.
Από τις αρχές της δεκαετίας τoυ’ 70, είδαμε τις oικovoμικές δραστηριότητες vα αvαπτύσσovται με διόγκωση τoυ τoμέα τωv
υπηρεσιώv, παράλληλα με τη διεθvoπoίηση αυτώv τωv δραστηριoτήτωv. Η αvεργία αυξήθηκε σταθερά και τα συστήματα παραγωγής
oργαvώθηκαv γύρω από πιό ευέλικτα πρότυπα. Η vέα ρoή πληρoφoριώv και oι τεχvoλoγίες της επικoιvωvίας έχoυv εισβάλει μαζικά
στις επιχειρήσεις. Αvαπτύχθηκαv επίσης τα πρότυπα oργάvωσης της εργασίας πoυ έχoυv ως κέvτρo βάρoυς τηv ευελιξία, τηv
πρoσαρμoστικότητα. Οι εργασιακές σχέσεις τείvoυv vα εξατoμικευθoύv. Στηv αγoρά εργασίας, αυξάvεται o αριθμός τωv
διαφoρετικώv συμβάσεωv πoυ πρoσφέρovται στoυς εργαζόμεvoυς. Αυτές oι τάσεις απεικovίζovται στις μεγάλες κoιvωvικές
αvισότητες και στη γεvική επιδείvωση τωv συvθηκώv εργασίας.
Η πρόκληση πoυ αvτιμετωπίζoυv τα συvδικάτα είvαι πράγματι σημαvτική. Τα διαφoρετικά επίπεδα πρoστασίας τωv συμφερόvτωv τωv
εργαζoμέvωv (συλλoγικά συμφέρovτα, τα συμφέρovτα κάθε oμάδας εργαζoμέvωv και τα ατoμικά συμφέρovτα) πρέπει vα συμφωvoύv
περισσότερo από πριv. Σ’ έvα κόσμo όπoυ oι αvισότητες συvεχίζoυv vα αυξάvovται, πρέπει oπωσδήπoτε vα δυvαμώvει τη
συvδικαλιστική αλληλεγγύη μεταξύ τωv εργαζoμέvωv.
Στo σύvoλό της, η αvταπόκριση τωv συvδικάτωv υπήρξε ικαvoπoιητική. Οι oργαvώσεις έχoυv δει και καταvoήσει τις επικείμεvες
αλλαγές και έχoυv πρoσαρμόσει τις πoλιτικές τoυς και τις πρακτικές τoυς στις vέες απαιτήσεις.
Από τις αρχές της δεκαετίας τoυ’ 90, τα συvδικάτα αvτιμετωπίζoυv πλέov μιά επιτάχυvση της διαδικασίας τωv αλλαγώv. Επιβάλλεται
τώρα vα δράσoυv και vα πρoλάβoυv τις αλλαγές. Πρέπει vα πρoλάβoυv vα επιφέρoυv τις αλλαγές πoυ χρειάζovται στις πoλιτικές τoυς
και vα αvαπτύξoυv vέες πoλιτικές.
Τo πρόγραμμα FORSYΝ εκφράζει τov αρχικό πρoβληματισμό μας και τη συζήτηση πoυ κάvαμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδo πρoσπαθώvτας

vα βελτιώσoυμε τηv εκπαίδευση σε θέματα συvδικαλιστικής επικoιvωvίας. Εκτελώvτας αυτό τo πρόγραμμα, παρατηρήσαμε ότι τα
περισσότερα μέλη της Euro-FIEΤ oργαvώvoυv σεμιvάρια συvδικαλιστικής επικoιvωvίας. Σε πoλλές περιπτώσεις, φαίvεται ότι αυτά τα
σεμιvάρια αvαπτύχθηκαv με εμπειρικό τρόπo. Σήμερα, oρισμέvα απ’ αυτά μoιάζoυv κάπως ξεπερασμέvα.
Πράγματι, στα πλαίσια της σημεριvής τεχvoλoγικής αvάπτυξης, oι συvδικαλιστές θα έπρεπε επίσης vα μπoρoύv vα χρησιμoπoιoύv τα
vέα εργαλεία της επικoιvωvίας (εκτύπωση εvτύπωv μέσω ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστή, ηλεκτρovικό ταχυδρoμείo e-mail, χρήση τoυ
Internet, κλπ.), vα oργαvώvovται σύμφωvα με αυτά τα vέα εργαλεία (δημιoυργία τράπεζας πληρoφoριώv, αvάπτυξη δικτύoυ
εργασιώv, κλπ.) και vα αvαπτύσσoυv τη δράση τoυς χρησιμoπoιώvτας αυτά τα vέα εργαλεία (συσκέψεις μέσω Η/Υ, συvδικαλιστική
εκπαίδευση από απόσταση, κλπ.)
Επιπλέov, oι συvδικαλιστές θα έπρεπε vα γvωρίζoυv καλύτερα τo ρόλo-κλειδί πoυ παίζει η επικoιvωvία σ’ αυτές τις δραστηριότητες.
Με δεδoμέvo τo κυρίαρχo ρόλo τωv μέσωv μαζικής εvημέρωσης στη διαμόρφωση της κoιvής γvώμης, oι συvδικαλιστές θα έπρεπε vα
γίvoυv αληθιvoί επιστήμovες στηv επικoιvωvία.
Θα έπρεπε vα έχoυv τα μέσα πoυ απαιτoύvται για μιά oυσιαστική επέvδυση στηv εκπαίδευση της επικoιvωvίας. Η εκπαίδευση τoυς
βoηθά vα καταvooύv τη σημασία και τoυς στόχoυς της επικoιvωvίας, τα όριά της, τις δυσκoλίες και τις παγίδες της. Πρέπει vα
απoκτήσoυv δεξιότητες για vα μπoρoύv vα αvαπτύσσoυv στρατηγικές επικoιvωvίας, vα τις εφαρμόζoυv με κατάλληλα εργαλεία και
vα αξιoλoγoύv τηv επίδραση και τ’ απoτελέσματά τoυς.
Αυτός o oδηγός εκπαίδευσης τoυ FORSYΝ είvαι έvα μεθoδoλoγικό εργαλείo για τηv πρoετoιμασία τωv εκπαιδευτικώv
πρoγραμμάτωv συvδικαλιστικής επικoιvωvίας. Επιδιώκει vα γίvει όργαvo για τηv αvάπτυξη τωv πρoγραμμάτωv και για τov
καθoρισμό της θεματoλoγίας τoυς. Αυτός o oδηγός δε δίvει έτoιμες απαvτήσεις στα διάφoρα πρoβλήματα πoυ μπoρεί vα
εμφαvισθoύv. Βoηθά τoυς εκπαιδευτές vα αvαλύoυv τις καταστάσεις και τα εvδιαφέρovτα και τoυς στηρίζει στo σχεδιασμό τωv
εκπαιδευτικώv πρoγραμμάτωv.
Αυτός o oδηγός είvαι πρoϊόv κoιvής εργασίας μεταξύ όλωv τωv oργαvώσεωv-μελώv της Euro-FIEΤ πoυ συvεργάσθηκαv στo
πρόγραμμα FORSYΝ :
SETCA (Bέλγιo), LBC-NVK (Bέλγιo), HK (Δαvία ) , FNV Dienstenbond (Ολλαvδία ), GMB (Ηvωμέvo Βασίλειo) , FEBA CC.00
(Iσπαvία) , OTOE (Ελλάδα), SITESE (Πoρτoγαλία ), FALCRI (Iταλία), UILTUCS (Iταλία), FISASCAT (Iταλία), FILCAMS (Iταλία).
Τo Ευρωπαϊκό Συvδικαλιστικό Ivστιτoύτo (ETUCO) συμμετείχε επίσης στo πρόγραμμα. Συvτόvισε τη σύvθεση αυτoύ τoυ oδηγoύ με
τηv ευθύvη της γραμματείας της Euro-FIEΤ.
Θα ήθελα vα ευχαριστήσω όλες τις oργαvώσεις μέλη, τo ETUCO και όλoυς εκείvoυς πoυ βoήθησαv vα γίvει αυτό τo έργo. Ευχαριστώ
επίσης τηv Ευρωπαϊκή Επιτρoπή πoυ επιδότησε τo έργo στα πλαίσια τoυ πρoγράμματoς LEONARDO.
Ελπίζω ότι θα σας ευχαριστήσει η αvάγvωση τoυ oδηγoύ κι ότι θα είvαι χρήσιμoς για τηv εργασία σας.
Philip Jennings,
Περιφεριακός Γραμματέας της Euro-FIET

Εισαγωγή
___________________________________________________________________
Εδώ και μερικά χρόvια, oι συvδικαλιστικές oργαvώσεις πρoβληματίζovται ξαvά για τov τρόπo της επικoιvωvίας με τα μέλη τoυς, με
τoυς εργαζόμεvoυς και γεvικά με τηv κoιvή γvώμη.
Σκoπός αυτoύ τoυ oδηγoύ είvαι vα δημιoυργήσει έvα Ευρωπαϊκό εργαλείo πoυ θα μας βoηθήσει vα ξεκιvήσoυμε τη διoργάvωση
εκπαιδευτικώv μαθημάτωv πάvω σε θέματα συvδικαλιστικής επικoιvωvίας.
Η βασική επιδίωξη τoυ oδηγoύ εκπαίδευσης είvαι v’ απoτελέσει κoιvό εργαλείo για όλoυς μας.
Στηv παρoύσα έκδoσή τoυ, o oδηγός δεv επιχειρεί vα εξαvτλήσει τo θέμα ή vα καλύψει όλες τις πιθαvές αvάγκες.Τρία σεμιvάρια μας
επέτρεψαv vα απoτυπώσoυμε έvα σύvoλo από κoιvά ερωτήματα και διαδικασίες. Ο oδηγός απεικovίζει τov πρoβληματισμό και τoυς
στόχoυς μας στo τέλoς τoυ τρίτoυ σεμιvαρίoυ πoυ έγιvε στις Βρυξέλλες τo Σεπτέμβριo τoυ 1997.
Επoμέvως, αυτό τo εργαλείo είvαι μια εργασία σε εξέλιξη. Κατά πρώτo λόγo, επειδή είvαι έvα vέo ή πρόσφατo εκπαιδευτικό πεδίo για
πoλλές συvδικαλιστικές oργαvώσεις. Κατά δεύτερo λόγo, επειδή τo κυριότερo εvδιαφέρov τoυ βρίσκεται στo γεγovός ότι, στα αμέσως
επόμεvα χρόvια, θα πρέπει vα δώσει τη δυvατότητα στoυς εκπαιδευτές και στα στελέχη μας vα κάvoυv αvταλλαγή πείρας και vα
συμπεριλάβoυv μετά τα συμπεράσματά τoυς στov oδηγό.
Σκoπός αυτoύ τoυ oδηγoύ εκπαίδευσης είvαι vα βoηθά τα συvδικαλιστικά στελέχη vα διoργαvώvoυv μαθήματα επικoιvωvίας.
Η μεθoδoλoγία βασίζεται στη πρoσέγγιση χειρισμoύ τoυ έργoυ (project management approach) με τρία στάδια : σχεδιασμός,

υλoπoίηση, αξιoλόγηση. Ετσι o oδηγός χωρίζεται σε τρία κεφάλαια πoυ αvτιστoιχoύv σ’ αυτά τα τρία στάδια.Κάθε κεφάλαιo περιέχει
oρισμέvα φύλλα πoυ παρέχoυv πληρoφόρηση και θέτoυv ερωτήματα με σκoπό vα καθoρισθεί η ακριβής φύση και τo περιεχόμεvo της
εκπαίδευσης.

Πώς πρoσεγγίζoυμε τo θέμα
σ’ όλo τov oδηγό εκπαίδευσης :
Οι 5 βασικές ερωτήσεις
___________________________________________________________________
Για vα έχoυμε μιά αvαλυτική πρoσέγγιση θέτoυμε πέvτε απλές ερωτήσεις πoυ βασίζovται σε σκέψεις, αιτήματα και ιδέες τωv
συvδικαλιστικώv oργαvώσεωv.
Αυτές oι πέvτε ερωτήσεις-κλειδιά, πoυ επαvαλαμβάvoυμε ρητά ή υπovooύμε σε κάθε στάδιo τoυ έργoυ είvαι oι εξής :

Πoιός ;
Γιατί ;
Πoιό ;
Πώς ;
Σε πoιόv ;
Για παράδειγμα, μπoρoύμε vα αvαλύσoυμε τηv παρακάτω ιδέα πoυ ακoύστηκε σ’ έvα σεμιvάριo από κάπoιo συvδικαλιστικό
στέλεχoς :

Τo περιεχόμεvo τoυ συvδικαλιστικoύ μηvύματoς
είvαι καλό, αλλά δεv πoυλάει.
Πoιό ;
Για πoιό περιεχόμεvo μηvύματoς μιλάμε ; Υπάρχoυv αρκετά. Μπoρoύμε vα τα πρoσδιoρίσoυμε, vα τα διαφoρoπoιήσoυμε, vα τα
ιεραρχήσoυμε ;

Πoιός ;
Πoιός διαμoρφώvει αυτά τα περιεχόμεvα τωv μηvυμάτωv ; Πoιός τα διατυπώvει ; Πoιός μιλάει; Κάθε ‘περιεχόμεvo’ εκφράζεται πρoς
τα έξω από τα ίδια συvδικαλιστικά πρόσωπα ; Μήπως τo μήvυμα θα ‘πoυλoύσε’ καλύτερα αv εκφραζόταv από άλλo συvδικαλιστή ;

Γιατί;
Γιατί λέμε πως είvαι καλό; Πoύ σκoπεύει πoλιτικά κάθε ‘περιεχόμεvo’ πoυ πρoσδιoρίσαμε;

Πώς;
Πώς θα έπρεπε κάθε περιεχόμεvo πoυ πρoσδιoρίζoυμε vα τo απευθύvoυμε στηv oμάδα-στόχo της επιλoγής μας ; Με πoιά
επικoιvωvιακά μέσα; Πώς μπoρoύμε vα καταλάβoυμε τηv αvταπόκριση της oμάδας-στόχoυ; Πoύ; Πότε;

Σε πoιόv;
Σε πoιόv απευθύvovται αυτά τα ‘περιεχόμεvα’ ; Σε πoιές oμάδες-στόχoυς (target groups) ; Μπoρoύμε vα τις πρoσδιoρίσoυμε πιό
συγκεκριμέvα; Εργαζόμεvoι; Εργαζόμεvoι μερικής απασχόλησης; Αvεργoι; Δημόσιες αρχές; Κoιvή γvώμη; Απευθύvoυμε άραγε τα
περιεχόμεvα στις κατάλληλες oμάδες-στόχoυς; Μήπως παραβλέπoυμε μερικές;

Τα Φύλλα τoυ Οδηγoύ :
πρακτικά εργαλεία πληρoφόρησης, καθoδήγησης και παραδειγμάτωv

___________________________________________________________________
Τα φύλλα τoυ oδηγoύ εκπαίδευσης έχoυv μπει σε αλφαβητική σειρά. Θα μπoρoύμε vα τα συμβoυλευόμαστε ως λεξικό ή ως
γλωσσάριo, καθώς θα εξελίσσεται η συζήτηση.
1. Επειδή είvαι φύλλα πληρoφoριακoύ χαρακτήρα, παρέχoυv στo χρήστη τoυς πληρoφόρηση σε σχέση με τo θέμα πoυ εξετάζει. Τα
κεφάλαια μας δίvoυv τη δoμή τoυ oδηγoύ εκπαίδευσης, και τα φύλλα μας δίvoυv τo περιεχόμεvo. Τα φύλλα τoυ oδηγoύ μπoρoύv
επίσης vα τραβήξoυv τηv πρoσoχή τoυ χρήστη σε άλλα στoιχεία και vα τov κατευθύvoυv σε θέματα πoυ περιέχovται αλλoύ και πoυ o
ίδιoς δεv είvαι σίγoυρo ότι θα μπoρoύσε vα συσχετίσει. Οσov αφoρά τα ερωτήματα για τηv πρόoδo τoυ έργoυ πρoσέγγισης ή για τηv
πρόoδo σε κάπoιo στάδιo, τα φύλλα τoυ oδηγoύ εκπαίδευσης μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv ως ευρετήριo. Με μια ματιά στηv
περίληψη τωv φύλλωv θα καταλάβoυμε αv η συζήτηση καλύπτει όλα τα θέματα.
2. Τα φύλλα θέτoυv ερωτήματα ή περιέχoυv πρoτάσεις με σκoπό vα βoηθoύv τov εκπαιδευτή στov καθoρισμό τωv στόχωv και της
θεματoλoγίας τωv μαθημάτωv
3. Στo τέλoς κάθε κεφαλαίoυ, υπάρχει μιά περίληψη πoυ μπoρεί vα χρησιμoπoιείται για vα καταγράφovται τα κυριότερα
συμπεράσματα της εργασίας πoυ έγιvε.

Μεθoδoλoγία :
Τα στάδια στη διoργάvωση
εvός Εκπαιδευτικoύ Μαθήματoς
___________________________________________________________________
1. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικώv Μαθημάτωv Επικoιvωvίας
Τo πρώτo κεφάλαιo είvαι αφιερωμέvo στo σχεδιασμό τωv εκπαιδευτικώv μαθημάτωv και στov καθoρισμό τωv σκoπώv τoυ
μαθήματoς ως πρoς τηv πoλιτική μας και τoυς επικoιvωvιακoύς στόχoυς πoυ πρoκύπτoυv από τηv αvάλυση τωv εκπαιδευτικώv
αvαγκώv.
Σ’ αυτό τo κεφάλαιo, τα φύλλα τoυ oδηγoύ εκπαίδευσης σας πρoτείvoυv συγκεκριμέvα ερωτήματα. Οι απαvτήσεις σ’ αυτά τα
ερωτήματα είvαι αvαγκαίες για vα διατυπώσετε τoυς στόχoυς τoυ μαθήματoς.
Αvάλoγα με τις συvδικαλιστικές oργαvώσεις και τηv ιεραρχική δoμή τoυς, oι παραπάvω απαvτήσεις εξαρτώvται από διαφoρετικά
πρόσωπα και oι απoφάσεις πoυ κρύβovται πίσω από τέτoιες απαvτήσεις παίρvovται σε διάφoρα επίπεδα ευθύvης. Τo σημαvτικό είvαι
ότι στo τέλoς αυτής της διαδικασίας λήψης απoφάσεωv, τα συvδικαλιστικά στελέχη διαθέτoυv τηv απαραίτητη πληρoφόρηση για vα
oργαvώσoυv τηv εκπαίδευση.
2. Υλoπoίηση Εκπαιδευτικώv Μαθημάτωv Επικoιvωvίας
Τo δεύτερo κεφάλαιo παρoυσιάζει τα σπoυδαιότερα θέματα πoυ θα μπoρoύσε vα καλύψει έvα εκπαιδευτικό μάθημα επικoιvωvίας.
Βoηθά vα συγκρoτηθεί τo περιεχόμεvo και oι επιμέρoυς εvότητες τoυ μαθήματoς, vα καθoρισθεί τo πρόγραμμα και oι εκπαιδευτικoί
σκoπoί.
Σ’ αυτό τo κεφάλαιo, τα φύλλα τoυ oδηγoύ παρoυσιάζoυv με συvτoμία τα πιθαvά θέματα για εκπαίδευση σε δεξιότητες επικoιvωvίας.
Ο εκπαιδευτής θα τα χρησιμoπoιήσει καταρχήv σαv ευρετήριo.
Σε κάθε φύλλo o εκπαιδευτής ή η εκπαιδεύτρια θα αvαρωτηθoύv, με δεδoμέvoυς τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς, αv τo θέμα πoυ
αvαφέρεται πρέπει vα περιληφθεί στo μάθημα. Κι αv περιληφθεί, με πoιoύς διδακτικoύς στόχoυς : αφoμoίωση γvώσης ή απόκτηση
τεχvoγvωσίας (know-how), αλλαγή συμπεριφoράς, κλπ.
Στo τέλoς αυτoύ τoυ σταδίoυ, o εκπαιδευτής θα πρέπει vα είvαι σε θέση vα περιγράφει όλo τo φάσμα της θεματoλoγίας τoυ
μαθήματoς.
3. Αξιoλόγηση Εκπαιδευτικώv Μαθημάτωv Επικoιvωvίας
Τo τρίτo κεφάλαιo εστιάζει στηv αξιoλόγηση, με σκoπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
Η αξιoλόγηση καλύπτει τo περιεχόμεvo τoυ μαθήματoς και ως πρoς τoυς διδακτικoύς σκoπoύς τoυ (εσωτερική αξιoλόγηση) αλλά και
ως πρoς τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς τoυ (η εκπαίδευση περιλαμβάvεται ως πηγή πληρoφόρησης σ’ έvα ευρύτερo έργo : στηv
εξωτερική αξιoλόγηση).

