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Επικοινωνία 

Λεκτική: ό,τι λέμε χρησιμοποιώντας το λόγο 

Μη λεκτική: ό,τι λέμε χωρίς να το εκφράζουμε με λόγια. Μια ματιά, μια γκριμάτσα, μια 

έκφραση του προσώπου, ένα χαμόγελο, ένα χειροκρότημα 

Μεταξύ του 65% και 93% των μηνυμάτων μιας συζήτησης εκφράζονται με τον τόνο της 

φωνής και μη λεκτικές συμπεριφορές  

Στις μικρές ηλικίες (κάτω των 18), οι αθλητές δίνουν σημασία σε ό,τι βλέπουν κυρίως και 

δίνουν μεγάλη σημασία σ’ αυτό. Η εξωτερική όψη του προπονητή είναι σε θέση να 

«ενημερώσει» τους αθλητές αν είναι ευχαριστημένος από εκείνους, αν ο ίδιος έχει άγχος, αν 

έχει θετική στάση απέναντί τους. Οι χειρονομίες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη 

διάρκεια της προπόνησης και του αγώνα: Μια χειρονομία του προπονητή μπορεί να 

προκαλέσει την απογοήτευση του αθλητή. Για τους ενήλικες δεν φαίνεται τόσο σημαντικό, 

αλλά για τους αθλητές είναι! 

Προπονητής-Αθλητής 

Συμβατή δυάδα: 

 Καλή επικοινωνία 

 «Άντληση ικανοποίησης»  

Καλή επικοινωνία: 

 Δυνατότητα συζήτησης των θεμάτων που απασχολούν τον αθλητή κυρίως και 

όσων από τα θέματα του προπονητή αφορούν στην προετοιμασία του αθλητή 

Ο προπονητής θέτει τα όρια επικοινωνίας και μέχρι που θα φτάσει η προσωπική τους 

σχέση 

 Αποδοχή των προβλημάτων του αθλητή, κατανόηση των αναγκών της ηλικίας 

του, των οικογενειακών του απαιτήσεων 

 Ο αθλητής είναι άνθρωπος, ο οποίος κάνει αθλητισμό 

 Κατανόηση, ενσυναίσθηση, παροχή στήριξης, συμβουλές και νουθεσία (όταν 

ζητηθούν) 

 Η σχέση σας δεν αλλάζει ανάλογα με το αποτέλεσμα, τα συναισθήματά σας 

παραμένουν ίδια 

 Θετική στάση προς εκείνον 

 Ο προπονητής ρυθμίζει τη σχέση και την επικοινωνία με τον αθλητή,  με τη 

στάση του καθορίζει τη στάση του αθλητή 
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«Άντληση ικανοποίησης» 

 Ευχαρίστηση από τη συνεργασίας σας και των δύο πλευρών 

 Συναισθηματική ικανοποίηση 

 

Στυλ προπονητή και επικοινωνία 

 Αυστηρό στυλ  

Επιθετικός-χρήση της γλώσσας του σώματος  

 Υποχωρητικό στυλ  

Σπάνια εκφράζει προσωπική άποψη: χρησιμοποιεί λέξεις όπως 

μάλλον, μπορεί, ελπίζω  

 Συνεργατικό στυλ  

Ευθύς: αμοιβαίος σεβασμός, θετικός και με αυτοπεποίθηση  

Είναι πιθανό, ανά περιστάσεις να χρησιμοποιούνται και τα τρία στυλ 

 

Ωφέλιμη επικοινωνία  

 Ευθύς τρόπος 

 Ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη 

 Συνάφεια των όσων λέγονται 

 Έκφραση συναισθημάτων και αναγκών 

 Εστιασμένη στη διόρθωση και όχι στο λάθος 

 

 Τριπλή τεχνική αποστολής μηνύματος 

Α. Πες τι πρόκειται να του πεις 

Β. Πες το  

Γ. Επανέλαβε ό,τι του είπες 

 Στο επίπεδο του ακροατή 

 Θετική στάση 

 Χρησιμοποίησε το όνομά του 

 Έλεγξε την κατανόηση 
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Ο σεβασμός προς τον προπονητή αντλείται από: 

 Τις γνώσεις του για το άθλημα  

 Την ολοκληρωμένη προετοιμασία του 

 Την προετοιμασία για κάθε κατάσταση  

 Την παροχή σεβασμού  

 Συμπεριφέρεται ισόνομα αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο  

Ακούστε 

“it takes two to speak the truth …one to speak and another to hear”  

 Η λέξη communication προέρχεται από τη λατινική λέξη communico, που 

σημαίνει «μοιράζομαι» 

 Προσπαθήστε να ακούτε με αυτιά και μάτια!  

Γνωρίστε τους αθλητές σας  

 Προσπαθήστε να έχετε εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν 

 Είναι διαφορετικές προσωπικότητες 

 Έχουν συνηθίσει διαφορετικά 

 Ανταποκρίνονται και μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο 

 Ο καθένας έχει το κουμπί του! 

