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Περιεχόμενα της Κοινωνικής Επικοινωνίας 

Κοινωνική Αλληλεπίδραση  Στυλ και πλαίσιο ομιλίας 

 Πολιτιστικές επιρροές 

 Διαφορές φύλου στην επικοινωνία 

 Γλωσσική παρέμβαση (επιρροή της μιας 
γλώσσας στην άλλη) 

 Εναλλαγή κώδικα 

 Κανόνες γλωσσικής ευγένειας 

 Κοινωνικός συλλογισμός 

 Κοινωνική ικανότητα που σχετίζεται με 
συνομηλίκους 

 Κοινωνικές εργασίες (π.χ. πρόσβαση σε 
ομάδες συνομηλίκων, παιχνίδι 
συνεργασίας) 

 Επίλυση των συγκρούσεων 

 Σχέσεις εξουσίας (π.χ. 
κυριαρχία/υποχώρηση) 

Κοινωνική Γνωστική λειτουργία  Θεωρία του Νου (ToΝ)-ικανότητα 
σύνδεσης συναισθηματικών καταστάσεων 
με τον εαυτό τους και άλλους. Κατανόηση 
ότι οι άλλοι έχουν γνώση, επιθυμίες και 
συναισθήματα που μπορεί να διαφέρουν 
από τα δικά τους 

 Συμπέρασμα 

 Προϋπόθεση 

 Συναισθηματική ικανότητα 
o συναισθηματική ρύθμιση 
o συναισθηματική κατανόηση 
o συναισθηματική έκφραση (π.χ. 

αποτελεσματική ρύθμιση της 
συναισθηματικής κατάστασης και 
της συμπεριφοράς κάποιου ενώ 
εστιάζει την προσοχή του σε 
σημαντικές πτυχές του 
περιβάλλοντος και ασχολείται με 
την κοινωνική αλληλεπίδραση) 

 Εκτελεστική λειτουργία (πχ. οργάνωση, 
σχεδιασμός, προσοχή, επίλυση 
προβλημάτων, αυτό-παρακολούθηση του 
μέλλοντος, συμπεριφορά κατευθυνόμενη 
από στόχους) 

 Κοινή προσοχή (π.χ. κοινωνικός 
προσανατολισμός, καθιέρωση κοινής 
προσοχής, παρακολούθηση 
συναισθηματικών καταστάσεων και 
εξέταση άλλων προθέσεων) 

Πραγματολογία Λεκτική 
Επικοινωνία 

 Πράξεις ομιλίας (π.χ. αιτήματα, 
απαντήσεις, σχόλια, οδηγίες, απαιτήσεις, 
υποσχέσεις και άλλες επικοινωνιακές 

 λειτουργίες) 
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 Επικοινωνιακές προθέσεις 
(επικοινωνιακές πράξεις) 

 Ενδιάμεσες/παραπλανητικές/εντοπιστικές 
πράξεις 

 Προσωδία 

 Αξιώματα συνομιλίας Grice (ποσότητα, 
ποιότητα, συνάφεια, τρόπος) 

 Ομιλία 
o Ύφος-συνομιλητικό, αφήγηση, 

έκθεση, 
o διαδικαστικό 
o Αλληλεπίδραση/συναλλαγή 
o Συνοχή/συνάφεια 
o Ανταπόκριση/διεκδικητικότητα 
o Συντήρηση θέματος/εισαγωγή/ 
o ανταπόκριση/μετατόπιση 
o Κοινωνική αμοιβαιότητα (π.χ. 

έναρξη και ανταπόκριση σε 
προσφορές για αλληλεπίδραση, 
εναλλαγή) 

o Ανάλυση και επισκευή 
επικοινωνίας 

o Δεικτικές μορφές 
o Έκτακτες ανάγκες/γειτνίαση 
o Συν-κατασκευή νοήματος 
o Γνώση εκδηλώσεων 
o Σενάρια 

Μη-λεκτική 
Επικοινωνία 

 Γλώσσα σώματος (στάση και τοποθέτηση) 

 Χειρονομία 

 Εκφράσεις προσώπου 

 Οπτική επαφή 

 Βλέμμα (μετατόπιση βλέμματος) 

 Εγγύτητα 

 Δεικτικές χειρονομίες 

 Προκλητική συμπεριφορά ως επικοινωνία 

Επεξεργασία Γλώσσας  
(Παραγωγική και Προσληπτική) 

 Κατανόηση προφορικού και γραπτού 
λόγου 

 Έκφραση προφορικής και γραπτής 
γλώσσας 

 Μορφολογία (μορφές λέξεων) 

 Σύνταξη (σειρά λέξεων) 

 Λεξιλόγιο σημασιολογίας γενικής και 
ειδικού τομέα (πχ. επιστήμη, μαθηματικά, 
κοινωνικές σπουδές) 

 Φωνολογικές δεξιότητες ορθογραφίας και 
αποκωδικοποίησης ανάγνωσης 

Αυτός ο πίνακας δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τις παρακάτω παραπομπές: Grice, 
1975; Nelson, 1978; and Timler, Olswang, & Coggins, 2005. 
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