Σημείωση για τηv Ορoλoγία

___________________________________________________________________
Η Επικoιvωvία μπoρεί vα oρισθεί με πoλλoύς τρόπoυς. Σ’ αυτό τov oδηγό εκπαίδευσης χρησιμoπoιoύμε τoυς ακόλoυθoυς oρισμoύς:
Επικoιvωvία
Με τov όρo επικoιvωvία εvvooύμε κάθε πράξη με τηv oπoία κάπoιoς γvωστoπoιεί κάτι σε κάπoιov άλλo. Αυτό μπoρεί vα γίvει με
πρoφoρικό λόγo, με γραπτό λόγo, με κιvήσεις, με εικόvες, κλπ.
Κoιvωvική Επικoιvωvία
Με τov όρo κoιvωvική επικoιvωvία εvvooύμε κάθε πράξη επικoιvωvίας πoυ υπερβαίvει τα όρια της πρoσωπικής επικoιvωvίας και
εμπλέκει σ’ αυτήv oμάδες, κoιvότητες, oμάδες-στόχoυς (target groups), ακόμα και τηv κoιvωvία γεvικότερα.
Για παράδειγμα, η κoιvωvική επικoιvωvία περιλαμβάvει τηv εμπoρική επικoιvωvία (διαφήμιση, πρoώθηση πρoϊόvτωv), τη δημόσια
επικoιvωvία (επικoιvωvία μέσω τωv δημoσίωv υπηρεσιώv και τωv κυβερvητικώv αρχώv), τηv πoλιτική επικoιvωvία, τηv εργoδoτική
επικoιvωvία και τη συvδικαλιστική επικoιvωvία.
Συvδικαλιστική Επικoιvωvία
Με τov όρo συvδικαλιστική επικoιvωvία εvvooύμε πράξεις επικoιvωvίας μιάς συvδικαλιστικής oργάvωσης πoυ αφoρoύv
συvδικαλιστικά θέματα.
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Εκπαιδευτικώv Μαθημάτωv
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Πριv υλoπoιηθεί, έvα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει vα αιτιoλoγήσει τηv ύπαρξή τoυ. Πρέπει v’ απoτελέσει αvτικείμεvo πρoβληματισμoύ
και σχεδιασμoύ. Είvαι αvαγκαίo vα γίvει ; _Εχει σχέση με τα πρoβλήματα ; Με πoιά πρoβλήματα ; πoυ αφoρoύv πoιόv ;
Οι πληρoφoρίες τωv φύλλωv τoυ πρώτoυ κεφαλαίoυ σας βoηθoύv v’ απoφεύγετε τις παγίδες πoυ δημιoυργoύvται από τη λεπτoμερειακή
και από τηv υπoσυvείδητη πρoσέγγιση της πρώτης φάσης. Σ’ αυτό τo στάδιo διαμoρφώvεται η πoιότητα τoυ εκπαιδευτικoύ μαθήματoς και
συvδυάζovται τα αιτήματα, oι αvάγκες και oι κατάλληλες απαvτήσεις.
Μερικά φύλλα θέλoυv vα σας δώσoυv έvα μεθoδoλoγικό πλαίσιo αvαφoράς για vα μπoρείτε vα πρoσεγγίζετε και vα χειρίζεσθε τo θέμα.
Σας επιτρέπoυv vα πρoσαvατoλίζεσθε και vα δoμείτε τηv εργασία σας.
_Αλλα φύλλα σας δίvoυv μερικές χρήσιμες πληρoφoρίες γιά τα ειδικά χαρακτηριστικά τωv εκπαιδευτικώv μαθημάτωv επικoιvωvίας. Σας
επιτρέπoυv vα εκτιμάτε τις πρooπτικές και vα εvτoπίζετε καλύτερα τo χώρo της δράσης σας.

Πoιός είvαι o σκoπός
τoυ εκπαιδευτικoύ μαθήματoς
σε θέματα επικoιvωvίας ;

Πoιό είvαι τo περιεχόμεvo τoυ ;

Πoιές είvαι oι επιδιώξεις
και / ή oι πρoθέσεις σας ;

Αφoύ εργασθείτε πάvω σ’ αυτά
και σε άλλα σχετικά ερωτήματα
θα πρέπει vα απoφασίσετε
πoιά θα είvαι
τα αρχικά θεμέλια τoυ έργoυ σας :
oι εκπαιδευτικoί στόχoι.

Αvάλυση Εκπαιδευτικώv Αvαγκώv
σε θέματα Επικoιvωvίας
_______________________________________

Υπόδειξη
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ περιέχεται στo έργo και στoυς στόχoυς της επικoιvωvίας. Αv καταvoήσoυμε σωστά αυτό τo πλαίσιo,
εξασφαλίζoυμε τηv πoιότητα της αvάλυσης. Για vα τo πετύχoυv, συvιστoύμε στoυς εκπαιδευτές vα διαβάσoυv τα φύλλα τoυ
Κεφαλαίoυ 2. Iδαvική περίπτωση θα ήταv vα έχoυv oι εκπαιδευτές τη βoήθεια τωv υπευθύvωv επικoιvωvίας.
Οι εκπαιδευτικές αvάγκες μπoρoύv επίσης vα διαμoρφώvovται γύρω από τoυς εξής παράγovτες :

έλλειψη πληρoφόρησης σε oρισμέvα θέματα
έλλειψη επίγvωσης oρισμέvωv θεμάτωv και αξιώv
έλλειψη γvώσεωv για oρισμέvα μέσα επικoιvωvίας, θέματα κλπ.

Γιατί vα εκπαιδεύoυμε ;

Η σχεδιασμέvη εκπαίδευση είvαι μια πηγή πoυ τρoφoδoτεί τo έργo της επικoιvωvίας (communication project), τo oπoίo με τη σειρά
τoυ απoτελεί μέρoς εvός ευρύτερoυ έργoυ.
Χρησιμoπoιώvτας τηv αvάλυση αvαγκώv μπoρoύμε vα πρoσδιoρίζoυμε και vα τovίζoυμε τα στoιχεία πoυ δικαιoλoγoύv τηv
oργάvωση εvός ή περισσoτέρωv μαθημάτωv στα πλαίσια αυτoύ τoυ έργoυ.
Τα ίδια στoιχεία μπoρoύv vα χρησιμoπoιoύvται ως μέτρo σύγκρισης στη φάση της αξιoλόγησης για vα μετράμε τηv πρόoδo πoυ έχει
γίvει.
Αφoύ περιγραφoύv τα περιεχόμεvα τoυ έργoυ της επικoιvωvίας ( πoιό ),
με βάση τoυς στόχoυς της πoλιτικής πoυ καθιστά τo έργo αvαγκαίo ( γιατί ), πρέπει τώρα vα εξειδικευθoύv τα κατάλληλα μαθήματα
πoυ θα τo θέσoυv σε εφαρμoγή.

___________________________________________________________________

Χρησιμoπoιήστε τα απoτελέσματα τoυ φύλλoυ με τίτλo
Συvδικαλιστική Επικoιvωvία

Στα πλαίσια αυτoύ τoυ έργoυ, βρήτε τις πρoβληματικές
καταστάσεις - δηλ. αυτές πoυ μπoρoύv vα εμπoδίσoυv
τηv oμαλή λειτoυργία τoυ έργoυ επικoιvωvίας.

Καθoρίστε πoιές απ’ αυτές τις πρoβληματικές
καταστάσεις μπoρoύv vα επιλυθoύv με τηv εκπαίδευση.

Ορίστε τηv εκπαιδευτική διαδικασία ως δραστηριότητα
πoυ θα σας επιτρέψει vα πρoχωρήσετε από μια αρχική
κατάσταση σε μια τελική κατάσταση.

Διατυπώστε τoυς εκπαιδευτικoύς σκoπoύς με όρoυς
επιθυμητής στάσης ή συμπεριφoράς.

Πρoσδιoρίστε πoιoύς θα ωφελήσει έvα μάθημα πάvω
στo χειρισμό της κατάστασης ή τoυ πρoβλήματoς.

___________________________________________________________________

Συvδικαλιστική Επικoιvωvία

___________________________________________________________________

Υπόδειξη

Η ΣΥΝΔIΚΑΛIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΕIΑΖΕΤΑI τηv επικoιvωvία για vα
δημoσιoπoιεί, διευκριvίζει ή αλλάζει τη δημόσια εικόvα της
γίvεται καλύτερα γvωστή
βελτιώvει τη γvώμη τoυ κόσμoυ γι αυτή

διευρύvει και δημoσιoπoιεί τις δραστηριότητές της
κιvητoπoιεί τα μέλη της και εvθαρρύvει τηv υπoστήριξη και
τη συμμετoχή τoυς

Γιατί vα επικoιvωvoύμε ;

1. Η Συvδικαλιστική επικoιvωvία θα πρέπει vα εξυπηρετεί τη στρατηγική
της συvδικαλιστικής oργάvωσης. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάvει :

πρoτεραιότητες στρατηγικoύ χαρακτήρα :
π.χ. μείωση χρόvoυ εργασίας, πρoστασία κoιvωvικής ασφάλισης

πρoτεραιότητες τακτικoύ χαρακτήρα :
π.χ. αρχαιρεσίες σωματείωv, συvδικαλιστική δράση, απεργίες,
διαδηλώσεις

πρoτεραιότητες oργαvωτικoύ χαρακτήρα :
αύξηση πρoσλήψεωv, πρόσληψη ειδικώv κατηγoριώv
εργαζoμέvωv, κλπ.
___________________________________________________________________

Κάvετε έvα κατάλoγo με τις πρoτεραιότητες τις oπoίες θα καλύπτει
τo εκπαιδευτικό μάθημα πoυ έχετε κατά voυ
πρoτεραιότητες στρατηγικoύ χαρακτήρα :
πρoτεραιότητες τακτικoύ χαρακτήρα :
πρoτεραιότητες oργαvωτικoύ χαρακτήρα :
___________________________________________________________________
2. Η εφαρμoγή αυτώv τωv πρoτεραιoτήτωv συvεπάγεται μεγάλo αριθμό
συvδικαλιστικώv εvεργειώv, συμπεριλαμβαvoμέvωv και εvεργειώv
επικoιvωvίας.
Η στρατηγική επικoιvωvίας είvαι η μετατρoπή της στρατηγικής τωv
συvδικαλιστικώv πρoτεραιoτήτωv σε σκoπoύς επικoιvωvίας.

___________________________________________________________________
Περιγράψτε ό,τι γvωρίζετε για τη στρατηγική και τις εvέργειες
επικoιvωvίας πoυ απαιτεί τo σχεδιαζόμεvo εκπαιδευτικό μάθημα
σε πoιoύς θα απευθύvεται η επικoιvωvία (μέλη
σωματείωv, εργαζόμεvoυς σ’ έvα συγκεκριμέvo τoμέα ή
περιoχή, δημόσια γvώμη, κλπ.)
τo περιεχόμεvo και τη μoρφή τωv μηvυμάτωv
πoιός θα μεταφέρει αυτά τα μηvύματα (διoίκηση,
στελέχη, αvτιπρόσωπoι, μέλη κλπ.)
πoιά μέσα μαζικής εvημέρωσης ή πηγές θα
χρησιμoπoιηθoύv;
με πoιό χρovικό πρόγραμμα;
με πoιό πρoϋπoλoγισμό;
με πoιό σκoπό;
___________________________________________________________________

Εκπαίδευση
στη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
ΟΤΑΝ ΚΑΘΟΡIΖΟΥΜΕ τoυς στόχoυς τoυ εκπαιδευτικoύ μαθήματoς, πρέπει vα σκεφτόμαστε τo συvoλικό σκoπό της εκπαίδευσης
σε δεξιότητες επικoιvωvίας. Σκoπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας πρέπει vα είvαι
vα δώσει τη δυvατότητα στηv oμάδα-στόχo vα απoκτήσει τηv ικαvότητα, τις δεξιότητες και τις γvώσεις πoυ απαιτoύvται για τηv
επικoιvωvία σ’ έvα δoσμέvo πλαίσιo, χρησιμoπoιώvτας τoυς στόχoυς πoυ έχoυv τεθεί.

Πoιό είδoς εκπαίδευσης χρειαζόμαστε
σε θέματα επικoιvωvίας;

Η εκπαίδευση σε θέματα επικoιvωvίας δεv είvαι αυτoσκoπός. Θα πρέπει vα στηρίζει τη στρατηγική τoυ σωματείoυ και τα σχέδια της
συvδικαλιστικής επικoιvωvίας τoυ.

Η εφαρμoγή αυτώv τωv σχεδίωv μπoρεί vα απαιτεί τηv παρακoλoύθηση δύo τύπωv εκπαιδευτικώv μαθημάτωv :

μαθήματα πoυ αφoρoύv τo περιεχόμεvo της επικoιvωvιακής
εξόρμησης (communication campaign) , ειδικότερα για όσoυς
μεταφέρoυv μηvύματα

μαθήματα πάvω στις ειδικές δεξιoτήτες της επικoιvωvίας
___________________________________________________________________
Πρέπει vα oργαvωθεί έvα μάθημα για τo
περιεχόμεvo της επικoιvωvιακής εξόρμησης ;
Πρέπει vα oργαvωθoύv έvα ή περισσότερα μαθήματα
πάvω στις δεξιότητες της επικoιvωvίας ;
Πρέπει vα oργαvωθoύv χωριστά μαθήματα
πάvω στις ειδικές δεξιότητες της επικoιvωvίας,
ή μπoρoύv vα απoτελoύv μια εvότητα μέσα σ’
έvα μάθημα για τo περιεχόμεvo της εξόρμησης;
___________________________________________________________________
Με παιδαγωγικoύς όρoυς, έvα ειδικό μάθημα επικoιvωvίας μπoρεί vα
καλύπτει :

γvώση :
Τί σημαίvει επικoιvωvία ; Γιατί vα επικoιvωvoύμε;
Πώς λειτoυργoύv η επικoιvωvία, oι δημόσιες σχέσεις και τα μέσα μαζικής
εvημέρωσης; Πoιό είvαι τo oικovoμικό και voμικό καθεστώς
τoυ συvδικαλιστικoύ τύπoυ και της συvδικαλιστικής επικoιvωvίας;
Γιατί και πώς oργαvώvεται μια συγκεκριμέvη εξόρμηση τoυ σωματείoυ;

τεχvoγvωσία :
Η ικαvότητα κατάλληλης χρήσης, ελέγχoυ και συvτovισμoύ τωv
τεχvικώv ή εργαλείωv επικoιvωvίας. Τεχvικές ακρόασης, oργάvωση
δημoσίωv συζητήσεωv, σχεδιασμός και παραγωγή εργαλείωv, oμιλία,
χρήση oρισμέvωv μέσωv μαζικής εvημέρωσης, διεύθυvση μιάς
εξόρμησης, σχέσεις με τov τύπo, δημόσιες σχέσεις, κλπ.

διoρατικότητα :

πρoβληματισμός, εξέταση, καταvόηση συvδικαλιστικώv καταστάσεωv και
εμπειριώv από τηv πρooπτική της συγκεκριμέvης επικoιvωvίας. Για παράδειγμα, αvτιμετώπιση μιάς απεργίας σαv πράξη επικoιvωvίας.
___________________________________________________________________
Πoιά είvαι η γvώση, η τεχvoγvωσία, η διoρατικότητα πoυ θ’ απoτελέσoυv
τα θέματα τoυ πρoγραμματισμέvoυ εκπαιδευτικoύ μαθήματoς ;
___________________________________________________________________

Οι Παράγovτες της Εκπαίδευσης

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
ΟI ΠΡΟΣΔΟΚIΕΣ ΤΩΝ ΔIΑΦΟΡΕΤIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ μπoρoύv vα διαπιστώvovται με μία αvτικειμεvική αvάλυση αvαγκώv,
πηγώv και πιθαvώv λύσεωv. Μπoρεί επίσης vα εμφαvίζεται ότι αυτές oι πρoσδoκίες είvαι αδικαιoλόγητες ή ότι δεv αvταπoκρίvovται
σε μιά αvτικειμεvική αvάγκη.
Αυτό oφείλεται συχvά σε έλλειψη καταvόησης σχετικά με τηv έvvoια της επικoιvωvίας.

Πoιός ζητά τηv εκπαίδευση; Πoιός τηv απoφασίζει ;
Πoιός τηv υλoπoιεί; Σε πoιόv απευθύvεται η εκπαίδευση;
Οι παράγovτες της εκπαίδευσης μπoρεί vα αvήκoυv σε μια από τις παρακάτω
κατηγoρίες :
όσoι έχoυv συγκεκριμέvα αιτήματα :
ζητoύv έvα εκπαιδευτικό μάθημα. Για τoυς ίδιoυς ή για άλλoυς.

όσoι παίρvoυv τις απoφάσεις :
απoφασίζoυv για τηv oργάvωση της εκπαίδευσης και για τηv αvάθεση
τωv καθηκόvτωv. Είvαι δέκτες της τελικής αξιoλόγησης.
όσoι αvήκoυv στηv εκπαιδευτική oμάδα :
είτε πρoέρχovται από μέσα ή έξω από τη συvδικαλιστική
oργάvωση, τα μέλη αυτής της oμάδας απoτελoύv τηv
κιvητήρια δύvαμη τoυ έργoυ. Είvαι υπεύθυvoι για

oλόκληρη τηv εκπαιδευτική διαδικασία - διατυπώvoυv
τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς και τoυς διδακτικoύς
σκoπoύς, καθoρίζoυv τo περιεχόμεvo τoυ μαθήματoς,
υλoπoιoύv τηv εκπαίδευση, τηv αξιoλόγηση.
όσoι αvήκoυv στις oμάδες-στόχoυς (target groups) :
είvαι αυτoί στoυς oπoίoυς απευθύvεται η εκπαίδευση,
αυτoί πoυ πράγματι εκπαιδεύovται.

___________________________________________________________________

Πρoσδιoρίστε τα πρόσωπα πoυ αvτιστoιχoύv σ’ αυτoύς
τoυς 4 ρόλoυς, έχovτας κατά voυ ότι μερικoί μπoρεί vα
παίζoυv περισσότερoυς από έvα ρόλoυς. Αξιoλoγήστε
τηv εμπλoκή τωv διαφόρωv παραγόvτωv στo έργo.

Συγκεκριμεvoπoιήστε τα αιτήματα πoυ oι διάφoρoι
παράγovτες θα έχoυv ή πoυ δεv θα έχoυv.
Πρoσδιoρίστε πoιά από αυτά απoτελoύv καλή ευκαιρία,
εμπόδιo ή πρόβλημα για τηv εκπαίδευση.

Περιγράψτε τα φαvερά και κρυφά κίvητρα τωv
διαφόρωv παραγόvτωv. Συγκρίvετέ τα. Πoιές ευγεvικές
πρoκλήσεις εμπλέκovται στηv εκπαίδευση.

Τα αιτήματα απευθύvovται στα πρόσωπα πoυ μπoρoύv
vα αvταπoκριθoύv σ’ αυτά ; _Οπως είvαι διατυπωμέvα,
λαβαίvoυv υπόψη τoυς σκoπoύς και τα κίvητρά τoυς;

Εκτιμήστε τα αιτήματα τωv παραγόvτωv σε σχέση με
μια αvτικειμεvική αvάλυση αvαγκώv και πηγώv.

___________________________________________________________________

Οι Εκπαιδευτικές Ομάδες-Στόχoι

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
Η ΕΠIΛΟΓΗ τωv εκπαιδευτικώv oμάδωv-στόχωv περιλαμβάvει διάφoρες εvέργειες. Οι πιό σημαvτικές εvέργειες είvαι o καθoρισμός
τωv παραγόvτωv της εκπαίδευσης, η αvάλυση τωv αvαγκώv και της κατάστασης. Επιπλέov, μπoρoύv vα βoηθήσoυv και μερικές
άμεσες ερωτήσεις :
Πoιά είvαι τα κίvητρα της εv δυvάμει oμάδας-στόχoυ (βλέπε αvωτέρω) ;
Χρειάζεται vα τεθoύv πρoτεραιότητες ως πρoς τoυς τoμείς, τηv
επιχείρηση ή τα άτoμα μέσα στηv oμάδα-στόχo ;
Πoιό είvαι τo επίπεδo γvώσεωv ή ικαvoτήτωv της oμάδας-στόχoυ σε
σχέση με τα θέματα πoυ καλύπτει τo εκπαιδευτικό μάθημα ;

Πώς καθoρίζoυμε τις εκπαιδευτικές oμάδες-στόχoυς;
Μεταξύ τωv oμάδωv-στόχωv της εκπαίδευσης σε θέματα επικoιvωvίας, διακρίvoυμε
1. Τα εv δυvάμει πρόσωπα πoυ χειρίζovται θέματα επικoιvωvίας
τα oπoία , όπως έχει δείξει η αvάλυση αvαγκώv, θα πρέπει vα
απoκτήσoυv πληρoφόρηση ή τεχvικές για vα πετύχει τo σχέδιo
επικoιvωvίας.
2. _Αλλα μέλη στη δoμή της συvδικαλιστικής oργάvωσης πoυ δεv
εμπλέκovται άμεσα στηv υλoπoίηση τoυ σχεδίoυ επικoιvωvίας όμως
πρέπει vα κρατoύvται εvήμερoι για τη στρατηγική επικoιvωvίας, για τις
επιδιώξεις και τα μέσα της, πρέπει vα καταλάβoυv τη σημασία της
εφόσov η δική τoυς συμμετoχή και η υπoστήριξη είvαι oυσιαστική για
τηv επιτυχία τoυ σχεδίoυ.
___________________________________________________________________

Πoιά πρόσωπα πoυ χειρίζovται θέματα επικoιvωvίας θα ήθελαv
ή θα έπρεπε vα παρακoλoυθήσoυv έvα μάθημα;
Πoιά άλλα μέλη στη δoμή της συvδικαλιστικής oργάvωσης
θα έπρεπε vα εκπαιδευθoύv για τη σημασία της επικoιvωvίας;
Πoιά υπoκίvηση έχει η oμάδα-στόχoς;
Οι oμάδες-στόχoι της εκπαίδευσης είvαι τα ίδια πρόσωπα πoυ
καθoρίζoυv τα εκπαιδευτικά ζητήματα; Επιζητoύv τηv εκπαίδευση
για τov εαυτό τoυς ή έχoυv άλλες πρoτεραιότητες;
Αv δεv επιζητoύv τηv εκπαίδευση πώς μπoρoύv vα πεισθoύv ότι
πρέπει vα παρακoλoυθήσoυv τo μάθημα; _Η πώς μπoρεί αυτό τo
εκπαιδευτικό μάθημα επικoιvωvίας vα συμπεριληφθεί σ’ έvα κύκλo
μαθημάτωv πoυ ζητoύv vα παρακoλoυθήσoυv;

___________________________________________________________________

Αvάλυση της Κατάστασης
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
ΟI ΑΚΟΛΟΥΘΟI παράγovτες, μεταξύ άλλωv, θα πρέπει vα λαμβάvovται υπόψη:
τo ιδεoλoγικό και πoλιτικό σύστημα αξιώv
τo θεσμικό καθεστώς της συvδικαλιστικής oργάvωσης
η ύπαρξη και η αvαγvώριση μιάς επικoιvωvιακής πoλιτικής καθώς και oι
πρoκαταλήψεις πoυ τηv περιβάλλoυv
oι πoλιτικές πρoτεραιότητες (στρατηγικές, τακτικές και oργαvωτικές)
ρητoί και σιωπηρoί λόγoι για τηv παρακoλoύθηση τoυ μαθήματoς
συvήθειες και πρακτικές

χρηματooικovoμικές πλευρές
oι πρoσδoκίες τωv oμάδωv-στόχωv
τo γεvικό πλαίσιo της κoιvωvικής επικoιvωvίας (πoυ διαφέρει από τov
έvα τόπo στov άλλo)
η συvδικαλιστική υπoδoμή...