Ελέγξτε την κατανόηση 

 Το βασικό στοιχείο της επικοινωνίας είναι το  «τι καταλαβαίνει αυτός που 

ακούει» 

 Για να μη ρωτάτε «κατάλαβες?», ζητήστε να επαναλάβει 

Θυμηθείτε ότι έχετε τη θέση του «ισχυρού»  

 Οι αθλητές περιμένουν από εσάς να βρείτε λύσεις 

 Αφήστε τους να σας εκφράσουν τον προβληματισμό τους  

Έχετε επίγνωση των συνεπειών των όσων λέτε 

 Ακόμη και αν νομίζετε ότι οι αθλητές δεν ακούνε, εντούτοις όμως τα 

μηνύματά σας (λεκτικά και μη) επιδρούν υπερβολικά  
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 Αν δώσετε ή αντιληφθούν λάθος μια κουβέντα σας, είναι πιθανό να 

«στιγματίσει» τον αθλητή για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 Ελέγξτε τις κουβέντες που χρησιμοποιείτε, τις χειρονομίες και τα αστεία που 

πιθανό να κάνετε!  

 

Εποικοδομητική ανατροφοδότηση 

 Θετική στάση (δεν κρίνω-παρέχω πληροφόρηση) 

    Η θετική ανατροφοδότηση είναι πιο αποτελεσματική από την αρνητική 

  

 Εστίαση σε συγκεκριμένη συμπεριφορά-αντί για «Καλή προσπάθεια» 

αναφορά στο «τι καλό είχε η προσπάθεια. Όταν ο αθλητής ξέρει ακριβώς τι 

έκανε σωστά, μπορεί να το επαναλάβει  

 

Εποικοδομητική ανατροφοδότηση 

 Άμεση. Τόνισε τα στοιχεία αμέσως μετά την προσπάθεια για να το συνδέσει στο 

μυαλό του. 

 Ειλικρινής. Αποφύγετε να πείτε κάτι απλά για να το πείτε, χάνει την αξία του! 

 Αρκετή για τους αρχάριους, λιγότερη για τους έμπειρους  

 Ατομική (δεν έχει ανάλογη επίδραση μπροστά σε όλους)  

 Εστίαση στην προσπάθεια και μετά στο αποτέλεσμα 

 Αποφυγή του «αλλά» μέσα στην πρόταση 

Είναι διαφορετικό να μιλάω με έντονη φωνή από το να φωνάζω εκνευρισμένος. Αν ο 

αθλητής βλέπει τον εκνευρισμό, δυσκολεύεται να εστιάσει στις οδηγίες. Όπου 

υπάρχει συναίσθημα σε διέγερση, δεν υπάρχει λειτουργία του μυαλού ως προς τη 

λογική επεξεργασία.  

Επανάληψη οδηγιών και ενθάρρυνση! 

Σαφείς οδηγίες, με ξεκάθαρο μήνυμα για το στόχο της άσκησης, χωρίς πολλά λόγια. 

Ο εγκέφαλος δεν είναι σε θέση να κρατήσει περισσότερα από δύο-τρία στοιχεία ανά 

κατάσταση. Οι μονολεκτικές οδηγίες είναι ιδανικές για την αφομοίωση.  

Εστίαση στην προπόνηση στη διόρθωση του λάθους, όχι μένοντας στο λάθος αλλά 

προβάλλοντας το σωστό!   
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Η επανάληψη δημιουργεί συνήθειες, αν η επανάληψη θα είναι λανθασμένη, η 

συνήθεια δεν θα είναι η επιθυμητή. Χρειαζόμαστε 600 επαναλήψεις για την 

«κατάκτηση» του σωστού.  

 

Ανταμοιβές και τιμωρίες 

Μη υλικές ανταμοιβές: προσοχή, έπαινος, ενθάρρυνση 

Υλικές ανταμοιβές: διακριτικά προνόμια, ειδικές ευθύνες, αρμοδιότητες 

Οι μη υλικές ανταμοιβές είναι αποτελεσματικές όταν: (α) είναι άμεσες 

             (β) ρεαλιστικές 

             (γ) συνεπείς στην εφαρμογή τους 

             (δ) επιλεκτική χρήση 

Για να είναι αποτελεσματική μια τιμωρία πρέπει: 

 να μην επιβάλλεται συχνά  

 να έχει τη μικρότερη συναισθηματική προσβολή 

 να είναι αυστηρή, όσο πρέπει, αλλά δίκαιη 

 να παρουσιάζεται η εναλλακτική καλή συμπεριφορά (π.χ. "μην κάνεις αυτό", 

"κάνε εκείνο")  

 να είναι εντοπισμένη στο σημείο που πρέπει και όχι γενικευμένη  

 να είναι ανάλογη προς την παράβαση και όχι προς το άτομο 

 

 

Ο φόβος της τιμωρίας λειτουργεί ανασταλτικά στη δημιουργικότητα και την 

ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.  

Η τιμωρία οδηγεί το άτομο να φοβάται το λάθος και να στερείται πρωτοβουλίας.  

Τιμωρία λογίζεται και η επίπληξη σε έντονο βαθμό.  

 

 

 

 


