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Επικοινωνία – κατανοώντας τη διαφορετικότητα των 

άλλων  

 
 
 
 

Στο τέλος του  
προγράμματος  θα: 
 

• έχετε αναγνωρίσει τα 
δυνατά  σημεία και τις 
αδυναμίες της δικής σας 
συμπεριφοράς και πως 
αυτά επιδρούν στην 
επικοινωνία σας με τους 
άλλους. 

• μπορείτε να 
αναγνωρίζετε τον τρόπο 
που οι άλλοι επιθυμούν 
να επικοινωνούν μαζί 
σας. 

• μπορείτε να 
προσαρμόζετε την  
συμπεριφορά σας 
ανάλογα, ώστε να 
βελτιστοποιείτε τα 
εκάστοτε αποτελέσματα.  

• μπορείτε να υιοθετείτε 
μια assertive 
προσέγγιση στην 
επικοινωνία σας 
υποστηρίζοντας με τον 
καλύτερο τρόπο την 
άποψη σας. 

Σε ποιους απευθύνεται 
 
Η επαγγελματική επιτυχία, αλλά και 
η επιτυχία στην προσωπική ζωή, 
εξαρτάται κυρίως από το βαθμό της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας που 
επιτυγχάνεται στις σχέσεις με τους 
άλλους. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
αυτούς που επιθυμούν να 
βελτιώσουν τις προσωπικές τους 
δεξιότητες στην επικοινωνία ακόμα 
και με ανθρώπους των οποίων το 
στυλ συμπεριφοράς διαφέρει κατά 
πολύ από το δικό τους.  

Απευθύνεται επίσης σε αυτούς που 
επιθυμούν να μάθουν ένα τρόπο να 
υποστηρίζουν τις απόψεις τους με 
αυτοπεποίθηση χωρίς όμως να 
εκφράζουν επιθετικότητα. 

Περιεχόμενο Προγράμματος 
 

• Τι είναι επικοινωνία. 

• Τα κανάλια της επικοινωνίας – 
λέξεις, τόνος φωνής, γλώσσα 
σώματος 

• Εμπόδια στην αποτελεσματική 
επικοινωνία. 

• Τα στυλ επικοινωνίας – γνωριμία 
με το σύστημα χρωματικών 
ενεργειών της Insights. 

• Το δικό μας στυλ επικοινωνίας. 

• Αναγνώριση και προσαρμογή 
στο στυλ των άλλων. 

• Πώς θα γίνουμε πιο assertive; 

▪ Ανάπτυξη Αυτοεκτίμησης. 

▪ Ενεργή ακρόαση. 

▪ Μαθαίνουμε να λέμε «Όχι». 

▪ Μοντέλο D.E.S.C. 

• Προσωπικό σχέδιο Δράσης. 

Μεθοδολογία 
 
Η θεωρία των χρωματικών ενεργειών 
της Insights, μας προσφέρει ένα 
πολύ κατανοητό και εύχρηστο 
εργαλείο που μπορεί να μας 
βοηθήσει στην προσαρμογή και τον 
έλεγχο της δικής μας συμπεριφοράς 
στην διαδικασία επικοινωνίας με 

οποιονδήποτε άλλον. 

Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και 
«παιξίματα» ρόλων, οι 
συμμετέχοντες εξασκούνται στην 
πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων 
που χρειάζονται σε μια διαδικασία 
Επικοινωνίας   προσαρμόζοντας τις 
στους ψυχολογικούς τύπους που 
έχουν να αντιμετωπίσουν.  

Με την χρήση του μοντέλου DESC 
θα εξασκηθούν στο να εκφράζουν 
ελεύθερα την γνώμη τους και τα 
συναισθήματα τους και να διεκδικούν 
αυτό που θεωρούν σωστό, 
λαμβάνοντας όμως υπόψη τις 
ανάγκες και τις απόψεις των άλλων 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα ο 
κάθε συμμετέχων θα έχει διαμορφώσει 
ένα προσωπικό πρόγραμμα δράσης με 
στόχο την βελτίωση των αδυναμιών 
που έχουν εντοπιστεί. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται από 
πιστοποιημένους εισηγητές- Insights 
Accredited Practitioners. 

 

http://www.sta.com.gr/