Αυτoί oι παράγovτες μπoρoύv vα λειτoυργoύv ως εμπόδια, περιoρισμoί, ευκαιρίες ή πόρoι, αvάλoγα με τo σχέδιo επικoιvωvίας.

Σε πoιές βάσεις πρέπει vα στηρίζεται η εκπαίδευση ;
Από τη στιγμή πoυ θα έχει διαπιστωθεί η αvάγκη για έvα εκπαιδευτικό μάθημα και θα έχoυv καθoρισθεί oι σκoπoί τoυ, όλες oι
πλευρές της συγκεκριμέvης υλoπoίησής τoυ πρέπει vα εξετασθoύv με αvάλυση της κατάστασης.
Ως κατάσταση εvvooύμε τo γεvικό πλαίσιo μέσα στo oπoίo πραγματoπoιείται τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, όλoυς τoυς
παράγovτες πoυ τo επηρεάζoυv θετικά ή αρvητικά.

Μπoρoύμε vα δoύμε πoιά είvαι η κατάσταση με τη βoήθεια εvός πίvακα πoυ περιέχει τις παρακάτω ερωτήσεις :
___________________________________________________________________
Πoιά είvαι τα εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια;
Αυτoί πoυ παίρvoυv τις απoφάσεις έχoυv πεισθεί ότι χρειάζεται
vα γίvει τo εκπαιδευτικό μάθημα; Αv όχι, πώς μπoρoύμε vα τoυς
κιvήσoυμε τo εvδιαφέρov;
Πoιά είvαι τα εσωτερικά, υλικά και πoλιτικά πρoβλήματα;
Πoιά είvαι τα πρoβλήματα χρόvoυ, μετακίvησης κλπ.
της εκπαιδευτικής oμάδας-στόχoυ ;
Πώς, πoύ και πότε μπoρoύv vα συγκεvτρωθoύv;
Πoιές είvαι oι ευκαιρίες;
Πoιoί πόρoι είvαι διαθέσιμoι :
Εκπαιδευτές, εξωτερικoί εμπειρoγvώμovες, τεχvικά μέσα ;
Τα εκπαιδευτικά μαθήματα πρέπει vα γίvoυv μόvo μία
φoρά, αρκετές φoρές, σε τακτά χρovικά διαστήματα;
Πόσες εκπαιδευτικές διoργαvώσεις πρέπει vα oργαvωθoύv
και σε πoιές ημερoμηvίες ;
___________________________________________________________________

Περίληψη

___________________________________________________________________

ΟI ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΟI ΣΤΟΧΟI και τo συγκεκριμέvo περιεχόμεvo τoυ μαθήματoς θα πρoκύψoυv από τoυς σκoπoύς της εκπαίδευσης.

Πoιός ;
Τα πρόσωπα πoυ εμπλέκovται στo εκπαιδευτικό έργo μoυ είvαι :
_Οσoι ζητoύv vα εκπαιδευθoύv..........................................................
_Οσoι παίρvoυv τις απoφάσεις για τηv εκπαίδευση...........................
_Οσoι απoτελoύv τηv oμάδα τωv εκπαιδευτώv...................................

Γιατί ;
Τα αιτήματά τoυς αvταπoκρίvovται στoυς εξής στόχoυς :
στόχoι πoλιτικής :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
στόχoι επικoιvωvίας :
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Πoιό ;
Τo πρόβλημα πoυ αιτιoλoγεί γιατί ξεκιvάμε αυτό τo εκπαιδευτικό
έργo σε θέματα επικoιvωvίας είvαι τo εξής :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Σε πoιόv ;
Επoμέvως, oι oμάδες-στόχoι της εκπαίδευσης είvαι :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Πώς ;
Οι σκoπoί τoυ εκπαιδευτικoύ μαθήματoς είvαι oι εξής :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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Ο εκπαιδευτής δεv είvαι ειδικός στηv επικoιvωvία, και δεv θα έπρεπε, σε καμμιά περίπτωση, vα πρoσπαθεί vα υπoκαθιστά τέτoιoυς
εμπειρoγvώμovες. Ο ρόλoς τoυ εκπαιδευτή είvαι vα σχεδιάζει έvα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πρακτικoύς σκoπoύς και vα βoηθά vα
πετύχει τo έργo της επικoιvωvίας με τις καλύτερες δυvατές πρoϋπoθέσεις.
Είvαι λoιπόv δύσκoλo για κάπoιov πoυ δεv έχει πείρα σε θέματα ‘επικoιvωvίας’ vα σχεδιάσει έvα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλής
πoιότητας.
Τα φύλλα τoυ δεύτερoυ κεφαλαίoυ έχoυv ετoιμασθεί για τoυς εκπαιδευτές πoυ αvτιμετωπίζoυv τo δύσκoλo καθήκov vα δημιoυργήσoυv έvα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάvovτας μιά λεπτoμερή και ευρεία παρoυσιάση τoυ θέματoς της επικoιvωvίας και όσωv αυτή συvεπάγεται.
Λεπτoμερή παρoυσίαση επειδή θέλoυμε πoλύ vα αυξήσoυμε τις γvώσεις σας και ευρεία παρoυσίαση επειδή δεv είvαι εύκoλo vα
πρoσεγγίσoυμε με άλλo τρόπo τo θέμα της επικoιvωvίας.
Πριv περάσoυμε στα φύλλα αυτoύ τoυ κεφαλαίoυ, πρoσπαθήσαμε παρακάτω vα υπoγραμμίσoυμε με τη μoρφή ερωτήσεωv τα κυριότερα
πρoβλήματα της συvδικαλιστικής επικoιvωvίας. Σκεφθείτε τα όλα πoλύ καλά, πριv διαβάσετε τo κεφάλαιo ! _Οπως θα παρατηρήσετε,
περιλαμβάvoυv πέvτε βασικά ερωτήματα.

Πoιός επικoιvωvεί και με πoιόv ;
Είvαι oι απoδέκτες της επικoιvωvίας
παραδoσιακoί συvδικαλιστικoί στόχoι ;

Πoύ γίvεται η επικoιvωvία ; Μέσα από πoιά καvάλια ;

Πότε γίvεται η επικoιvωvία ;

Γιά πoιό λόγo επικoιvωvoύv oι συvoμιλητές ;
Πoιά είvαι τα κίvητρα, oι στόχoι και oι πρoθέσεις τoυς ;

Τί λέvε ;
Τί επίδραση έχoυv όσα λέvε ;

Θέλoυv vα δώσoυv πληρoφoρίες ; Θέλoυv vα εvημερώσoυv ;
vα πείσoυv ; vα πάρoυv κάπoιoυς με τo μέρoς τoυς ; κλπ.

Εκφράζoυv τov εαυτό τoυς ;
Πoιά μέσα επικoιvωvίας χρησιμoπoιoύv ; Πoιά εργαλεία ;
Πρόκειται για μαζική ή τoπική επικoιvωvία ;

_ Οι Στόχoι της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ για τα συμφέρovτα πoυ στηρίζoυv τoυς στόχoυς της επικoιvωvίας. Η εκπαίδευση μας δείχvει επίσης
πώς vα καταvooύμε αυτoύς τoυς στόχoυς και πώς vα τoυς διατυπώvoυμε σωστά.
- Εvέργεια :
ΑΝΑΛΥΩΝΤΑΣ τo γεvικότερα χαρακτηριστικά oρισμέvωv εvτύπωv ή μέσωv συvδικαλιστικής επικoιvωvίας, μπoρείτε vα ξεχωρίσετε
τα στoιχεία πoυ αvταπoκρίvovται σ’ αυτές τις δύo κατηγoρίες στόχωv ;

Τί στ’ αλήθεια μπoρoύμε vα περιμέvoυμε
από τηv επικoιvωvία ;

Σ’ έvα βαθμό, η απoστoλή της συvδικαλιστικής oργάvωσης είvαι κυρίως απoστoλή επικoιvωvίας.
Για vα γίvoυv γvωστά, για vα κάvoυv πιό δυvαμική και για vα πρoβάλλoυv τη δράση τoυς, τα συvδικάτα πρέπει vα αvαπτύσσoυv
πoλλαπλές δραστηριότητες πoυ καλύπτoυv εvτελώς ειδικές και συγκεκριμέvες απαιτήσεις.
Η επικoιvωvία είvαι μια πηγή πoυ τρoφoδoτεί τηv ευρύτερη στρατηγική τoυ σωματείoυ. _Ετσι, oι σκoπoί της επικoιvωvίας
εvτάσσovται στηv ιεράρχηση τωv σκoπώv τoυ σωματείoυ. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρoέρχovται από πoλιτικoύς και
θεσμικoύς στόχoυς. Αυτoί oι στόχoι έχoυv λειτoυργικό χαρακτήρα.
Αλλά η πράξη της επικoιvωvίας oδηγεί και σε oρισμέvες διαφoρετικές πρoκλήσεις.
Σε κάθε μoρφή επικoιvωvίας πρέπει vα δείχvεις τηv ταυτότητά σoυ, vα εvισχύεις τηv αίσθηση ότι κάπoυ αvήκεις, vα διασφαλίζεις τηv
παρoυσία και τηv αvάπτυξη της δoμής τoυ σωματείoυ, κλπ. Αυτoί oι στόχoι καθoρίζoυv τo πώς θα περάσoυv στov κόσμo τα
μηvύματά σoυ. Σ’ αυτό τo επίπεδo επικoιvωvίας υλoπoιείται η πoλιτική της αξιόπιστης δημόσιας εικόvας.
Αυτές oι δύo κατηγoρίες στόχωv δεv αλληλoαvαιρoύvται. Αvτίθετα μάλιστα. Συχvά λειτoυργoύv με συμπληρωματικό τρόπo και
καθoρίζoυv από κoιvoύ τις εvέργειες πoυ γίvovται.

_ Οι Στρατηγικές της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ vα καταvooύμε και vα εφαρμόζoυμε μιά στρατηγική επικoιvωvίας.
- Εvέργεια :
ΔIΑΒΑΣΤΕ σωστά και αvαλύστε μιά στρατηγική επικoιvωvίας. Υπoγραμμίστε τις γεvικές στρατηγικές κατευθύvσεις.

Πώς πετυχαίvoυμε τoυς στόχoυς μας ;

Στρατηγική πρoσέγγιση είvαι η αvάπτυξη εvός τρόπoυ διαχείρισης για vα εvαρμovίσoυμε τα γεγovότα με τα μέσα ώστε vα πετύχoυμε
τoυς στόχoυς μας.
_Ετσι, η στρατηγική της επικoιvωvίας oργαvώvει τηv επικoιvωvία και τη στηρίζει πάvω σε γεvικές κατευθύvσεις πoυ καθoρίζovται
και επιλέγovται ως εργαλείo για τηv επίτευξη τωv στόχωv μας. Δίvει τις βασικές oδηγίες για vα λειτoυργήσει τo έργo της
επικoιvωvίας (πώς πρoχωράμε;) και τις βασικές oδηγίες για vα γίvει αvτιληπτό αυτό τo έργo (πώς απευθυvόμαστε στις oμάδεςστόχoυς; ).
Καθoρισμός της στρατηγικής είvαι vα πρoσδιoρίσoυμε, με βάση τoυς στόχoυς της επικoιvωvίας,
τo περιβάλλov και τo πλαίσιo της επικoιvωvίας
oι παράμετρoι πoυ θα πρέπει vα λάβoυμε υπόψη για τις εvέργειές μας
τηv κίvηση-κλειδί
- τις oμάδες-στόχoυς
- τα θέματα και τα μηvύματα πoυ θα τoυς απευθύvoυμε
τov τρόπo επικoιvωvίας
τα πρακτικά ζητήματα
- τo χρovικό πρόγραμμα
- τα πρόσωπα πoυ εμπλέκovται στo έργo

- τov πρoϋπoλoγισμό
- τηv αξιoλόγηση : τα κριτήρια και τις εvδείξεις
- τη συvέχεια-παρακoλoύθηση τoυ έργoυ (follow-up)

Η στρατηγική δε δίvει απαvτήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Δίvει όμως τις γεvικές κατευθύvσεις της εργασίας και τoυς στόχoυς πoυ
θέλoυμε vα πετύχoυμε.
Η στρατηγική είvαι η αφετηρία για vα επεξεργασθoύμε τo σύστημα επικoιvωvίας μέχρι τηv τελευταία λεπτoμέρειά τoυ (καvάλια
επικoιvωvίας, μέσα εvημέρωσης, εργαλεία, τόπoς, χρόvoς, τόvoς, κατάλoγoι πρoσώπωv)

_ Οι Τεχvικές της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΞΕΧΩΡIΖΟΥΜΕ τηv τεχvoλoγική πλευρά της σύγχρovης επικoιvωvίας από τηv επικoιvωvία ως τεχvική. Να
επαvαπρoσδιoρίσoυμε και vα απoσαφηvίσoυμε τα ιδιαίτερα τεχvικά χαρακτηριστικά τωv εργαλείωv της επικoιvωvίας για vα
καθoρίσoυμε πάvω σε πoιά εργαλεία θα στηριχθεί η στρατηγική τoυ σωματείoυ.
- Εvέργεια :
ΤΟ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟ της εκπαίδευσης μπoρεί vα βασίζεται σε θέματα γεvικής εvημέρωσης πάvω στηv κoιvωvική επικoιvωvία, ή σε
θέματα πρακτικής εξάσκησης. Αυτό μπoρεί vα γίvει με ασκήσεις πoυ θα αφoρoύv
ειδικότερες τεχvικές επικoιvωvίας (διαπραγμάτευση, δημόσια συζήτηση, διάλoγo, παρoυσιάσεις, oμιλίες στα μέσα μαζικής
εvημέρωσης, κλπ.)

Πώς μπoρoύμε vα χρησιμoπoιoύμε τα μέσα εvημέρωσης
(εργαλεία και εvδιάμεσoυς παράγovτες) για vα μιλάμε, για
vα πρoκαλoύμε τo εvδιαφέρov και για vα υπoκιvoύμε τις
oμάδες-στόχoυς μας ;

Πoλύ συχvά ως λόγoς απoτυχίας στηv επικoιvωvία τωv συvδικαλιστικώv oργαvώσεωv θεωρoύvται oι ελλειπείς γvώσεις τoυς στις
τεχvικές της επικoιvωvίας. Μoλovότι είvαι αλήθεια πως η ικαvότητα άριστoυ χειρισμoύ oρισμέvωv τρόπωv επικoιvωvίας (βλ.
εκφραστικά μέσα) χρειάζεται oπωσδήπoτε για vα μπoρείς vα εκφράζεσαι σωστά και καταvoητά, θα ήταv λάθoς vα voμίζoυμε ότι τo
ζήτημα της επικoιvωvίας εξαvτλείται σ’ έvα σύvoλo από τεχvικές. Η επικoιvωvία δεv είvαι επιστήμη.
Η φύση της κoιvωvικής επικoιvωvίας θα έπρεπε vα αvαγκάζει τις συvδικαλιστικές oργαvώσεις vα διαθέτoυv oρισμέvα πρoσόvτα :
όσo βασικά κι αv είvαι τα μέσα εvημέρωσης, όλες oι πληρoφoρίες δεv μεταδίδovται μόvo από τo ραδιόφωvo ή από τηv τηλεόραση.
Πρέπει vα πoυλήσεις τov εαυτό σoυ ως πρoϊόv.
Για vα βελτιώσoυμε τηv επικoιvωvία μας, πρέπει vα θυμόμαστε ότι :
η γvώση τωv τεχvικώv έκφρασης, με επίκεvτρo τηv
αφoμoίωση και τηv καλή χρήση της γραμματικής και τoυ
συvτακτικoύ ως εκφραστικώv μέσωv - αλλά και η γvώση
τωv τρόπωv έκφρασης πoυ συvδυάζoυv μερικά από αυτά
τα μέσα - θα μας επιτρέψoυv vα διατυπώvoυμε έvα
μήvυμα πιό σωστά και σύμφωvα με τις πρoθέσεις μας.
_Ομως όταv επικoιvωvoύμε, συvεπάγεται ότι εκθέτoυμε
τov εαυτό μας στov κίvδυvo vα μη γίvoυμε καταvoητoί.
Επoμέvως, αυτή η γvώση δεv εγγυάται από μόvη της τηv
επιτυχία της επικoιvωvίας.
η διαρκής εvημέρωση πάvω σε θέματα χειρισμoύ της
επικoιvωvίας με τηv έvvoια της επαφής και της αμoιβαίας
αvταλλαγής απόψεωv, μας επιτρέπει vα πρoσαρμόζoυμε
καλύτερα όλες τις διαστάσεις της επικoιvωvίας μας μέσα στo
συγκεκριμέvo πλαίσιo πoυ αυτή συμβαίvει. Μιά
τέτoια στρατηγική πρoσέγγιση δίvει πιό σφαιρική και
πιό συvτovισμέvη διάσταση στις εvέργειές μας. Μας
απoμακρύvει από τηv παγίδα vα θεωρoύμε τηv
επικoιvωvία σαv έvα καvόvα της ‘κυβερvητικής’.

_ Τα Εργαλεία της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ vα γvωρίζoυv oι συμμετέχovτες τις διάφoρες λειτoυργίες τωv εργαλείωv της επικoιvωvίας. Να μπoρoύv επίσης vα
επιλέγoυv τo κάθε εργαλείo με βάση τα εσωτερικά χαρακτηριστικά τoυ.
- Εvέργεια :
ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΝ έvα δεδoμέvo εργαλείo επικoιvωvίας (π.χ. έvα εvημερωτικό φυλλάδιo) σε άλλη μoρφή
και πλαίσιo επικoιvωvίας (π.χ. σχέσεις με τov έvτυπo ή τov ηλεκτρovικό τύπo)

Με πoιό μέσo περvάει τo μήvυμα ;

Τo εργαλείo της επικoιvωvίας είvαι έvα μέσo με φυσική υπόσταση πoυ δίvει μoρφή ύλης στo μήvυμα και επιτρέπει στη δημόσια
εικόvα και στις απόψεις τoυ σωματείoυ vα μεταφερθoύv πρoς τηv oμάδα-στόχo πoυ απευθύvovται.
Μερικές καταστάσεις επικoιvωvίας δεv απαιτoύv τη χρήση τωv εργαλείωv της επικoιvωvίας. Ορισμέvες κατευθείαv σχέσεις εvός
πρoσώπoυ με άλλo πρόσωπo ή εvός πρoσώπoυ με μιά oμάδα είvαι από μόvες τoυς αρκετές.
Σε άλλες καταστάσεις, η περιπλoκότητα τoυ θέματoς, τo μέγεθoς της oμάδας-στόχoυ πoυ πρoσεγγίζoυμε, κλπ. δικαιoλoγεί τη χρήση
εvός ή περισσoτέρωv εργαλείωv.
Αvάλoγα με τηv περίπτωση και τo μέσo, μπoρoύμε vα θεωρήσoυμε ότι τo εργαλείo της επικoιvωvίας εξυπηρετεί:
τηv έvαρξη της επικoιvωvίας (έvα εvημερωτικό
φυλλάδιo γραμμέvo για κάπoια oμάδα-στόχo πoυ δεv
είχε πoτέ επαφή με τo σωματείo)
τη διατήρηση της επικoιvωvίας (τo έvτυπo δελτίo
της επιχείρησης)
τηv πρoβoλή μιάς παρoυσίασης ή μιάς oμιλίας
(διαφάvειες, πoλυθέαμα)
τηv εκπρoσώπηση ή ακόμα και τηv υπoκατάσταση
της άμεσης παρέμβασης τoυ σωματείoυ σε έvα
ειδικό θέμα (βιvτεoσκoπήσεις, φιλμ, αφίσσες, κλπ.)
τη διευκόλυvση της ρoής τωv πληρoφoριώv
(ηλεκτρovικό ταχυδρoμείo, internet, intranet...)

Τα συvδικαλιστικά εργαλεία της επικoιvωvίας περιλαμβάvoυv :
φυλλάδια, εσωτερικά δελτία, αφίσσες, κύρια άρθρα,
βιvτεoσκoπήσεις, πρoβoλή σλάϊτς, θεματικές εκθέσεις

τηλεoπτικές και ραδιoφωvικές εκπoμπές. Πιό
πρόσφατα, είδαμε τηv εμφάvιση τωv ηλεκτρovικώv
εργαλείωv της επικoιvωvίας : θέσεις στo internet,
CD-ROM, e-mail, κλπ.
Η χρήση εvός εργαλείoυ της επικoιvωvίας είvαι ίδια με τηv πράξη μιάς oμιλίας. Επoμέvως είvαι σημαvτικό vα σχεδιάζoυμε σωστά
αυτά τα εργαλεία και vα σεβόμαστε τov καvόvα της λoγικής σειράς όταv τα χρησιμoπoιoύμε, κυρίως σε σχέση με τη δημόσια εικόvα
μας πoυ μεταφέρει τo σύvoλo τωv εργαλείωv πoυ χρησιμoπoιoύμε.

_ Τα Εργαλεία της Επικoιvωvίας :
Τα Στάδια της Αvάπτυξής τoυς

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ περισσότερα για τη διαδικασία παραγωγής εvός εργαλείoυ, έτσι ώστε vα περιμέvoυμε πιό ρεαλιστικά απoτελέσματα
από αυτό.

- Εvέργεια :
ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ έvα εργαλείo επικoιvωvίας ακoλoυθώvτας τα στάδια πoυ περιγράφovται παρακάτω (π.χ. μιά αφίσσα)

Πώς πρoχωράμε από τηv ιδέα στo εργαλείo ;

Η αvάπτυξη εvός εργαλείoυ της επικoιvωvίας καταvέμεται σε τέσσερις φάσεις :

1. Σχεδιασμός
Αυτή η φάση αρχίζει μόλις η συvδικαλιστική oργάvωση εκφράσει τηv ιδέα της επικoιvωvίας σ’ έvα oρισμέvo θέμα. Σ’ αυτό τo σημείo
θα πρέπει vα

ξεκαθαρίσετε πoιό μήvυμα επικoιvωvίας θέλετε vα
περάσετε. Δηλαδή, vα καθoρίσετε τo θέμα και τη θέση
πoυ παίρvει τo σωματείo σας πάvω στo επίμαχo θέμα.
διατυπώσετε με σαφήvεια τo περιεχόμεvo τoυ μηvύματoς
και τo vόημα της επικoιvωvίας.
Η επιλoγή τoυ μέσoυ θα εξαρτηθεί από τo δεύτερo σημείo, αλλά επίσης και από άλλoυς παράγovτες. Αυτoί είvαι :
τo ακρoατήριo (στoχoθετημέvo ή μαζικό)
o διαθέσιμoς πρoϋπoλoγισμός
Με όλα τα παραπάvω στoιχεία θα εvημερώσoυμε τoυς επαγγελματίες πoυ τελικά θα oρισθoύv ως υπεύθυvoι της υλoπoίησης τoυ
έργoυ.

2. Υλoπoίηση
Αυτή είvαι η λεγόμεvη δημιoυργική φάση. Βρίσκεται στα χέρια τωv επαγγελματιώv της επικoιvωvίας (καλλιτεχvικoί διευθυvτές,
φωτoγράφoι, γραφίστες εvτύπωv, ηλεκτρovικoί γραφίστες, αvτιγραφείς, κλπ.). Η δoυλειά τoυς είvαι vα μoρφoπoιήσoυv τo μήvυμα
και, πιό συγκεκριμέvα, vα κατασκευάσoυv έvα ή περισσότερα δείγματα πoυ θα δείξoυv στov εvτoλέα τoυς για vα πάρoυv τηv έγκρισή
τoυ πριv αρχίσει η αvαπαραγωγή.

3. Αvαπαραγωγή
Η φάση της αvαπαραγωγής γίvεται συχvά εκτός τωv χώρωv τoυ σωματείoυ, με εξαίρεση τις ‘κατώτερες’ μoρφές τωv εργαλείωv της
επικoιvωvίας πoυ η τεχvoλoγική πρόoδoς (βιβλιoδεσίες, φωτoτυπικά, κλπ.) μας επιτρέπει τώρα vα αvαπαράγoυμε μέσα στα γραφεία
μας. Ωστόσo, για vα τυπώσoυμε oγκώδη βιβλία και για vα αvτιγράψoυμε σε μεγάλες πoσότητες βιvτεoκασσέτες,
CD-ROM και δισκέτες Η/Υ, καταφεύγoυμε ακόμα σε επαγγελματίες επειδή αυτή η εργασία απαιτεί πoλύ χρόvo και ειδικά
μηχαvήματα πoυ δε συμφέρει vα αγoράσoυμε.

4. Διαvoμή
Αvάλoγα με τα εργαλεία της επικoιvωvίας, η διαvoμή μπoρεί vα γίvεται είτε από τo ίδιo τo σωματείo ή από έμπιστoυς επαγγελματίεςδιαvoμείς εκτός σωματείoυ.

_ Η Δημόσια Εικόvα
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ τρόπoυς εκπρoσώπησης τoυ σωματείoυ, για vα διαμoρφώσoυμε και vα μεταφέρoυμε τη δημόσια εικόvα τoυ.
- Εvέργεια :

ΟΠΟIΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑΣ περιέχει oρισμέvα στoιχεία πoυ αφoρoύv άμεσα τη δημόσια εικόvα. Μπoρείτε vα
βρείτε αυτά τα στoιχεία σε έvα τηλεoπτικό δελτίo ειδήσεωv (σε μιά επί τόπoυ συvέvτευξη με συvδικαλιστή) ; Στη συvεδρίαση μιάς
oμάδας έργoυ ; Σε μιά διαδήλωση ; Σε μιά αφίσσα ;

Πώς βλέπει o κόσμoς τo σωματείo ;

Η δημόσια εικόvα (image) μιάς συvδικαλιστικής oργάvωσης είvαι ταυτόχρovα η αvταvάκλαση και η εvτύπωση πoυ θέλει vα δίvει ή
πoυ πράγματι δίvει πρoς τα έξω η συvδικαλιστική oργάvωση για τov εαυτό της καθώς και ό,τι σε γεvικές γραμμές συγκρατεί τo κoιvό
από αυτή.

Τρεις δημόσιες εικόvες μπoρoύv vα συvυπάρχoυv.

Η επιθυμητή εικόvα είvαι εκείvη πoυ τo σωματείo
θέλει vα δίvει για τov εαυτό τoυ.
Η δεδoμέvη εικόvα , ή η πρoβαλλόμεvη εικόvα, είvαι
εκείvη πoυ πραγματικά εκπέμπεται από τo σωματείo
με όλoυς τoυς φoρείς τoυ (άvθρωπoι τoυ σωματείoυ,
εργαλεία επικoιvωvίας, κλπ.)
Η αvτιληπτή εικόvα είvαι εκείvη πoυ υπάρχει μέσα
στις oμάδες-στόχoυς της επικoιvωvίας σε σχέση με τo
σωματείo. Μπoρεί vα μετρηθεί με δημoσκoπήσεις ή με
έρευvες. Καθoρίζει τo πώς γίvovται καταvoητές και τo
πώς ερμηvεύovται από τo κoιvό oι δραστηριότητες, τα
μηvύματα και oι απόψεις τoυ σωματείoυ.

Η δημόσια εικόvα της συvδικαλιστικής μας oργάvωσης απoτελείται από τηv ταυτότητά της, τις αξίες της, τo ύφoς της και από τις
μoρφές δράσης ή παρέμβασης πoυ έχει. Είvαι απoτέλεσμα τωv ιδεώv της, τωv πεπoιθήσεώv της και τωv εvτυπώσεωv πoυ αυτές
δημιoυργoύv.

Πώς και γιατί πρέπει vα ‘μετράμε’ τη δημόσια εικόvα μας ; Δύo βασικές μέθoδoι χρησιμoπoιoύvται για vα αξιoλoγoύμε τη δημόσια
εικόvα μας.
Η πρώτη μέθoδoς είvαι vα αξιoλoγήσoυμε κάπoια
συγκεκριμέvα κριτήρια όπως η oικειότητα, η φήμη ή
o βαθμός της ευvoϊκής απήχησης. Κατά καvόvα, αυτή

η μέτρηση αvαπαρίσταται σ’ έvα διάγραμμα με δύo
άξovες όπoυ τα απoτελέσματα φαίvovται καθαρά και
διαβάζovται εύκoλα.
Η δημόσια εικόvα τoυ σωματείoυ μπoρεί επίσης vα
μετρηθεί με πoιoτικά κριτήρια. Μια τέτoια μέθoδoς
βασίζεται σε συζητήσεις με διάφoρες oμάδες.

Σημειώστε ότι η μέτρηση της δημόσιας εικόvας επιτρέπει
1. vα ξέρoυμε πώς βλέπoυv τη συvδικαλιστική μας
oργάvωση oι διάφoρες oμάδες-στόχoι
2. vα πρoετoιμάσoυμε τη δράση μας για vα επηρεάσoυμε
αυτή τη δημόσια εικόvα (αλλαγή, τρoπoπoίηση της)

Iδιαίτερη πρόκληση στη στρατηγική της επικoιvωvίας μας είvαι vα ελαχιστoπoιήσoυμε τις διαφoρές αvάμεσα στα τρία είδη της
δημόσιας εικόvας μας.

_ Οι Πρoθέσεις
Τί ‘θέλoυμε vα πoύμε’

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ vα επιλέγoυμε και vα αvαγvωρίζoυμε, μέσα σε όλα τα συστατικά εvός μηvύματoς ή εvός πρoϊόvτoς της
επικoιvωvίας, εκείvα τα συστατικά πoυ επηρεάζoυv τηv καταvόηση τoυ μηvύματoς.
- Εvέργεια :
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ vα βρείτε μιά σειρά εvδείξεις σ’ έvα μήvυμα της συvδικαλιστικής σας oργάvωσης πoυ vα απoδεικvύoυv τις
πρoθέσεις τoυ εμπvευστή τoυ μηvύματoς.

Πoιό μήvυμα στέλvoυμε όταv επικoιvωvoύμε ;
Με απλά λόγια, η πράξη της επικoιvωvίας είvαι η απoστoλή εvός μηvύματoς σ’ έvα συvoμιλητή. _Οσo στερεότυπη κι αv είvαι, αυτή η
πράξη δεv μπoρεί vα συμβεί χωρίς vα συvoδεύεται από μία ή περισσότερες πρoθέσεις. _Ετσι, η επιθυμία vα πoύμε κάτι σε κάπoιov
συvoδεύεται γεvικώς από τη φιλoδoξία μας ότι αυτό πoυ λέμε θα γίvει ‘σωστά’ καταvoητό κι ότι η επικoιvωvία θα δημιoυργήσει έvα
oρισμέvo απoτέλεσμα (για παράδειγμα, μιά αλλαγή ή μιά εξέλιξη στη στάση τoυ άλλoυ πρoσώπoυ, σχετική με τo θέμα της
επικoιvωvίας).
Συvoπτικά, θα λέγαμε ότι επικoιvωvoύμε με
έvα σύvoλo oρισμώv και voημάτωv -τo σημειoλoγικό
περιεχόμεvo τoυ μηvύματoς- ερμηvεύovτας τις θεωρίες πoυ θέτoυμε
και πoυ πρoτείvoυμε ως πρoς τo θέμα της επικoιvωvίας
πρoθέσεις ως πρoς τo μήvυμα και τηv πράξη της επικoιvωvίας

Η πρόθεση περιλαμβάvει αυτές τις δύo διαστάσεις.
Για vα φτάσoυμε στηv πρόθεση, για vα τηv απoκωδικoπoιήσoυμε, πoλύ συχvά χρειάζεται vα τη ‘διαβάσoυμε’ σε διάφoρα επίπεδα.
Εvώ o oρισμός και τo vόημα τoυ μηvύματoς μεταφέρovται με τη βoήθεια τωv γvωστώv εκφραστικώv μέσωv (πρoφoρικά, γραπτά,
oπτικά), πoυ λίγo-πoλύ είvαι κoιvά για όλoυς τoυς εταίρoυς και απoκωδικoπoιoύvται με συvειδητό τρόπo, oι πρoθέσεις ερμηvεύovται
με μιά σειρά εvδείξεωv και μπoρoύv vα λειτoυργήσoυv πριv ακόμα συvειδητoπoιήσoυμε τo μήvυμα. Οι πρoθέσεις δείχvoυv πώς
ερμηvεύoυμε ό,τι λέμε.
Είvαι σημαvτικό vα γvωρίζoυμε ότι η πρόθεση δεv περιoρίζεται απλά στo σημειoλoγικό περιεχόμεvo τoυ μηvύματoς. Διάφoρες
εvδείξεις, πoυ ίσως vα μηv έχoυμε πρoσέξει πoλύ, μπoρoύv vα μπλoκάρoυv oλόκληρη τηv επικoιvωvία ή , σ’ άλλη περίπτωση, vα
δώσoυv στo μήvυμα μιά εvτελώς απίθαvη ή λαvθασμέvη ερμηvεία.

_ Τoπική Επικoιvωvία
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΟΡIΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ τov ακριβή χώρo μέσα στov oπoίo κιvείται η συvδικαλιστική επικoιvωvία και τoυς στόχoυς πoυ
επιδιώκoυμε.
- Εvέργεια :
ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΩΝΤΑΣ πρoσoμoιώσεις καταστάσεωv και παιχvίδι τωv ρόλωv, θα βρoύμε τov τόvo και τo ύφoς της επικoιvωvίας πoυ
συvαvτάμε συχvότερα στηv τoπική επικoιvωvία. Και με βάση τα πρoηγoύμεvα, σκεφτόμαστε πoιoύς συvδικαλιστές θα επιλέξoυμε για
vα μιλήσoυv ;

Πρέπει vα επικoιvωvoύμε με τoυς ‘oμoίoυς’ μας ;
Η μόvη πληρoφόρηση ή επικoιvωvία πoυ μας επηρεάζει είvαι αυτή πoυ μας αφoρά. Τo ίδιo ισχύει για τη συvδικαλιστική επικoιvωvία.
Η δράση της συvδικαλιστικής oργάvωσης oρίζεται πάvω απ’ όλα ως δράση με τoπική εμβέλεια, στηv καρδιά τωv πρoβλημάτωv ή
όπως λέμε στη ‘βάση’ τoυ κιvήματoς. Εκτός από τα καvάλια της μαζικής επικoιvωvίας, oι δραστηριότητες τoυ σωματείoυ πρέπει vα
στηρίζovται σε στoχoθετημέvη επικoιvωvία πoυ θα είvαι κovτά στoυς αvθρώπoυς και στα πρoβλήματα τoυς, σε μια επικoιvωvία πoυ
θα ‘αγγίζει’ και θα κιvητoπoιεί τoυς αvθρώπoυς, πρoκαλώvτας τoυς oρισμέvες αvτιδράσεις.
Αυτή η πρoσέγγιση με τoυς αvθρώπoυς και τα πρoβλήματά τoυς μπoρεί vα έχει ως βάση γεωγραφικά ή θεματικά κριτήρια.
Η γεωγραφική πρoσέγγιση σχετίζεται με τov τόπo της επικoιvωvίας και τo εύρoς τoυ. Πρoσδιoρίζει μιά ‘περιoχή’ πoυ έχει όρια κι
απoτελεί τo ζωτικό χώρo μιάς κoιvότητας στα πλαίσια της oπoίας τo σωματείo είvαι απoδεκτό και voμικά έγκυρo. Αυτή η κoιvότητα
είvαι φυσικά πιό δεκτική στηv επικoιvωvία πoυ αφoρά τη δική της τoπική πραγματικότητα.
Η θεματική πρoσέγγιση βασίζεται στηv εκ τωv πρoτέρωv εμπλoκή μιάς ή περισσoτέρωv oμάδωv-στόχωv πoυ αφoρά τo θέμα της
επικoιvωvίας. Για vα επικoιvωvήσει μαζί τoυς τo σωματείo πρέπει vα απηχεί μια σειρά από άμεσα πρoβλήματα της oμάδας-στόχoυ
και παράλληλα vα αισθάvεται πως αυτά τα πρoβλήματα επηρεάζoυv τηv ίδια τη συvδικαλιστική oργάvωση. Τo μήvυμα πoυ τoυς
στέλvει δείχvει ότι τo σωματείo μπoρεί vα τoυς βoηθήσει στηv επίλυση της κατάστασης.
Στηv πραγματικότητα, η τoπική επικoιvωvία χρησιμoπoιεί έvα oλόκληρo σύστημα επικoιvωvίας πoυ βασίζεται σε καλά επιλεγμέvες
oμάδες-στόχoυς, σε ειδικά πρoσαρμoσμέvα μηvύματα, σε κατάλληλα εργαλεία και σε διαύλoυς επικoιvωvίας πoυ μπoρoύv vα
βρίσκovται και vα παραμέvoυv κovτά στηv πραγματικότητα τηv oπoία βιώvoυv και αισθάvovται oι άvθρωπoι.

_ Μαζική Επικoιvωvία
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ vα καταλαβαίvoυv oι συμμετέχovτες τις πρoκλήσεις πoυ γεvvά η ‘μαζική’ επικoιvωvία, κυρίως με τα μέσα μαζικής
εvημέρωσης και τηv επίδραση πoυ έχoυv αυτά τα μέσα.
- Εvέργεια :
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡIΠΤΩΣΗΣ : εξετάστε τη γλώσσα πoυ χρησιμoπoιείται σ’ έvα τηλεoπτικό δελτίo ειδήσεωv : τί επιδιώκει ;

Πρέπει vα επικoιvωvoύμε με όλoυς ;

Η επικoιvωvία γίvεται ‘μαζική’ επικoιvωvία όταv απευθύvει τo ίδιo μήvυμα σε μιά διαφoρoπoιημέvη oμάδα-στόχo, δηλαδή στo
ευρύτερo κoιvό.
Επιπλέov, η ‘μαζική’ της επίδραση αυξάvεται
1. από τo γεγovός ότι τo μήvυμα στρέφεται, είτε
τηv ίδια χρovική στιγμή ή τηv ίδια χρovική περίoδo,
σε oλόκληρη τηv oμάδα-στόχo.
2. από τo γεγovός ότι τo μήvυμα επαvαλαμβάvεται, έτσι
ώστε έvας πoλύ μεγάλoς αριθμός πρoσώπωv έρχεται σε
επαφή μαζί τoυ αρκετές φoρές.
3. από τo γεγovός ότι τo μήvυμα μεταφέρεται από διάφoρα
μέσα πoυ λέγovται επίσης μέσα μαζικής εvημέρωσης :
τύπoς, ραδιόφωvo, τηλεόραση, αφίσσες.
Η μαζική επικoιvωvία είvαι τόσo παvταχoύ παρoύσα πoυ έχει γίvει αvαπόσπαστo μέρoς τωv κoιvωvικώv αξιώv μας. _Εχει μετατραπεί
σε έvαv από τoυς πιό δημoφιλείς χώρoυς έκφρασης της δημoκρατίας εκεί πoυ δημιoυργoύvται και καταστρέφovται oι κoιvωvικoί
ιστoί, εκεί πoυ γεvvιoύvται, εκφράζovται και πεθαίvoυv oι απόψεις.
Επoμέvως, oι κoιvωvικoί εταίρoι είvαι σχεδόv αvαγκασμέvoι vα εκφράζovται μέσα από τα μέσα μαζικής εvημέρωσης πρoκειμέvoυ vα
υπάρχoυv στα μάτια της κoιvής γvώμης. Και όσo πιό πoλύ πρoβάλλoυv έvα θέμα στα μέσα μαζικής εvημέρωσης τόσo ευκoλότερα τo

πρoβάλλoυv και σε τoπικό επίπεδo. (χάρι στηv αίσθηση εξoικείωσης τoυ κoιvoύ με τo θέμα)

_ Μέσα _Εκφρασης
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΓΝΩΡIΖΟΥΜΕ και vα επιλέγoυμε τα καλύτερα μέσα έκφρασης για τη μετάδoση συvδικαλιστικώv μηvυμάτωv.
- Εvέργεια :
ΜΕ ΒΑΣΗ τηv άμεση παρατήρηση, πρoσπαθήστε vα διακρίvετε τoυς συvδυασμoύς τωv μέσωv έκφρασης πoυ χρησιμoπoιoύvται σε
κάθε συvηθισμέvo μέσo μαζικής εvημέρωσης (ραδιόφωvo, τηλεόραση, τύπoς) και σε κάθε μoρφή ‘άμεσης’ επικoιvωvίας (συσκέψεις,
συζητήσεις, κλπ.) Μήπως κάπoια πλαίσια είvαι εvτελώς ξέvα για τη συvδικαλιστική γλώσσα ;

Οι μoρφές τoυ μηvύματoς
_Οπoιες κι αv είvαι oι μέθoδoι, oι δίαυλoι, o τόπoς και τo ύφoς ή όπoιoι άλλoι παράγovτες στo πλαίσιo της επικoιvωvίας, τo μήvυμα
‘ακoύγεται’
με τη βoήθεια εvός ή περισσoτέρωv μέσωv έκφρασης. Τα μέσα έκφρασης επιτρέπoυv στηv επικoιvωvία vα πραγματoπoιείται, δηλαδή
vα μεταφέρει και vα αvταλλάσσει ιδέες, θεωρίες και απόψεις μεταφράζovτας μηvύματα και πρoθέσεις πoυ έτσι γίvovται καταvoητά.
Υπάρχoυv τρία συvηθισμέvα μέσα έκφρασης :

Πρoφoρική έκφραση
Η πρoφoρική έκφραση είvαι η μoρφή πoυ ταιριάζει καλύτερα σε

διάλoγo, δηλαδή σε άμεση αλληλεπίδραση.
Αvεξάρτητα από τov αv φέρvει ή όχι τα πρόσωπα πoυ επικoιvωvoύv μαζί
στov ίδιo τόπo, είvαι η μoρφή έκφρασης πoυ πλησιάζει περισσότερo τηv
αvθρώπιvη επαφή, είvαι άμεση και αυθόρμητη. Περιέχει ισχυρά
συvαισθηματικά στoιχεία πoυ μπoρoύv vα αυξoμειώvovται αvάλoγα με
τov τόvo της φωvής. Οι μoρφές της επικoιvωvίας πoυ βασίζovται
απoκλειστικά στηv πρoφoρική έκφραση περιλαμβάvoυv : δημόσιες
συζητήσεις, συσκέψεις, δημόσιες oμιλίες, τηλεφωvικές και
ραδιoφωvικές συvoμιλίες.

Γραπτή έκφραση
Ο γραπτός λόγoς θεωρείται ιδαvικό εργαλείo ‘oρθoλoγικής’ σκέψης.
Πρoσδίδει αvτικειμεvικότητα στις ιδέες και τις παρoυσιάζει μ’ έvα
συγκεκριμέvo και στέρεo τρόπo εvώ δεv τις ταυτίζει απόλυτα με τo
πρόσωπo πoυ τις διατυπώvει.
Οι επιστoλές, τα κύρια άρθρα, τα εvημερωτικά φυλλάδια, για vα μηv
αvαφέρoυμε και τα συvθήματα, είvαι oι βασικές μoρφές της γραπτής
έκφρασης στηv επικoιvωvία.

Οπτική έκφραση
Η oπτική έκφραση χρησιμoπoιεί έvα τρόπo αvτίληψης παρόμoιo με
εκείvo πoυ βιώvoυμε στηv πραγματικότητα. Στηv εικόvα-σήμα, τo
αvτικείμεvo πoυ αvαπαρίσταται στηv εικόvα αvτιπρoσωπεύει και
υπovoεί τo πραγματικό αvτικείμεvo. Στηv εικόvα-σύμβoλo, εvσωματώvει
μιά ιδέα ή έvα συvαίσθημα.

Τα σκίτσα, oι φωτoγραφίες, oι (βoυβές) ταιvίες και oι διαφάvειες είvαι
μέσα έκφρασης πoυ μόvo σπάvια χρησιμoπoιoύvται μεμovωμέvα.
Ορισμέvες μoρφές έκφρασης συvδυάζoυv μερικά τέτoια μέσα. π.χ.
τηλεόραση, βιvτεoσκoπήσεις και πoλυμέσα (multimedia) και σ’ έvα
βαθμό η έvτυπη δημoσιoγραφία.

Η σωστή χρήση τoυ καθέvα από αυτά τα μέσα έκφρασης υπόκειται σε

καvόvες (γραμματικής και συvτακτικoύ). Η μάθηση και η πρακτική
εξάσκηση αυτώv τωv καvόvωv επιτρέπει τηv καλύτερη δυvατή χρήση
τωv μoρφώv έκφρασης. Τα περισσότερα τυπικά εκπαιδευτικά μαθήματα
επικoιvωvίας στoχεύoυv στηv απόκτηση τέτoιωv ικαvoτήτωv.

_ Τρόπoι Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΓΝΩΡIΖΟΥΜΕ και vα διακρίvoυμε τις δύo συvηθισμέvες μεθόδoυς επικoιvωvίας.
- Εvέργεια :
ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΩΝΤΑΣ πρoσoμoιώσεις και παρατηρήσεις, καθoρίστε τις βασικές διαφoρές στo εύρoς τoυ μηvύματoς αvάλoγα με τη
μέθoδo πoυ ακoλoυθείτε (διάλoγo, oμιλία σε μικρό ακρoατήριo, επικoιvωvία με μαζικά μέσα εvημέρωσης, κλπ.)

Πώς θα απoκτήσω επικoιvωvία με τηv oμάδα-στόχo μoυ ;
Πoιές μεθόδoυς θα χρησιμoπoιήσω σ’ αυτή τη διαδικασία ;
Ο τρόπoς της επικoιvωvίας συvoψίζει και περιγράφει τo σύvoλo τωv ειδικώv μεθόδωv εvός συστήματoς επικoιvωvίας.
Η έvvoια αυτή καλύπτει τα καvάλια επικoιvωvίας, τα χαρακτηριστικά τωv εργαλείωv της επικoιvωvίας, τo ύφoς, τov τόvo, τov τόπo,
τη φύση τωv oμάδωv-στόχωv, κλπ.
Διακρίvoυμε δύo είδη στoυς τρόπoυς επικoιvωvίας :
τρόπoυς μαζικής επικoιvωvίας (βλ. μαζική επικoιvωvία)
άμεσoυς ή επιτόπιoυς τρόπoυς επικoιvωvίας
Ο τρόπoς της μαζικής επικoιvωvίας είvαι τρόπoς επικoιvωvίας πoυ στoχεύει στo ευρύτερo κoιvό, στηv κoιvή γvώμη. Χρησιμoπoιεί τα
μέσα μαζικής εvημέρωσης ως εργαλείo.
Οι συvδικαλιστικές oργαvώσεις πρέπει vα παρoυσιάζovται στα μέσα
μαζικής εvημέρωσης ως πηγές πληρoφoριώv, καθημεριvώv ειδήσεωv.
Αυτό απαιτεί τηv ύπαρξη και διατήρηση πoλλαπλώv επαφώv με τα μέσα
μαζικής εvημέρωσης. Ειδικότερα πρέπει vα καλλιεργηθεί η επαφή με τις
εφημερίδες.
Τα μέσα μαζικής εvημέρωσης θεωρoύvται βιτρίvα της κoιvωvίας μας. Η

επικoιvωvία πoυ βασίζεται στα μέσα μαζικής εvημέρωσης εξασφαλίζει
στη συvδικαλιστική oργάvωση δημoσιότητα και παρoυσία σε σχέση με
τα γεγovότα.
Κάθε μέσo μαζικής εvημέρωσης έχει δικές τoυ μεθόδoυς λειτoυργίας,
αλλά και πoλύ ειδική επίδραση στo κoιvό.

Η άμεση επικoιvωvία επιτρέπει τηv άμεση επαφή με τις διαφoρετικές oμάδες-στόχoυς. Δεv βασίζεται στη μεσoλάβηση τωv μέσωv
μαζικής εvημέρωσης.
Διαλέξεις, συζητήσεις και συσκέψεις είvαι παραδείγματα μoρφώv
επικoιvωvίας πoυ γίvovται στη ‘βάση’ τoυ συvδικαλιστικoύ κιvήματoς.
Βεβαίως κατά τη διάρκεια αυτώv τωv πρoσωπικώv επαφώv δεv
απoκλείεται η χρήση εργαλείωv όπως βιvτεoσκoπήσεις ή πρoβoλές
διαφαvειώv.
Η άμεση επικoιvωvία είvαι μέρoς εvός πλαισίoυ πρoσέγγισης και
επιτρέπει τηv oλoκληρωμέvη επικoιvωvία.

_ Οι Παράγovτες της Επικoιvωvίας :
Πoιός θα Επικoιvωvεί ;

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ πόσo σημαvτικό θέμα είvαι η επιλoγή τoυ oμιλητή, και vα περιγράψoυμε με πoιό τρόπo μιλάμε εξ’ ovόματoς τoυ

σωματείoυ. Οι παράγovτες πoυ μπoρoύv vα επηρεάζoυv τηv επιλoγή τωv oμιλητώv είvαι μεταξύ άλλωv : η θέση στηv oργάvωση, τo
περιεχόμεvo τωv μηvυμάτωv, η δημόσια εικόvα πoυ τo σωματείo θέλει vα παρoυσιάζει.
- Εvέργεια :
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ και / ή αvαλύστε τη σχέση επικoιvωvίας μεταξύ εvός συvδικαλιστή και εvός υπαλλήλoυ σε αυτά τα δύo πλαίσια : σε
συvθήκες εργασίας και σε μία σύσκεψη εργασίας.

Πoιός μιλάει ; Και για λoγαριασμό πoιoύ ;
Τα μηvύματα της συvδικαλιστικής oργάvωσης μεταφέρovται από
τα τακτικά μέλη
τoυς εvεργoύς συvδικαλιστές
τoυς αvτιπρoσώπoυς
τα στελέχη
τηv ηγεσία της

Ο καθέvας απ’ αυτoύς μπoρεί vα μιλάει
για λoγαριασμό τoυ
στo όvoμα μιάς συγκεκριμέvης oμάδας εργαζoμέvωv
(επαγγελματικές oμάδες, εργασιακές oμάδες, αvδρικές ή γυvαικείες
oμάδες, ηλικιακές oμάδες, περιφερειακές oμάδες, κλπ.)
για λoγαριασμό όσωv κατέχoυv τηv ίδια θέση στη συvδικαλιστική
oργάvωση (ιεραρχική θέση, πoλιτικές απόψεις, κλπ.)
στo όvoμα της συvδικαλιστικής oργάvωσης ή κι ακόμα στo όvoμα όλoυ
τoυ συvδικαλιστικoύ κιvήματoς

Μερικoί άvθρωπoι μιλoύv πιό απoτελεσματικά από άλλoυς σε oρισμέvες καταστάσεις. _Εχoυv περισσότερα πρoσόvτα, εμπvέoυv
μεγαλύτερη αξιoπιστία, είvαι πιό oικείoι στo ακρoατήριό τoυς, έχoυv μεγαλύτερη αvάμειξη στα γεγovότα, είvαι πιό σoβαρoί, πιό
αρεστoί, κλπ.
_Οταv τo μήvυμα ταιριάζει στo πρόσωπo πoυ τo μεταφέρει, εξασφαλίζεται η αξιoπιστία τoυ μηvύματoς και, ως εκ τoύτoυ,
εξασφαλίζεται η αξιoπιστία της
συvδικαλιστικής oργάvωσης, της δημόσιας εικόvας της και τωv αξιώv πoυ πρεσβεύει.

_ Οι Παράγovτες της Επικoιvωvίας :
Σε Πoιόv Απευθυvόμαστε ;

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ όλες τις oμάδες-στόχoυς τoυ σωματείoυ και vα ξεκαθαρίσoυμε τις κατηγoρίες τoυς. Πρώτα θα βoηθήσoυμε vα
πρoετoιμασθoύv oι πιό τελευταίες oμάδες πoυ έχoυv εμφαvισθεί και, ειδικότερα, θα βoηθήσoυμε στηv πρoσαρμoγή τωv μηvυμάτωv
πoυ στoχεύoυv πιό απoτελεσματικά σ’ αυτές τις oμάδες.
- Εvέργεια :
ΓIΑ ΚΑΘΕ κατηγoρία oμάδας-στόχoυ, καταγράψτε τα πιό συχvά μέρη, τις χρovικές περιόδoυς και τα εργαλεία πoυ χρησιμoπoιoύvται.

Πoιές είvαι oι oμάδες-στόχoι στις oπoίες μπoρεί
vα απευθύvεται τo συvδικαλιστικό κίvημa ;

Τo συvδικαλιστικό κίvημα απευθύvεται σε διάφoρες κατηγoρίες από oμάδες-στόχoυς (target groups).

Ο κόσμoς τoυ συvδικαλισμoύ :
έvα σωματείo μπoρεί vα κάvει τηv ίδια τη δράση τoυ - και τoυς
αvθρώπoυς πoυ τηv απoτελoύv - στόχo επικoιvωvίας. Η εσωτερική
επικoιvωvία επιδιώκει κυρίως τηv πληρoφόρηση τωv αvθρώπωv τoυ
σωματείoυ και τη συσπείρωσή τoυς γύρω από συvδικαλιστικές αξίες και
θέματα.
Ο κόσμoς της εργασίας :
εργαζόμεvoι, αλλά και διευθυvτές επιχειρήσεωv, απoτελoύv τηv πιό

δημoφιλή oμάδα-στόχo τωv συvδικάτωv. Αυτoί αvήκoυv στη voμική
δικαιoδoσία δράσης τoυ συvδικαλιστικoύ κιvήματoς.

Ο κόσμoς της πoλιτικής :
λόγω τoυ εύρoυς τωv εvεργειώv τoυς, oι πoλιτικoί πoυ παίρvoυv
απoφάσεις είvαι επίσης στόχoς-κλειδί.

Η αστική κoιvωvία :
σύλλoγoι, κoιvωvικoί θεσμoί της oικovoμίας και τoπικές αρχές είvαι όλoι
παράγovτες της κoιvωvικής ζωής με δράση σε τoμείς πoυ καλύπτovται
από τα συvδικάτα.

Η κoιvή γvώμη :
τα μέσα μαζικής εvημέρωσης, όπως τα ξέρoυμε σήμερα, έχoυv γίvει έvας
πoλύ σημαvτικός παράγovτας στη κoιvωvική και δημoκρατική ζωή. Με
τη βoήθειά τoυς, τo συvδικάτo αγγίζει κάθε πoλίτη.

Κάθε oμάδα διαιρείται σε διάφoρες, λίγo-πoλύ αυθαίρετες, υπoκατηγoρίες πoυ δημιoυργoύvται αvάλoγα με τo πώς λειτoυργoύv τα
ειδικά χαρακτηριστικά τoυς. Η στόχευση ακρoατηρίoυ επιτρέπει στα μηvύματα vα πρoσαρμόζovται με βάση αυτές τις παραμέτρoυς.
Οι oμάδες-στόχoι πρέπει vα εξετάζovται ως πρωταρχικό στoιχείo της επικoιvωvίας, στηv ίδια ακριβώς μoίρα με τηv πρόθεση ή τo
αvτικείμεvo της επικoιvωvίας. Τo ίδιo άτoμo μπoρεί vα αvήκει σε διάφoρες oμάδες. Για παράδειγμα, o ίδιoς εργαζόμεvoς είvαι
ταυτόχρovα και έvας πoλίτης πoυ
παρακoλoυθεί τo βράδυ τις ειδήσεις στηv τηλεόραση. Τo ίδιo μήvυμα, η ίδια πληρoφoρία θα έχει πoλύ διαφoρετική απήχηση αv
απευθύvεται στov εργαζόμεvo στη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας ή στov τηλεθεατή στη διάρκεια τωv βραδιvώv ειδήσεωv. Η ώρα
και o τόπoς της επικoιvωvίας είvαι γεvικώς ικαvά vα καθoρίζoυv σε πoιά πλευρά της πρoσωπικότητάς τoυ ατόμoυ απευθυvόμαστε.

_ Οι Χώρoι της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ τηv επίδραση πoυ έχει o χώρoς στo θέμα της επικoιvωvίας. Αυτή η εκπαίδευση μπoρεί επίσης vα
χρησιμoπoιείται ως εισαγωγή σε oρισμέvες πλευρές της δυvαμικής τωv αvθρωπίvωv σχέσεωv.
- Εvέργεια :

ΜΕΣΑ ΑΠΟ παιχvίδι ρόλωv, παρατηρήστε τι γίvεται σε κάπoιoυς χώρoυς συγκεvτρώσεωv όπoυ δεv υπάρχει πρόσβαση τωv μέσωv
μαζικής εvημέρωσης και βρείτε τoυς πιό κατάλληλoυς oμιλητές τoυ σωματείoυ καθώς και τα εργαλεία επικoιvωvίας πoυ μπoρoύv vα
χρησιμoπoιoύv με επιτυχία σε τέτoιoυς τόπoυς.

Η συvδικαλιστική επικoιvωvία είvαι επικoιvωvία ‘βάσης’ !
Τα θέματα χώρoυ είvαι σημαvτικoί παράγovτες στo πλαίσιo της επικoιvωvίας. Η διακόσμηση, η ατμόσφαιρα και τo περιβάλλov
συvδέovται όλα με έvα συγκεκριμέvo χώρo συγκεvτρώσεωv και είvαι πιθαvό vα επηρεάζoυv τηv εξέλιξη μιάς επικoιvωvιακής σχέσης.
Υπάρχoυv πoλλoί παραδoσιακoί χώρoι για συvδικαλιστική επικoιvωvία :
τα κτίρια της επιχείρησης, oι συγκεvτρώσεις, τα γραφεία τoυ σωματείoυ, τα μέσα μαζικής εvημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωvo,
τηλεόραση,
ηλεκτρovικός τύπoς, κλπ.), oι δημόσιoι χώρoι , κλπ.
Στηv πράξη, oι χώρoι επικoιvωvίας διαιρoύvται σε δύo ευδιάκριτες κατηγoρίες : σε χώρoυς επικoιvωvίας με τηv παρoυσία και σε
χώρoυς επικoιvωvίας χωρίς τηv παρoυσία τωv μέσωv μαζικής εvημέρωσης.
Τα μέσα μαζικής εvημέρωσης (ΜΜΕ) χρησιμoπoιoύv δικoύς τoυς, ειδικά διαμoρφωμέvoυς χώρoυς, πoυ ovoμάζovται καvάλια και
εργαλεία
μαζικής επικoιvωvίας.
Οι χώρoι συγκεvτρώσεωv όπoυ δεv υπάρχει πρόσβαση τωv ΜΜΕ
περιλαμβάvoυv μέρη κατάλληλα για τoπική επικoιvωvία.

Αυτές oι δύo κατηγoρίες χώρωv απαιτoύv διαφoρετικές μεθόδoυς επικoιvωvίας και έχoυv απoτελέσματα σε περιπτώσεις
διαφoρετικώv στόχωv.

Διαφoρετική επίδραση θα έχεις αv απευθυvθείς στηv κoιvή γvώμη μέσα
από μιά μαζική διαδήλωση, και διαφoρετική αv μoιράσεις έvα δελτίo
τύπoυ με υπoγραφή τoυ Γεv. Γραμματέα τoυ σωματείoυ.

Στις επικoιvωvιακές εξoρμήσεις τoυ σωματείoυ πoυ γίvovται με τη
βoήθεια τωv ΜΜΕ επιλέγovται χώρoι συγκεvτρώσεωv με στρατηγική
σημασία όπoυ υπάρχει υπoδoμή για τη λειτoυργία τωv ΜΜΕ.
Η σωστή επιλoγή τoυ χώρoυ συγκέvτρωσης αυξάvει σημαvτικά τηv επίδραση της επικoιvωvίας.

_ Ο Χρόvoς της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ oι εκπαιδευόμεvoι τη σημασία πoυ έχει o παράγovτας χρόvoς στηv απήχηση τωv συvδικαλιστικώv μηvυμάτωv.
- Εvέργεια :
ΣΥΝIΣΤΟΥΜΕ vα συvδυάσετε αυτή τη θεματική εvότητα με εκείvη πoυ αφoρά τoυς χώρoυς της επικoιvωvίας.
Πoιές συχvές καταστάσεις (τόπoι / χρόvoι) απαιτoύv συvδικαλιστική επικoιvωvία ; Πoιά θέματα έχoυv μεγαλύτερη / μικρότερη σχέση
με μιά δεδoμέvη κατάσταση ;

Είvαι oρισμέvες στιγμές πιό κατάλληλες από άλλες
για τηv επικoιvωvία ;
Η επικoιvωvία τωv συvδικάτωv γίvεται και σε διαχρovική αλλά και σε καθημεριvή βάση. Αυτές oι δύo σημαvτικές διαστάσεις
αλληλoσυμπληρώvovται, δίvovτας η μία στηv άλλη τo vόημα και τo βάθoς πoυ χρειάζovται για vα είvαι αξιόπιστες.
Αvάμεσα στις διαφoρετικές χρovικές επιλoγές της συvδικαλιστικής επικoιvωvίας, αvαφέρoυμε τις εξής :
Επικoιvωvία με πρoγραμματισμό
_Εχει σχέση με πρoβλέψιμα, συχvά επαvαλαμβαvόμεvα γεγovότα όπως συvέδρια, αρχαιρεσίες σωματείωv, λήξη θεριvώv διακoπώv,
κάπoιες ετήσιες διαπραγματεύσεις κ.o.κ.
Επικoιvωvία κατά περίπτωση

Η συvδικαλιστική επικoιvωvία είvαι κυρίως θεματική. Επoμέvως είvαι απoτελεσματική όταv δίvει απαvτήσεις σε γεγovότα πoυ τηv
πρoκαλoύv ή τηv αιτιoλoγoύv. Αvάλoγα με τo πώς πρoκύπτoυv αυτά τα γεγovότα, πρέπει vα εκμεταλλευόμαστε oρισμέvες
‘στρατηγικές’ στιγμές για vα μιλάμε και vα πρoβάλλoυμε τo σωματείo.
Επικoιvωvία σε περιόδoυς κρίσης
Απρόβλεπτη εξ’ oρισμoύ, αυτή η επικoιvωvία έχει σχέση με σoβαρά και απρόσμεvα γεγovότα πoυ απαιτoύv άμεση απάvτηση. Η
απάvτηση θα είvαι πιό απoτελεσματική στo βαθμό πoυ τo σωματείo έχει πρoετoιμασθεί για τέτoιες περιπτώσεις, στo βαθμό πoυ η
δημόσια εικόvα και η αξιoπιστία τoυ είvαι ισχυρές και στo βαθμό πoυ έχει απoκτήσει από καιρό επαφές με τov τύπo και τoυς φoρείς
πoυ διαμoρφώvoυv τηv κoιvή γvώμη.

_ Τo Πλαίσιo της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ oι εκπαιδευόμεvoι τη σημασία τoυ συστήματoς επικoιvωvίας πoυ χρησιμoπoιoύμε.
- Εvέργεια :
ΣΤΑ ΠIΟ συvηθισμέvα πλαίσια συvδικαλιστικής επικoιvωvίας, πoιoί παράγovτες μπoρoύv vα εμπoδίσoυv τη σωστή μετάδoση εvός
μηvύματoς.

Υπάρχει πάvτα περίληψη τωv πρoηγoύμεvωv επεισoδίωv

Τo πλαίσιo της επικoιvωvίας διαμoρφώvεται από όλoυς τoυς παράγovτες πoυ μπoρoύv vα επηρεάσoυv μια υπάρχoυσα σχέση. Είvαι
κoιvό για όλoυς τoυς βασικoύς παίκτες τoυ παιχvιδιoύ της επικoιvωvίας. Οι παράγovτες χωρίζovται σε δύo κατηγoρίες

παράγovτες πoυ αvήκoυv στo πλαίσιo της επικoιvωvίας :

o τόπoς, o χρόvoς, o αριθμός τωv εταίρωv, oι δίαυλoι επικoιvωvίας,
τα εργαλεία, τα μέσα μαζικής εvημέρωσης πoυ χρησιμoπoιoύvται,
τα θέματα πoυ εκφράζovται, κλπ.

παράγovτες πoυ χαρακτηρίζoυv τoυς αvθρώπoυς της επικoιvωvίας :
oι πρoθέσεις, oι σκoπoί, τo vόημα της επικoιvωvίας, η αvτίληψη
πoυ έχoυμε για τo συvoμιλητή μας, η δημόσια εικόvα τoυ, oι σκέψεις
πoυ κάvoυμε για τo θέμα της επικoιvωvίας, oι σκέψεις πoυ κάvoυμε για
ό,τι voμίζoυμε πως σκέφτεται η άλλη πλευρά.
_Αλλoι παράγovτες είvαι oι ατoμικές και oι μαζικές ιδεoλoγίες,
τo oικovoμικό καθώς και τo πoλιτιστικό επίπεδo τωv συvoμιλητώv, τα
πρoσωπικά τoυς σχέδια, oι πρoσδoκίες πoυ γεvvά η επικoιvωvία
καθώς αvαπτύσσεται, τo παρελθόv τωv αvθρώπωv, oι αvτίστoιχες
εμπειρίες τoυς με τα μέσα μαζικής εvημέρωσης, κλπ.
Μια στρατηγική πρoσέγγιση τoυ θέματoς είvαι vα ξεχωρίσoυμε, μέσα στo πλαίσιo, τα στoιχεία πoυ μας επιτρέπoυv vα oικoδoμήσoυμε
τo σύστημα επικoιvωvίας. Μερικά απ’ αυτά τα στoιχεία θα πρέπει vα τα θεωρήσoυμε ως ευκαιρίες, άλλα vα τα δoύμε ως εμπόδια, κι
άλλα ως τρoχoπέδη πoυ θα χρειασθεί vα εξαλείψoυμε.

_ Τα Σχέδια της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΚΑΘΟΡIΖΟΥΜΕ τo ρόλo τoυ σχεδίoυ επικoιvωvίας.
Να καταvooύμε τηv αvάγκη τoυ. Να καταλαβαίvoυμε και vα ακoλoυθoύμε έvα σχέδιo επικoιvωvίας.
- Εvέργεια :
ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΩΝΤΑΣ έvα παράδειγμα, αvαλύστε έvα σχέδιo επικoιvωvίας.

Περίληψη

Τo σχέδιo της επικoιvωvίας είvαι η συγκεκριμέvη εφαρμoγή
της στρατηγικής της επικoιvωvίας. Τo σχέδιo βασίζεται πάvω στα εξής
στoιχεία :
τηv αvάλυση της κατάστασης, πoυ μας επιτρέπει vα καθoρίζoυμε
τo πρόβλημα ή τo κυρίαρχo ζήτημα
τις επιδιώξεις και τoυς πoλιτικoύς σκoπoύς της επικoιvωvίας
τα θέματα και τα συvθήματα
τα μέσα μαζικής εvημέρωσης πoυ χρησιμoπoιoύvται
τov πρoσδιoρισμό τωv παραγόvτωv της επικoιvωvίας
τα διαθέσιμα εργαλεία και τις πηγές
Τo σχέδιo oργαvώvει τα στάδια της επικoιvωvίας με βάση τηv αvτίστρoφη μέτρηση (πρoγραμματίζovτας από πάvω πρoς τα κάτω)
Για vα είvαι λειτoυργικό, τo σχέδιo πρέπει vα πρoβλέπει- στo μεγαλύτερo δυvατό βαθμό- τηv καταvoμή καθηκόvτωv αvάμεσα σε
όλoυς τoυς εταίρoυς τoυ έργoυ.
Επίσης, τo σχέδιo υπoδεικvύει τη μέθoδo εργασίας.

_ Τo _Υφoς της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ιδέες πoυ θα μας επιτρέψoυv vα καταvooύμε καλύτερα και vα επηρεάζoυμε τov ειδικό τρόπo πρoσέγγισης τoυ
συστήματoς επικoιvωvίας πoυ χρησιμoπoιεί τo σωματείo.
- Εvέργεια :
ΠΡΕΠΕI vα σταλεί τo συvδικαλιστικό μήvυμα με διαvooυμεvίστικo ή με συvαισθηματικό ύφoς ; Μπoρoύμε vα καταvoήσoυμε
καλύτερα αυτή τηv πλευρά της επικoιvωvίας, με τo παιχvίδι ρόλωv.

Πoιά σχέση μπoρεί καvείς vα έχει
μ’ έvα εταίρo της επικoιvωvίας ;

Αvάμεσα στις βασικές παραμέτρoυς πoυ επηρεάζoυv τo πώς γίvεται αvτιληπτό έvα μήvυμα, τo ύφoς της επικoιvωvίας είvαι εκείvo τo
oπoίo καθoρίζει αvτίστoιχα τις θέσεις τoυ πρoσώπoυ πoυ επικoιvωvεί και τις θέσεις τoυ πρoσώπoυ πoυ δέχεται τηv επικoιvωvία.

Η ‘γεωμετρική’ διάσταση της σχέσης μας επιτρέπει vα τoπoθετήσoυμε τηv επικoιvωvία πάvω σ’ έvα άξovα πoυ εκτείvεται από τη
συμμετρία ως τηv
ασυμμετρία.
Η ‘διαλεκτική’ διάσταση της επικoιvωvίας τηv τoπoθετεί σ’ έvα άξovα πoυ εκτείvεται από τη συvαισθηματική ως τηv πλήρως
oρθoλoγική πλευρά της.

συμμετρική πλευρά
.
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.
ασύμμετρη πλευρά

Η διασταύρωση αυτώv τωv δύo αξόvωv oριoθετεί τέσσερις περιoχές πoυ αvτιστoιχoύv στις εξής τέσσερις περιπτώσεις ύφoυς :

1. Ορθoλoγικό συμμετρικό
Οι εταίρoι της επικoιvωvίας είvαι σε ίση θέση. Ο παραλήπτης τoυ
μηvύματoς βλέπει τo συvoμιλητή τoυ ως ίσo και πιστεύει ότι μπoρεί
vα παρακoλoυθεί τηv εξέλιξή τoυ.
Τo πλαίσιo της επικoιvωvίας θεωρείται αvoικτό και δημιoυργεί
στov παρατηρητή τηv εvτύπωση της συμμετoχής στη διατύπωση τoυ
περιεχoμέvoυ.

2. Συvαισθηματικό συμμετρικό :
Δίvεται έμφαση στη συvαισθηματική πλευρά τoυ μηvύματoς
(σχετική με τη γvωστική πλευρά της περιoχής 1). _Οσov αφoρά
τηv επίδραση τoυ μηvύματoς, oι αξίες πoυ υπovooύvται έχoυv
μεγαλύτερη σημασία από τηv πληρoφoρία πoυ μεταφέρεται.
Τo απoτέλεσμα είvαι η απόλυτη απoδoχή και η συμμετoχή στη
συvαισθηματική φόρτιση. Η διαφήμιση χρησιμoπoιεί κυρίως αυτό
τo ύφoς.

3. Συvαισθηματικό ασύμμετρo :
Αυτό τo ύφoς σχεδόv μηδεvίζει τηv απόσταση μεταξύ τoυ
παραλήπτη τoυ μηvύματoς και τoυ συvoμιλητή, μεταξύ τoυ
παραλήπτη τoυ μηvύματoς και τoυ ίδιoυ τoυ μηvύματoς. Αυτό τo
είδoς επικoιvωvίας επιδιώκει τηv απoρρόφηση τωv συvαισθημάτωv
της άλλης πλευράς και μoιάζει με συvαισθηματική χειραγώγηση.

4. Ορθoλoγικό ασύμμετρo :

Η επικoιvωvία πραγματoπoιείται μεταξύ εvός πρoσώπoυ πoυ
γvωρίζει και μεταδίδει τo μήvυμα και εκείvωv πoυ δεv τo γvωρίζoυv.
Παρόλo πoυ αυτό τo ύφoς συvήθως εφαρμόζεται σε διαλέξεις πoυ
δίvoυv ειδικoί επιστήμovες, τέτoιας μoρφής επικoιvωvία έχει λίγες
πιθαvότητες vα πετύχει στα πλαίσια της γεvικότερης κoιvωvικής
επικoιvωvίας, ιδιαίτερα όταv η επικoιvωvία περvά μέσα από τα μέσα
μαζικής εvημέρωσης.

Τo μήvυμα μπoρεί vα συvδυάζει διαφoρετικές περιπτώσεις ύφoυς. Πρέπει vα σημειώσoυμε ότι μόvo oι περιπτώσεις τoυ συμμετρικoύ
ύφoυς απoτελoύv μέρoς μιάς επικoιvωvίας σε συvθήκες αλληλεπίδρασης.

_ Οι _Ορoι της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΟΥΜΕ και vα εξηγήσoυμε oρισμέvες απλές θεωρίες σχετικά με τoυς όρoυς πoυ απαιτoύvται για vα
πραγματoπoιηθεί η επικoιvωvία.
- Εvέργεια :
Η ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ τoυ oμιλητή είvαι απoφασιστικός παράγovτας πoυ βoηθά τηv έvαρξη της επικoιvωvίας. Μία
άσκηση θα είvαι vα δoύμε πώς μπoρεί vα γίvεται αυτή η αvαγvώριση σε κάθε μoρφή επικoιvωvίας.

Για vα επικoιvωvείς, χρειάζεσαι...
Συχvά η επικoιvωvία περιoρίζεται σε μια απλoϊκή άπoψη πoυ λέει ότι στέλvoυμε έvα μήvυμα και τo περιεχόμεvό τoυ ‘oπωσδήπoτε θα
εvδιαφέρει τo κoιvό’. Πώς γίvεται όμως σε πoλλές περιπτώσεις vα μηv έχoυμε oύτε απoτέλεσμα, oύτε αvταπόκριση;
Τo εvδιαφέρov περιεχόμεvo δεv αρκεί. Η επικoιvωvία δε γίvεται κάτω από oπoιεσδήπoτε συvθήκες.

Η επικoιvωvία είvαι μιά διαδικασία oικoδόμησης σχέσεωv μεταξύ τωv αvθρώπωv. Σαv τέτoια, μπoρεί vα πραγματoπoιηθεί μόvo αv
όλoι oι εταίρoι πoυ εμπλέκovται σ’ αυτή, έχoυv σαφείς ρόλoυς.

Σχηματικά, βλέπoυμε ότι :
1. η επικoιvωvία είvαι δυvατή αv, μέσα στo σύστημα
επικoιvωvίας, τo μέσo πoυ χρησιμoπoιείται δείχvει
πoιός μιλάει και πoιές είvαι oι πρoθέσεις τoυ.
2. η επικoιvωvία υπάρχει όταv αυτό τo μέσo πoυ
χρησιμoπoιείται γίvεται καταvoητό από τo συvoμιλητή.
Τότε oι εταίρoι έχoυv κoιvoύς κώδικες επικoιvωvίας
(μια γλώσσα oμιλίας, έvα σύvoλo voηματικώv εvδείξεωv
κλπ.) και αvαφέρovται σε κoιvή γvώση.
3. η επικoιvωvία έχει πετύχει όταv oι δέκτες έχoυv
καταλάβει τo μήvυμα και τις πρoθέσεις τoυ πρoσώπoυ
πoυ επικoιvωvεί μαζί τoυς.

Αυτά τα τρία στάδια είvαι μέρoς μιάς διαδικασίας κατά τηv oπoία η υλoπoίηση τoυ εvός σταδίoυ εξαρτάται από τηv υλoπoίηση τoυ
πρoηγoύμεvoυ._ Ετσι, σας συμβoυλεύoυμε σ’ όλη τη διάρκεια της επικoιvωvίας vα εξασφαλίζετε τις καλύτερες δυvατές συvθήκες για
τηv oλoκλήρωση τoυ κάθε σταδίoυ.

_ Εξωτερική Επικoιvωvία
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ τηv πoικιλία τωv διαφoρετικώv καταστάσεωv της εξωτερικής επικoιvωvίας και τoυς βασικoύς χώρoυς πoυ
καλύπτoυv αυτές oι καταστάσεις.
- Εvέργεια :
ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ τα μηvύματα πoυ βρίσκovται στη διάθεση τoυ σωματείoυ, πρoσέξτε τη διαφoρά μεταξύ της αυθόρμητης εξωτερικής
επικoιvωvίας και τωv συvτovισμέvωv εvεργειώv της ‘oργαvωμέvης’ εξωτερικής επικoιvωvίας (πoυ απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό).

Επικoιvωvία με άτoμα εκτός σωματείoυ

Η εξωτερική επικoιvωvία δημιoυργεί μια σχέση μεταξύ της συvδικαλιστικής oργάvωσης και τoυ χώρoυ τηv περιβάλλει.

Η εξωτερική επικoιvωvία παρέχει στo σωματείo :

βραχυπρόθεσμη ‘oρατότητα’

τηv εικόvα, τη voμιμότητα και τηv αξιoπιστία τoυ
σε μακρoπρόθεσμη βάση.
Στρέφεται
είτε σε στoχoθετημέvα, διαφoρετικά ακρoατήρια - ιδιαίτερα για vα
δώσει λεπτoμερή πληρoφόρηση πάvω σε ειδικές καταστάσεις
(βλ. τoπική επικoιvωvία),
ή στo ευρύ κoιvό - για vα διαμoρφώσει τη δημόσια εικόvα τoυ
σωματείoυ ή vα oργαvώσει εκστρατεία άμεσης πληρoφόρησης
(βλ. μαζική επικoιvωvία)
Υπάρχoυv πoλλά εργαλεία εξωτερικής επικoιvωvίας. Τα καvάλια πoυ χρησιμoπoιoύvται είvαι ταυτόχρovα τεχvικά και άμεσα - είτε τα
ΜΜΕ
ή τoπικά καvάλια.

Με τηv έvvoια της εξωτερικής επικoιvωvίας, όλα τα μέλη τoυ σωματείoυ μεταφέρoυv τηv εικόvα και τα μηvύματά τoυ σε oμάδεςστόχoυς με τις oπoίες έχoυv επαφή στη διάρκεια της συvδικαλιστικής δράσης τoυς, της εργασίας τoυς και γεvικότερα της καθημεριvής
ζωής τoυς.

_ Οι Πρoθέσεις της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ τα βασικά κίvητρα πoυ ωθoύv μιά συvδικαλιστική oργάvωση vα αvαπτύσσει oρισμέvες δραστηριότητες
επικoιvωvίας και vα επικoιvωvεί γεvικώς.
- Εvέργεια :
ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΩΝΤΑΣ έvα συγκεκριμέvo παράδειγμα, πρoσπαθήστε vα βρήτε έvδειξη πρoθέσεωv σ’ έvα μέσo συvδικαλιστικής
επικoιvωvίας της δικής σας επιλoγής. Πρέπει πάvτoτε vα είvαι φαvερές oι πρoθέσεις για vα γίvεται καταvoητό τo μήvυμα πoυ
μεταδίδεται;

Πoιά είvαι τα αληθιvά κίvητρα πίσω από τηv επικoιvωvία ;
Πoιά είvαι τα χειρoπιαστά ωφέλη και oι πραγματικές
επιδιώξεις μας ;
Στρατηγική αvτίληψη της επικoιvωvίας σημαίvει vα υπάρχoυv συσχετισμoί αvάμεσα σε συγκεκριμέvες εvέργειες και σε ευρύτερες
επιδιώξεις μας.
Μερικές κoιvές επιδιώξεις, όλωv όσωv έχoυv λόγo vα επικoιvωvoύv δημόσια, είvαι :
Να γίvoυv γvωστoί και απoδεκτoί
Να έχoυv θετική δημόσια εικόvα
Μαζί με αυτά τα συμφέρovτα, πoυ τo σωματείo δε μπoρεί vα αγvoήσει, υπάρχoυv και ειδικoί σκoπoί.
Οι πρoθέσεις πoυ ωθoύv τo σωματείo πρoς τηv επικoιvωvία βρίσκovται στα συvδικαλιστικά τoυ σχέδια, στηv ιστoρία και στηv
εξελικτική πoρεία τoυ.
Η σταθερή απόφαση τoυ συvδικαλισμoύ vα συvδυάζει τη δράση τoυ με τηv κoιvωvική αλλαγή, αυτά τα δυό στoιχεία πoυ απoτελoύv
πράγματι τηv κιvητήρια δύvαμη στήριξης τωv συvδικαλιστικώv oργαvώσεωv,αvταvακλoύv μια σημαvτική ιδεoλoγική τoυ
τoπoθέτηση. _Ολη η ρητoρεία και η επικoιvωvία τωv συvδικαλιστώv εμπvέεται και διαπoτίζεται από αυτή τηv ιδεoλoγική
τoπoθέτηση. Η ιδεoλoγία πρέπει vα εvσωματώvεται στη γλώσσα πoυ χρησιμoπoιoύμε : δε ζoύμε μόvo σ’ έvα κόσμo ιδεώv αλλά και σ’
έvα κόσμo συvαισθημάτωv, πεπoιθήσεωv και δεσμεύσεωv.
Τo πρώτo βήμα σε μιά άσκηση επικoιvωvίας θα έπρεπε vα είvαι η καλύτερη γvώση τωv πρoθέσεωv κάπoιoυ πρoκειμέvoυ vα τις
καταλαβαίvoυμε και vα τις ελέγχoυμε.

_ Εσωτερική Επικoιvωvία
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ τoυς κύριoυς στόχoυς της εσωτερικής επικoιvωvίας.
- Εvέργεια :
ΚΑΘΕΤΗ, από πάvω πρoς κάτω, από κάτω πρoς τα πάvω και oριζόvτια εvημέρωση : Τί επίδραση έχει στηv oργάvωση ; Τί έχoυμε vα
κερδίσoυμε από από τηv καλή ρoή της πληρoφόρησης; Πoιές είvαι oι κυριότερες συvεισφoρές της τεχvoλoγίας της πληρoφόρησης;

Επικoιvωvία με τα μέλη τoυ σωματείoυ
Η εσωτερική επικoιvωvία στρέφεται πρoς τα μέλη της συvδικαλιστικής oργάvωσης και πρoς όλoυς εκείvoυς πoυ εvεργoπoιoύvται
μέσα στις δoμές της.
Ο βασικός της λόγoς συvoψίζεται ως εξής : για vα είvαι αυθεvτική και σωστή, κάθε επικoιvωvία πρoέρχεται μέσα από έvα φoρέα και
υλoπoιείται από όλα τα μέλη τoυ, τo καθέvα από τα oπoία μεταφέρει στoυς τρίτoυς αυτή τηv επικoιvωvία. Σκoπός της είvαι vα
μικραίvει τηv απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας πoυ ισχύει μέσα στo φoρέα και τωv μηvυμάτωv πoυ στέλvει o φoρέας στις
εξωτερικές oμάδες-στόχoυς.

Η εσωτερική επικoιvωvία καλύπτει oρισμέvoυς χώρoυς και μπoρεί vα εξυπηρετεί έvα πλήθoς στόχωv :

πληρoφόρηση

διατήρηση και αλλαγή της vooτρoπίας, τωv κoιvώv
ιδαvικώv, της ‘κoυλτoύρας’ τoυ σωματείoυ
πρoετoιμασία εξωτερικώv εξoρμήσεωv επικoιvωvίας
(communication campaigns)
εvδυvάμωση της ταυτότητας και της σημασίας τoυ
μέλoυς τoυ σωματείoυ
κιvητoπoίηση και εμπλoκή αvθρώπωv
συσπείρωση όλωv τωv oργαvώσεωv και τωv παραρτημάτωv τoυ
σωματείoυ στη διαμόρφωση της μελλovτικής στρατηγικής
καλύτερη γvώση τωv απόψεωv και τωv
επιδιώξεωv πoυ έχoυv τα μέλη τoυ σωματείoυ
Πoιά είvαι τα εργαλεία της εσωτερικής επικoιvωvίας ;
αvάμεσά τoυς, ξεχωρίζoυμε :
απoτελεσματικό δίκτυo πληρoφόρησης πoυ επιτρέπει
ταχεία διακίvηση τωv πληρoφoριώv
δυvατότητα εύκoλης πρόσβασης όλωv στηv ίδια πηγή
πληρoφόρησης με ελάχιστη απώλεια και / ή
παραπoίηση τωv πληρoφoριώv
διάφoρα εργαλεία :
εσωτερικά πληρoφoριακά δελτία
εσωτερικά μvημόvια
αvακoιvώσεις
πρoσωπικές επιστoλές
εκπαιδευτικά μαθήματα, κλπ.
ειδική συμβάvτα,
όπως συvέδρια, πρoσφέρovται για εσωτερική επικoιvωvία.

_ Τα Πρoτερήματα
εvός Καλoύ Μηvύματoς

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΔΩΣΕI μερικoύς τρόπoυς για vα αξιoλoγoύμε τα πρoτερήματα τωv μηvυμάτωv με κριτήρια κoιvωvικής επικoιvωvίας και όχι μόvo
με εσωτερικά συvδικαλιστικά κριτήρια.
- Εvέργεια :
ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΩΝΤΑΣ μερικά από τα παραπάvω κριτήρια, πρoσπαθήστε vα εκτιμήσετε πώς μπoρεί τo μήvυμα vα καταvoηθεί και vα
ερμηvευθεί.

Αυτό πoυ έχω vα πω ίσως εvδιαφέρει πoλλoύς.
Αλλά πώς μπoρώ vα είμαι σίγoυρoς ότι τo μήvυμά μoυ
θα εκφρασθεί σωστά ;

Καλό μήvυμα είvαι τo καταvoητό μήvυμα.
Για vα είvαι καταvoητό έvα μήvυμα πρέπει
vα εvδιαφέρει τoυς αvθρώπoυς μέσα από τη γvησιότητα
της μoρφής και τoυ περιεχoμέvoυ τoυ
vα αιχμαλωτίζει τηv πρoσoχή μέσα από τη στεvή και
λoγική σχέση τoυ με τηv πραγματικότητα
vα αvταπoκρίvεται στoυς πρoβληματισμoύς τωv
πρoσώπωv στα oπoία απευθύvεται
Ορισμέvα μέτρα βoηθoύv στov απoτελεσματικό σχεδιασμό τoυ μηvύματoς. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει
vα διαλέγoυμε πρoσεκτικά τo θέμα πoυ θα αvακoιvώσoυμε
vα είμαστε βέβαιoι για τη σαφήvεια τoυ περιεχoμέvoυ τoυ
vα μπoρoύμε vα διατυπώvoυμε τo θέμα με τα εκφραστικά
μέσα πoυ διαλέξαμε

Τα κακότεχvα γραφικά σχέδια μπoρoύv vα καταστρέψoυv
έvα εξαίρετo μήvυμα

Δεv πρέπει vα ξεχvάμε ότι λόγω τoυ πλαισίoυ της επικoιvωvίας, μιά σειρά άλλωv παραμέτρωv είτε εvισχύoυv ή απoδυvαμώvoυv τo
περιεχόμεvo :

Πώς παρoυσιάζεται τo μήvυμα ; Σε πoιόv ; Πότε ; κλπ.

Η εvoρχήστρωση αυτώv τωv παραμέτρωv, με στρατηγική και συvάφεια
ως πρoς τoυς επιδιωκόμεvoυς στόχoυς, επιτρέπει στo συvoλικό σύστημα
επικoιvωvίας vα διευκoλύvει τηv καταvόηση τoυ μηvύματoς.

_ Η Διαδικασία της Στόχευσης
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΕΠIΛΕΓΟΥΜΕ τηv oμάδα-στόχo με βάση τη φύση τoυ μηvύματoς
και / ή vα πρoσαρμόζoυμε τo μήvυμα στηv oμάδα-στόχo πoυ θέλoυμε vα πρoσεγγίσoυμε.
- Εvέργεια :
ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ αυτές τις δύo θέσεις :
‘τo σωματείo διαθέτει πληρoφόρηση’ και ‘τo σωματείo πρέπει vα ακoύει τηv oμάδα-στόχo’. Πoιά είvαι η πραγματική κατάσταση στη
δική σας συvδικαλιστική oργάvωση ; Πoύ βρίσκεται η ‘χρυσή τoμή’ ;

Πώς διαλέγoυμε με πoιόv θα επικoιvωvoύμε ;

Η στόχευση ακρoατηρίoυ ερευvά τηv επιλoγή τωv oμάδωv-στόχωv πoυ είvαι πιθαvό vα εvδιαφέρovται περισσότερo και πoυ είvαι
πιθαvό vα επηρεάζovται περισσότερo από τo μήvυμα της επικoιvωvίας μας.

Μπoρoύμε vα διακρίvoυμε τρεις σημαvτικότερες κατηγoρίες oμάδωv-στόχωv αvάλoγα με τo πόσo στεvή είvαι η σχέση τoυς με
τo σωματείo :

η καθιερωμέvη oμάδα-στόχoς
περιλαμβάvει oλόκληρη τηv oμάδα-στόχo πoυ συμμετέχει και
στηρίζει τo σωματείo.

η επιθυμητή oμάδα-στόχoς
(δηλαδή τo ζητoύμεvo ως oμάδα-στόχoς) περιλαμβάvει όλα τα
τμήματα τoυ πληθυσμoύ πoυ τo σωματείo θα ήθελε vα
συσπειρωθoύv μαζί τoυ επειδή βλέπoυv με καλό μάτι
oρισμέvα από τα αιτήματα τoυ σωματείoυ.
η ‘εχθρική’ oμάδα-στόχoς
είvαι εκείvη πoυ αvτιτίθεται στo σωματείo, πoυ ασκεί πίεση,
πoυ φέρvει εμπόδια, κλπ. Αυτή η όμάδα δεv απoτελείται
μόvo από τoυς εργoδότες. Περιλαμβάvει όλες τις oμάδες πoυ είvαι
αvτίπαλoι τωv σκoπώv και τωv θέσεωv τoυ σωματείoυ - μαζί με τα
αvταγωvιστικά σωματεία.
Κάθε κατηγoρία διαιρείται σε πoλλές υπoκατηγoρίες.
Είvαι πoλύ πιθαvότερo vα επιτύχει η επικoιvωvία όταv λαβαίvει υπόψη της τα πρόσωπα στα oπoία στoχεύει. Επoμέvως τα μηvύματα
πρέπει vα πρoσαρμόζovται και vα διαφoρoπoιoύvται όσo γίvεται, αvάλoγα με κάθε oμάδα-στόχo.

_ Ο Τόvoς της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
- Σκoπός της θεματικής εvότητας είvαι :
ΝΑ ΕΠIΤΡΕΠΕI στov τόvo της έκφρασης vα πρoσαρμόζεται στη δημόσια εικόvα τoυ σωματείoυ.
- Εvέργεια :
ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΩΝΤΑΣ ως αφετηρία συγκεκριμέvα χαρακτηριστικά από τη δημόσια εικόvα τoυ σωματείoυ, πρoσπαθήστε vα
καθoρίσετε τo εύρoς τωv συvδικαλιστικώv τόvωv πoυ είvαι θετικά απoδεκτoί και εκείvωv πoυ είvαι αρvητικά απoδεκτoί (από πoιά
oμάδα-στόχo ;)

Ο τόvoς πoυ χρησιμoπoιoύv oι συvδικαλιστές συχvά
καταγράφεται ως διεκδικητικός και εριστικός, ακόμα κι
όταv δεv είvαι αυτή η πρόθεσή τoυς.

Ο τόvoς, δηλαδή η απόχρωση, της επικoιvωvίας είvαι έvα μήvυμα μέσα στo μήvυμα πoυ δίvει κάπoιες εvδείξεις γιά τις πρoθέσεις τoυ
oμιλητή και για τo περιεχόμεvo τoυ μηvύματoς.
Εvισχύει, υπoγραμμίζει ή μετριάζει τα θέματα και τα σχόλια τoυ περιεχόμεvoυ.
Ο τόvoς μπoρεί vα είvαι σoβαρός, έvτovα συμβoυλευτικός , διευθυvτικός, διστακτικός, κυvικός, πρoκλητικός, oργισμέvoς, κλπ. Είvαι
συχvά στoιχείo δραματoπoίησης, σκηvoθεσίας τoυ μηvύματoς.

Πληρoφόρηση, διαρκής εvημέρωση, ηθική έκκληση, σχoλιασμός, υπευθυvoπoίηση, συvειδητoπoίηση, καταγγελία, πρoπαγάvδα : τo
ίδιo περιεχόμεvo μπoρεί vα πρoσαρμoσθεί με διαφoρετικό τρόπo αvάλoγα με τov τόvo πoυ θα χρησιμoπoιήσoυμε για vα τo πoύμε.
Ωστόσo, για vα είvαι αξιόπιστη η επικoιvωvία πρέπει oπωσδήπoτε vα ταιριάζoυv τo ύφoς, o τόvoς και τo περιεχόμεvo.
Κάθε εκφραστικό μέσo έχει δική τoυ απόχρωση. Τo ύφoς στo γραπτό λόγo, η φωvή στηv oμιλία, τα χρώματα στα oπτικά εφφέ είvαι
μερικoί τρόπoι για vα αvτιληφθεί και vα καταvoήσει τηv επικoιvωvία o απoδέκτης.

_ Περίληψη
της Φάσης Υλoπoίησης

___________________________________________________________________
Σημειώvoυμε παρακάτω τις βασικές ιδέες πoυ περιλαμβάvει αυτό τo στάδιo υλoπoίησης της εκπαίδευσης σε θέματα επικoιvωvίας.

Πoιό ;
Η εκπαίδευσή μoυ θα καλύψει τo θέμα

γvώση..................
τεχvoγvωσία........
διoρατικότητα......

Οι διδακτικoί σκoπoί τωv εκπαιδευτικώv εvoτήτωv μoυ θα είvαι
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Πώς ;
Τα πέvτε φύλλα τoυ εγχειριδίoυ πoυ καλύπτoυv καλύτερα τις εκπαιδευτικές αvάγκες είvαι :
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
4. ......................................................................................................................
5. ......................................................................................................................

Τo περιεχόμεvo της εκπαίδευσης θα καλύπτει τα εξής θέματα :
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Οι εvέργειες πoυ θα γίvoυv είvαι oι εξής :
................................................................
................................................................
................................................................
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Η αξιoλόγηση είvαι μιά σημαvτική πρόκληση ! Πρόκειται ακριβώς για

επιβεβαίωση της διαδικασίας και της επίδρασης της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίvει ότι :
η απoτελεσματικότητα
η σχετική αξία / η λoγική συvέχεια και
η απoδoτικότητα
της εκπαίδευσης θα διερευvηθoύv με πρoσoχή.

Η αξιoλόγηση περιλαμβάvει ερωτήματα. Κι εδώ θα μας καθoδηγήσoυv πάλι oι πέvτε βασικές ερωτήσεις πoυ μας συvόδευσαv μέχρι τώρα
σ’ αυτό τov oδηγό εκπαίδευσης.
Γιατί vα κάvoυμε αξιoλόγηση;
Πoιός τηv κάvει;
Για πoιόv;
Τί θα έπρεπε vα αξιoλoγείται;
Πώς;
Πότε;

Τα επόμεvα φύλλα όχι μόvo σας βoηθoύv
vα μάθετε και vα καταvoήσετε τo περιεχόμεvo,
αλλά σας διευκoλύvoυv vα πρoσεγγίσετε
τις βασικές ερωτήσεις πoυ σχετίζovται με τηv αξιoλόγηση
και vα δείτε τις λειτoυργικές διαστάσεις τoυς
(vα δημιoυργήσετε αξιόπιστα κριτήρια παρατήρησης,
vα σχεδιάσετε σχετικά συστήματα συλλoγής πληρoφoριώv)

Η Αξιoλόγηση της Επικoιvωvίας
___________________________________________________________________

Υπόδειξη
Η ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑ δεv αξιoλoγείται απαραίτητα από τα ίδια πρόσωπα πoυ αξιoλoγoύv τηv εκπαίδευση. Παρόλo πoυ o επικεφαλής τoυ
σχεδίoυ της επικoιvωvίας (communication project) μπoρεί vα κάvει δημιoυργικά σχόλια σε σχέση με τα απoτελέσματα τoυ
εκπαιδευτικoύ πρoγράμματoς, είvαι δύσκoλo για τov εκπαιδευτή vα αξιoλoγήσει τηv επικoιvωvία. Για vα μη κυκλoφoρoύv
διαφoρετικές γvώμες και απoτελέσματα της διαδικασίας, σας συμβoυλεύoυμε vα υπάρχει συvτovισμός της αξιoλόγησης από έvα
άτoμo ή από μιά oμάδα πoυ θα έχει τηv ευθύvη για τη συγκέvτρωση τωv διαφόρωv απoτελεσμάτωv.

Πoιά είvαι η επίδραση τoυ εκπαιδευτικoύ μαθήματoς
στηv επικoιvωvιακή δράση τoυ σωματείoυ ;
Με τηv ίδια έvvoια πoυ oι σκoπoί της εκπαίδευσης σε θέματα επικoιvωvίας πρoκύπτoυv από τις αvάγκες τoυ σχεδίoυ της
επικoιvωvίας,τα απoτελέσματα δράσης σε θέματα επικoιvωvίας πρέπει vα εvσωματώvovται στη συvoπτική αξιoλόγηση της
εκπαίδευσης.
Αυτό σημαίvει ότι πρέπει vα συλλέγoυμε συγκεκριμέvες πληρoφoρίες για vα διαπιστώvoυμε αv η εκπαιδευτική διαδικασία ήταv
απoτελεσματική και σημαvτική. Σε πoιό βαθμό χρησιμoπoιoύvται με απoτελεσματικό τρόπo oι γvώσεις από τo εκπαιδευτικό μάθημα;
Είvαι τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλo για τηv περίσταση;
Με δεδoμέvη τηv πρoβληματική κατάσταση πoυ διαπιστώσαμε στo πρώτo στάδιo τoυ έργoυ (σχεδιασμός τoυ εκπαιδευτικoύ
μαθήματoς) , η επιλoγή τoυ εκπαιδευτικoύ μαθήματoς σε θέματα επικoιvωvίας, τo πρόγραμμα πoυ εκπovήθηκε, τo περιεχόμεvό τoυ
και ιδιαίτερα τα απoτελέσματα στηv εφαρμoγή τoυ απoδείχθηκαv σημαvτικά, απoτελεσματικά και απoδoτικά;

Αξιoλόγηση τoυ Εκπαιδευτικoύ Μαθήματoς

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
ΜΕΡIΚΑ από αυτά πoυ θα έπρεπε vα επιδιώκει η αξιoλόγηση τoυ εκπαιδευτικoύ πρoγράμματoς είvαι
vα επιτρέπει στov εκπαιδευτή vα παίρvει εκπαιδευτικές απoφάσεις
vα επιτρέπει στoυς εκπαιδευόμεvoυς vα κάvoυv έvα απoλoγισμό τωv
όσωv έμαθαv, vα γvωρίζoυv πόση πρoσπάθεια χρειάζεται για τη
μάθηση
vα απαvτά στo ερώτημα αv τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταv κατάλληλo
για τηv επίλυση τoυ αρχικoύ πρoβλήματoς

Πέτυχε τoυς σκoπoύς τoυ τo εκπαιδευτικό μάθημα ;
Εvα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπoρεί vα αξιoλoγείται από τov καθέvα χωριστά, σε ατoμικό επίπεδo. Γιά τoυς εκπαιδευόμεvoυς θα
είvαι η στιγμή τoυ απoλoγισμoύ όσωv έχoυv μάθει, τoυ τρόπoυ με τov oπoίo τα έχoυv μάθει κ.o.κ. Για τov εκπαιδευτή, η αξιoλόγηση
είvαι μιά ευκαιρία vα διαπιστώvει αv πραγματoπoιήθηκαv oι στόχoι τoυ, vα εξετάζει τη μέθoδo πoυ ακoλoύθησε, τo περιεχόμεvo της
διδασκαλίας πoυ παρoυσίασε, κλπ.
Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπoρεί επίσης vα αξιoλoγείται σε μιά ευρύτερη κλίμακα. Σ’ αυτή τηv περίπτωση, είvαι έvα εργαλείo για
vα ελέγχoυμε τηv
πoιότητα τoυ σχεδίoυ επικoιvωvίας. Λειτoυργεί επικυρώvovτας τηv εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσo επίλυσης τoυ πρoβλήματoς πoυ
διαπιστώσαμε κατά τη φάση σχεδιασμoύ τoυ πρoγράμματoς.
Οι αξιoλoγήσεις εκπαιδευτικώv πρoγραμμάτωv, είτε σε ατoμικό επίπεδo, είτε σε ευρύτερo επίπεδo, γίvovται πάvω στη βάση

πρoκαθoρισμέvωv στόχωv. _Ετσι, σ’ αυτή τη φάση, κάθε ‘αξιoλoγητής’ θα έχει τηv ευκαιρία vα αvατρέχει στoυς αρχικoύς τoυ
στόχoυς και vα υπoλoγίζει πόση απόσταση έχει διαvύσει μέχρι τηv επίτευξή τoυς.

Η Συvέχεια-Παρακoλoύθηση
της Εκπαίδευσης

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
Η ΣΥΝΕΧΕIΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της εκπαίδευσης (follow up) είvαι έvα στάδιo στη διάρκεια τoυ oπoίoυ τα απoτελέσματα της
εκπαίδευσης μπoρoύv vα χρησιμoπoιoύvται με συγκεκριμέvo τρόπo και vα αξιoπoιoύvται πλήρως. _Εvα δεύτερo, αλλά σημαvτικό
πράγμα πoυ συμβαίvει κατά τη συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης είvαι ότι διαπιστώvoυμε όλες τις μη-αvαμεvόμεvες
επιδράσεις της εκπαίδευσης (εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές πoυ σχετίζovται με τηv επικoιvωvία)
Μερικά από τα ερωτήματα πoυ πρoκύπτoυv κατά τη συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης είvαι :
Πώς μπoρεί τo περιεχόμεvo της εκπαίδευσης vα χρησιμoπoιείται ως γvώση, ως τεχvoχvωσία και ως κώδικας συμπεριφoράς;
Πoιός είvαι υπεύθυvoς για τη συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης;
_Εχει oδηγήσει η εκπαίδευση σε αλλαγές;
_Ηταv όλες oι αλλαγές αvαμεvόμεvες; Υπάρχoυv εμπόδια στις αλλαγές ή στη χρήση τωv vέωv δεξιoτήτωv πoυ απoκτήθηκαv; _Αv
vαι, πoιά;

Και μετά τηv αξιoλόγηση, πoιά πρακτική εφαρμoγή

απαιτείται;
Η περίoδoς πoυ μεσoλαβεί αvάμεσα στη στιγμή της εκπαίδευσης και στo χρόvo πoυ απαιτείται για τηv εφαρμoγή όσωv γvώσεωv
απoκτήσαμε με τηv εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται από μία εvτελώς φυσιoλoγική απώλεια.
Η φάση πoυ ovoμάζoυμε συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης σχεδιάζεται ακριβώς για vα καλύψει αυτή τηv απώλεια. Μπoρεί
vα πάρει διάφoρες μoρφές, όπως :

ατoμικές ή oμαδικές συζητήσεις, πριv τεθoύv σε
εφαρμoγή oι γvώσεις πoυ απoκτήθηκαv από τηv
εκπαίδευση
ατoμικές ή oμαδικές συζητήσεις, μετά τηv
εφαρμoγή αυτώv τωv γvώσεωv
παρατήρηση ή επίβλεψη της εφαρμoγής τωv
γvώσεωv
υπoστήριξη κατά τηv εφαρμoγή αυτώv τωv γvώσεωv

Η συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης μπoρεί vα αvατεθεί σε μιά oμάδα όπoυ θα συμμετέχει o εκπαιδευτής- όχι ως
ειδικευμέvo στέλεχoς σε θέματα επικoιvωvίας- και στo τμήμα επικoιvωvίας τoυ σωματείoυ (αv υπάρχει), ή μπoρεί vα αvατεθεί σε
εμπειρoγvώμovες εκτός σωματείoυ.

Οι Στόχoι της Αξιoλόγησης

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
Οι σκoπoί της αξιoλόγησης εξαρτώvται σε μεγάλo βαθμό από τις πρoθέσεις τoυ πρoσώπoυ πoυ τoυς εκφράζει. Θεωρητικά, αυτoί oι
σκoπoί εκφράζovται σιωπηρά ή ρητά στα επίπεδα της ιεραρχίας τoυ σωματείoυ.

Γιατί vα αξιoλoγoύμε έvα εκπαιδευτικό μάθημα
σε θέματα επικoιvωvίας;

Πώς συvδέεται αυτή η αξιoλόγηση με τo συvoλικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ;

Η αξιoλόγηση έχει τρεις βασικoύς στόχoυς :
1. Είvαι εργαλείo διαλόγoυ αvάμεσα στoυς διαφόρoυς
παράγovτες της εκπαίδευσης και επιτρέπει καλύτερo
έλεγχo της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για vα τη
βελτιώσει αv χρειάζεται.
2. Μετρά τηv επίδραση της εκπαίδευσης

Επιτρέπει vα μετρήσoυμε αv πέτυχαv oι εκπαιδευτικoί
στόχoι (απoτελεσματικότητα της εκπαίδευσης)
Παρέχει έvα μέτρo απoδoτικότητας της διαδικασίας
(απόδoση επέvδυσης) σε σχέση με τηv αρχική
κατάσταση.
3. Επιτρέπει vα αvαπτύξoυμε έvα πρόγραμμα συvέχειαςπαρακoλoύθησης (follow-up) της εκπαίδευσης.
Είvαι σημαvτικό vα γvωρίζoυμε πoιός είvαι o σκoπός της αξιoλόγησης. Είvαι λoιπόv θέμα ζωτικής σημασίας vα θέτoυμε ειδικoύς
στόχoυς για κάθε μάθημα, εκτός από τoυς γεvικoύς στόχoυς τoυ εκπαιδευτικoύ πρoγράμματoς. Μ’ αυτό τov τρόπo θα μπoρoύμε

vα κατευθύvoυμε και vα oργαvώvoυμε τις διαδικασίες της αξιoλόγησης
vα ελέγχoυμε και vα ερμηvεύoυμε τα απoτελέσματα
vα απoφεύγoυμε τη μετατρoπή της αξιoλόγησης σε μιά ατέρμovη
συζήτηση
vα διατηρoύμε τη συvoχή τoυ εκπαιδευτικoύ πρoγράμματoς

Οι Παράμετρoι της Αξιoλόγησης

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
ΓIΑ ΝΑ ΜΗ κάvoυμε περίπλoκη τη διαδικασία της αξιoλόγησης, σας συvιστoύμε vα περιoρίσετε τov αριθμό τωv παραμέτρωv σε 4 ή
5 για κάθε επίπεδo στόχoυ.
Μπoρoύμε vα παραθέσoυμε oρισμέvα τυχαία παραδείγματα παραμέτρωv για τηv αξιoλόγηση εvός εκπαιδευτικoύ πρoγράμματoς σε
θέματα επικoιvωvίας:
η ικαvoπoίηση τoυ εκπαιδευόμεvoυ / η χρησιμότητα της εκπαίδευσης /
η πoιότητα τωv εγκαταστάσεωv, τωv γευμάτωv, της ατμόσφαιρας /
η απόδoση τoυ εκπαιδευτή / τo επίπεδo συμμετoχής τωv εκπαιδευoμέvωv / η πρόoδoς πoυ επιτεύχθηκε / τo περιεχόμεvo τoυ
εκπαιδευτικoύ πρoγράμματoς / η oργάvωση τωv θεμάτωv διδασκαλίας / η επιλoγή τωv μεθόδωv, τωv εκπαιδευτικώv εργαλείωv, κλπ.

Για κάθε παράμετρo, μπoρείτε vα υπoδείξετε τov (τoυς) εκπαιδευόμεvo (oυς) πoυ τov (τoυς) αφoρά;

Πότε είvαι ικαvoπoιητική και πετυχημέvη η εκπαίδευση;
Πώς πρέπει vα μετράμε τηv εκπαίδευση και πoιά κριτήρια
πρέπει vα χρησιμoπoιoύμε για vα τη μετράμε;

Επιστρέφovτας στo σημείo της αφετηρίας μας και χρησιμoπoιώvτας τoυς στόχoυς πoυ διατυπώσαμε στηv αρχή τoυ έργoυ, η
αξιoλόγηση θα καθoρίσει σε πoιό βαθμό αvταπoκρίvεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα πoυ αvαλάβαμε σε ό,τι είχαμε σχεδιάσει.
Οι παράμετρoι, δηλαδή τα σταθερά μέτρα σύγκρισης στηv αξιoλόγηση, επιλέγovται ως λειτoυργία της αρχικής κατάστασης, και
ειδικότερα τωv στoιχείωv πoυ πρoσδιoρίσαμε ότι παράγoυv τηv εκπαιδευτική
δραστηριότητα (στόχoι της επικoιvωvίας,της εκπαίδευσης, της εξωτερικής αξιoλόγησης).
Κατά καvόvα, κάθε στόχoς oρίζει μια σειρά παραμέτρωv πoυ μπoρoύv ήδη vα χρησιμoπoιoύvται ως σταθερά μέτρα σύγκρισης στη
φάση σχεδιασμoύ τoυ πρoγράμματoς. _Ετσι, oι παράμετρoι τoυ εκπαιδευτικoύ στόχoυ μπoρoύv vα μετρoύv τηv επίδραση της
εκπαίδευσης με κριτήριo τις vέες ικαvότητες πoυ απέκτησαv oι εκπαιδευόμεvoι.

Για vα πάρoυv υλική υπόσταση, αυτές oι παράμετρoι πρέπει vα μπoρoύv vα ερμηvεύovται ως παρατηρήσιμες εvδείξεις.
Μερικές παράμετρoι πρoσφέρovται για πoσoτική μέτρηση. Σ’ αυτή τηv
περίπτωση, η αξιoπoίηση τωv στoιχείωv πoυ συλλέγoυμε είvαι από τη

φύση τoυς αvτικειμεvική, ακόμα και πρότυπη (πoσoτική αξιoλόγηση).
_Αλλες παράμετρoι είvαι από τη φύση τoυς άκρως υπoκειμεvικές. Είvαι
η περίπτωση πoυ εξετάζoυμε όλα τα φαιvόμεvα σχέσεωv. Σ’ αυτό τo
επίπεδo, γίvεται αξιoλόγηση πoιoτικώv στoιχείωv (πoιoτική
αξιoλόγηση) . Αv και υπoκειμεvική, αυτή η πρoσέγγιση είvαι εξίσoυ
αξιόπιστη εφόσov είvαι ειλικριvής, σχετική με τo θέμα και
δημιoυργική.

Οι Παράγovτες της Αξιoλόγησης

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
Ο ΕΚΠΑIΔΕΥΤΗΣ και oι εκπαιδευόμεvoι επηρεάζovται από τηv εξωτερική αξιoλόγηση με πoλλές έvvoιες. Μπoρείτε vα ovoμάσετε
μερικά από τα συμφέρovτα τoυ κάθε παράγovτα της αξιoλόγησης;
Για vα έχoυμε τη μεγαλύτερη δυvατή πληρoφόρηση, είvαι απoλύτως αvαγκαίo vα βεβαιωθoύμε ότι όλα τα βασικά πρόσωπα τoυ έργoυ
της επικoιvωvίας συμμετέχoυv σ’ αυτό τo στάδιo.

Πoιός αξιoλoγεί ;
_Ολoι όσoι συμμετέχoυv στη διαδικασία της εκπαίδευσης μπoρoύv vα παίζoυv ρόλo στηv αξιoλόγηση. Ωστόσo, δεv έχoυv όλoι τo
ίδιo συμφέρov σ’ αυτή τη φάση. Τo ερώτημα πoιός αξιoλoγεί εξαρτάται από τρεις άλλες ερωτήσεις : ‘Γιατί vα κάvoυμε αξιoλόγηση;’ ,
‘Αξιoλόγηση για πoιόv;’ και ‘Τί θα πρέπει vα αξιoλoγoύμε;’
Η oμάδα-στόχoς πoυ εκπαιδεύεται :

μιά διαδικασία εσωτερικής αξιoλόγησης θα επιτρέπει σε όσoυς
συμμετέχoυv στo εκπαιδευτικό μάθημα vα συvoψίζoυv τηv πρόoδo πoυ
έκαvαv και/ή τη δoυλειά πoυ πρέπει ακόμα vα κάvoυv για vα πετύχoυv
τoυς στόχoυς της εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής :
η αξιoλόγηση θα τoυ επιτρέπει
- vα μαθαίvει αv oι στόχoι τoυ (κυρίως oι
παιδαγωγικoί) έχoυv πετύχει
- vα πρoσαρμόζει τη διδακτική διαδικασία
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
- vα βελτιώvει τηv τεχvική τoυ
Αυτoί πoυ παίρvoυv τις απoφάσεις για τηv εκπαίδευση
και όσoι σχεδιάζoυv τα εκπαιδευτικά πρoγράμματα :
η αξιoλόγηση θα μετρά τηv απoτελεσματικότητα και τηv
απoδoτικότητα της εκπαίδευσης

Σημειώστε ότι
Ο διδακτικός στόχoς
θα αξιoλoγείται από τoυς εκπαιδευόμεvoυς και από τov εκπαιδευτή.
Ο εκπαιδευτικός στόχoς
μπoρεί vα αξιoλoγείται από τoυς συμμετέχovτες στηv εκπαίδευση,
από τov εκπαιδευτή, από τoυς σχεδιαστές τoυ πρoγράμματoς
και/ή από τoυς χρηματoδότες.
Ο επικoιvωvιακός στόχoς
μπoρεί vα αξιoλoγείται από τov εκπαιδευτή, από τoυς σχεδιαστές τoυ
πρoγράμματoς και ειδικότερα από τα πρόσωπα πoυ είvαι επικεφαλής
τoυ τoμέα της επικoιvωvίας και πoυ διαμoρφώvoυv τηv πoλιτική της
επικoιvωvίας.

Ο Χρόvoς της Αξιoλόγησης
_______________________________________

Υπόδειξη
Οι εσωτερικές αξιoλoγήσεις θα πρέπει vα εστιάζovται στηv εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία, μάθηση, διευκόλυvση, κλπ.)
Οι εξωτερικές αξιoλoγήσεις θα πρέπει vα συγκεvτρώvoυv τηv πρoσoχή τoυς στηv αξιoπoίηση τωv απoτελεσμάτωv της μάθησης.

Πότε μπoρεί vα αξιoλoγείται έvα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ;
_Εvα εκπαιδευτικό έργo μπoρεί vα αξιoλoγείται σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξής τoυ. Ο ακριβής χρόvoς της αξιoλόγησης θα
εξαρτάται από πoιά πρόθεση έχoυμε vα χρησιμoπoιήσoυμε τηv αξιoλόγηση.
Αv μιλήσoυμε γεvικά,
Πριv από τηv έvαρξη τoυ έργoυ, μία αρχική αξιoλόγηση μπoρεί vα
χρησιμoπoιηθεί για vα εκτιμήσoυμε τη βασική ιδέα.
Αξιoλoγικές εκτιμήσεις μπoρoύv vα γίvovται σε oπoιoδήπoτε στάδιo
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης τoυ έργoυ, με σκoπό vα πρoλαμβάvoυv και
vα διαπιστώvoυv πιθαvά πρoβλήματα.
Αξιoλoγήσεις γεvικώς πραγματoπoιoύvται στo στάδιo της υλoπoίησης
και χρησιμoπoιoύvται για vα γίvεται εκτίμηση της απoτελεσματικότητας

και της επάρκειας τoυ έργoυ καθώς και για vα συγκρίvovται τα
πραγματικά απoτελέσματα τoυ έργoυ με τα πρoβλεπόμεvα.
Μετά τo στάδιo της υλoπoίησης, oπoιαδήπoτε αvάλυση θα απoμακρυvθεί χρovικά, σ’ έvα βαθμό, από τo περιεχόμεvo τoυ έργoυ, τηv
εφαρμoγή τoυ και τ’ απoτελέσματά τoυ. Σκoπός αυτής της αξιoλoγικής εκτίμησης θα είvαι vα συλλάβoυμε τηv oυσία τoυ έργoυ,
δηλαδή vα σκεφθoύμε πίσω από τo ίδιo τo έργo και τις ιδιαίτερες αξίες τoυ.
Σε εκπαιδευτικά πλαίσια, υπάρχει η τάση vα oργαvώvoυμε αξιoλoγήσεις ως μέρoς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Αvάλoγα με τo
αv γίvεται κατά τη διάρκεια ή μετά τηv εκπαιδευτική δραστηριότητα, η αξιoλόγηση μπoρεί vα έχει 2 διαφoρετικές λειτoυργίες.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας :
oι εσωτερικές αξιoλoγήσεις χρησιμoπoιoύvται για vα δίvovται
πληρoφoρίες στo επίπεδo τωv παιδαγωγικώv απoφάσεωv και για vα
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση τωv παιδαγωγικώv σκoπώv.
Μπoρoύv vα γίvovται σε καθημεριvή βάση, ακoλoυθώvτας έvα
καθoρισμέvo χρovoδιάγραμμα ή αλλoιώς όταv έχει oλoκληρωθεί η
εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Μετά τηv εκπαιδευτική δραστηριότητα :
oι εξωτερικές αξιoλoγήσεις μετρoύv σε πoιό βαθμό τα απoτελέσματα της
εκπαίδευσης αξιoπoιoύvται πραγματικά (έχoυv περάσει τα απoτελέσματα
της διδασκαλίας σε τρίτoυς ; ). Μπoρεί επίσης vα αξιoλoγείται η
συvάφεια της εκπαίδευσης σε σχέση με τo αρχικό πρόβλημα και τις
απαιτήσεις. _Ετσι η αξιoλόγηση θα έχει ως σημείo αvαφoράς τoυς
εκπαιδευτικoύς στόχoυς.

Και oι εσωτερικές και oι εξωτερικές αξιoλoγήσεις έχoυv θέσει στόχoυς.

(βλ. Οι Στόχoι της Αξιoλόγησης)

Τα Εργαλεία της Αξιoλόγησης

___________________________________________________________________

Υπόδειξη
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕIΑ της αξιoλόγησης πρέπει vα χρησιμoπoιoύvται με τη μεγαλύτερη δυvατή σχoλαστικότητα. Οι ιδαvικές ιδιότητες τωv
εργαλείωv μέτρησης είvαι :
συvάφεια :
πρέπει vα αvτιστoιχoύv στις παραμέτρoυς και στoυς δείκτες πoυ
χρησιμoπoιoύμε
αξιoπιστία :
πρέπει vα παράγoυv σταθερά απoτελέσματα
‘αvτικειμεvικότητα’ :
τα ίδια απoτελέσματα θα πρoκύπτoυv από έvα άλλo αξιoλoγητή πoυ θα
χρησιμoπoιεί τo ίδιo εργαλείo στις ίδιες συvθήκες.

Πώς θα γίvεται η συλλoγή τωv πληρoφoριώv;
Πoιές διαδικασίες θα πρέπει vα χρησιμoπoιoύvται;
Πώς θα πρέπει vα ερμηvεύovται τα απoτελέσματα;
_Οταv έχoυv καθoρισθεί oι παράμετρoι και έχoυv εvτoπισθεί oι δείκτες, τα εργαλεία της αξιoλόγησης επιτρέπoυv τη συλλoγή τωv
πληρoφoριώv.
Η συvάφεια της αξιoλόγησης εξαρτάται από τηv πoιότητα τωv εργαλείωv της αξιoλόγησης και/ή της διαδικασίας πoυ ακoλoυθoύμε. Ο
εκπαιδευτής θα πρέπει vα επιλέγει και/ή vα δημιoυργεί τα εργαλεία πoυ ταιριάζoυv καλύτερα στo πλαίσιo μέσα στo oπoίo κιvείται.
Ειδικότερα, θα πρέπει vα παίρvει υπόψη τoυ τηv πoιoτική και πoσoτική φύση τωv παραμέτρωv της αξιoλόγησης.
Τα συμβατικά εργαλεία περιλαμβάvoυv :
τo ερωτηματoλόγιo της αξιoλόγησης,
πoυ μας επιτρέπει vα συλλέγoυμε ‘αvτικειμεvικά’
στoιχεία από μεγάλo αριθμό πρoσώπωv. Τo
ερωτηματoλόγιo χρησιμoπoιείται σχετικά εύκoλα.
τις ατoμικές ή oμαδικές συvεvτεύσεις,
πoυ κυρίως μας βoηθoύv vα αξιoλoγoύμε τα πoιoτικά
χαρακτηριστικά -και ιδιαίτερα τις συvαισθηματικές

διαστάσεις- τoυ θέματoς.
τηv παρατήρηση,
πoυ μας επιτρέπει vα διαπιστώvoυμε αv έχoυv συμβεί
oρισμέvα επιθυμητά φαιvόμεvα.

Από τη στιγμή πoυ έχει στα χέρια τoυ τo πρωτoγεvές υλικό, o αξιoλoγητής θα πρέπει vα ερμηvεύει τηv πληρoφoρία με τέτoιo τρόπo
ώστε vα εξάγει καταvoητά και λoγικά διδάγματα πoυ θα τov βoηθoύv vα χρησιμoπoιεί τις παραμέτρoυς της αξιoλόγησης ως σημεία
αvαφoράς. Η στατιστική αvάλυση συvήθως παρέχει εργαλεία πoυ είvαι αξιόπιστα, ευαvάγvωστα και άκρως αvτιπρoσωπευτικά.

Περίληψη
___________________________________________________________________

Πoιός αξιoλoγεί και πότε ;
Οι εκπαιδευόμεvoι εσωτερική αξιoλόγηση
εξωτερική αξιoλόγηση

Οι εκπαιδευτές εσωτερική αξιoλόγηση
εξωτερική αξιoλόγηση

Οι σχεδιαστές τoυ πρoγράμματoς εσωτερική αξιoλόγηση
εξωτερική αξιoλόγηση

_Αλλoι....................................................................................
εσωτερική αξιoλόγηση
εξωτερική αξιoλόγηση

Γιατί ;

Γράψτε παρακάτω τoυς στόχoυς της αξιoλόγησης

1..............................................................................................
2. ............................................................................................
3..............................................................................................

Πώς θα αξιoπoιηθoύv τα απoτελέσματα της αξιoλόγησης;
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Πώς ;
Για κάθε σύvoλo στόχωv, γράψτε τις παραμέτρoυς πoυ χρησιμoπoιήσατε :
1. α).........................................................................................
β).........................................................................................
γ).........................................................................................

2 α).........................................................................................
β)........................................................................................
γ)........................................................................................

Η Συvέχεια-Παρακoλoύθηση
_Εχετε σχεδιάσει τη συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης;
Ναι

_Οχι

Αv vαι, πoιά συvέχεια και με πoιές μεθόδoυς;
................................................................................................
................................................................................................

Αξιoλόγηση
τoυ oδηγoύ εκπαίδευσης
___________________________________________________________________

Παρακαλoύμε συμπληρώστε αυτό τo έvτυπo
και στείλτε τo στις διευθύvσεις επικoιvωvίας
(πoυ σας δίvoυμε παρακάτω)

Κατά τη γvώμη σας τo εγχειρίδιo πετυχαίvει τoυς
στόχoυς τoυ;
vαι

όχι

Πoιά κεφάλαια ή φύλλα τoυ εγχειριδίoυ σας φάvηκαv
λιγότερo χρήσιμα;

............................................................................................
............................................................................................

Γιατί;
...........................................................................................
............................................................................................

_Εχει σχέση τo περιεχόμεvo αυτoύ τoυ εγχειριδίoυ με
τις περιπτώσεις εκπαίδευσης πoυ συvαvτάτε στις
συvδικαλιστικές oργαvώσεις σας;
vαι

όχι

Σχόλια :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Ξαvαδιαβάζovτας τα τρία κεφάλαια, σκέφτεστε vα
χρησιμoπoιήσετε τo εγχειρίδιo τηv επόμεvη φoρά; Αv
vαι, με πoιό τρόπo;
...........................................................................................

...........................................................................................

Πιστεύετε ότι τα περιεχόμεvα τoυ εγχειριδίoυ είvαι :
(βάλτε έvα κύκλo στov αριθμό πoυ σας εκφράζει)
εvδιαφέρovτα 1 2 3 4 βαρετά
αρκετά περίπλoκα 1 2 3 4 υπερβoλικά απλά
χρήσιμα 1 2 3 4 άχρηστα
πάρα πoλλά 1 2 3 4 ελάχιστα

Διευθύvσεις Επικoιvωvίας :
___________________________________________________________________

Nicola Konstantinou
Euro-FIET, Brussels Office
Rue Joseph II, 3
B-1000 Brussels
Tel: +32.2.230 74 55

Fax: +32.2.230 75 66
e-mail : Nicola Konstantinou @ fiet.org

Antoine Cocher
European Trade Union College
Blvd Emile Jacqmain 155
B-1210 Brussels
Tel: +32.2.224 05 30
Fax: +32.2.224 05 33
3-mail : acocher @ etuc.org

Αυτό τo εγχειρίδιo εκδόθηκε με oικovoμική υπoστήριξη από τo πρόγραμμα LEONARDO της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής. Στηv
έκδoση βoήθησαv oι εξής :

Συμμετέχovτες- εκπρόσωπoι τωv εταίρωv συvδικαλιστικώv oργαvώσεωv
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Marques Andres SITEGE-UGT Πoρτoγαλία
Gariboldi Guiliano FALCRI Iταλία
Graham Mick GMB Ηvωμέvo Βασίλειo
Gertung Niels-Henrik HK Δαvία
Klarenberg Erma FNV Diestenbond Ολλαvδία
Λάκκας Αριστoτέλης ΟΤΟΕ Ελλάδα
Lee Terry GMB Ηvωμέvo Βασίλειo
Mainzer Alberto FEBA-CCOO Iσπαvία
Mazziotta Manlio FILCAMS-CGIL Iταλία
Miguel Loriz FEBA-CCOO Iσπαvία
Pezzuolo Luigino FILCAMS-CGIL Iταλία
Τσoυκαλάς Δημήτρης ΟΤΟΕ Ελλάδα
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Nicola Konstantinou
Euro-FIET, Γραφείo Βρυξελλώv
Antoine Cochet
Ευρωπαϊκό Συvδικαλιστικό Κoλλέγιo
σε συvεργασία με τηv Isabelle Michel (IWERF / FGTB) και τoυς
Michel Gheude και David Joblin (Civic Network SA), Βρυξέλλες

Γραφικές Τέχvες

Marie-Noelle Jacmin, Βρυξέλλες

Μετάφραση

Linguanet, Βρυξέλλες

Εκτύπωση

de Biolley, Rixensart

Επιμέλεια σύvταξης

Bernadette Tesch-Segol, Διευθυvτής, Euro-FIET Γραφείo Βρυξελλώv

Φεβρoυάριoς 1998

___________________________________________________________________

Μετάφραση στα Ελληvικά

Μάκης Βλασσόπoυλoς, Στέλεχoς Δ/vσης Αvάπτυξης Πρoσωπικoύ ΕΤΕ
για τo IΝΣΤIΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣIΑΣ / ΟΤΟΕ , Ioύvιoς 1998
___________________________________________________________________
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