Οδηγίες

Ακρόαση λέξη προς λέξη
(λέξη προς λέξη: λήψη,
κωδικοποίηση, ακρόαση)
είναι να µάθουν οι συµµετέχοντες να λαµβάνουν
τα λεγόµενα του συνοµιλητή τους λέξη προς λέξη
- ώστε να ακούσουν πραγµατικά την κάθε λέξη.
Το αντίθετο της ακρόασης λέξη προς λέξη είναι η
τυχαία συνένωση των λεγοµένων του συνοµιλητή
και η κάλυψη των κενών στις πληροφορίες, βάσει
των υποθέσεων που κάνει ο ακροατής. Ο στόχος
είναι να µάθουν οι συµµετέχοντες να ακούν
κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι πληροφορίες
που µεταδίδονται από τον συνοµιλητή να
λαµβάνονται από τον ακροατή ακριβώς όπως
είναι. Αυτό θα βοηθήσει τους συµµετέχοντες να
αποφύγουν τα µειονεκτήµατα των υποθέσεων
που κάνει ο ακροατής µε τη φαντασία του, οι
οποίες προκαλούνται από την τυχαία λήψη
πληροφοριών.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, να
θυµάστε να παρατηρείτε συνειδητά τη
διαλογική σας στάση και συµπεριφορά!
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Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας

• Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε ζεύγη, ή αναλόγως ο εκπαιδευτής καθορίζει
το πώς θα σχηµατιστούν τα ζεύγη (αν υπάρχει περιττός αριθµός συµµετεχόντων,
µπορεί να σχηµατιστεί µία οµάδα των τριών ατόµων).
• Στο κάθε ζεύγος, οι συµµετέχοντες εξασκούν τη λέξη προς λέξη ακρόαση,
ακούγοντας προσεκτικά τα λεγόµενα του συνοµιλητή τους.
• Στο κάθε ζεύγος δίδεται ένα θέµα προς συζήτηση, για παράδειγµα, “Πώς
συσχετίζοµαι µε τους άλλους ανθρώπους”.
• Πρώτα µιλάει το ένα µέλος του ζεύγους και ο συνοµιλητής, ως ακροατής, λαµβάνει
λέξη προς λέξη τα λεγόµενα. Έπειτα αντιστρέφονται οι ρόλοι, ούτως ώστε και
οι δύο συµµετέχοντες να εξασκήσουν και τους δύο ρόλους, του οµιλητή και του
ακροατή.
• Ο οµιλητής λέει δύο προτάσεις οι οποίες συγκροτούν ένα σύνολο. Έπειτα, ο
ακροατής επαναλαµβάνει χρησιµοποιώντας ακριβώς τις ίδιες λέξεις που
ειπώθηκαν από τον οµιλητή.
• Συνολικά, ο οµιλητής λέει περίπου πέντε τέτοια σύνολα και ο ακροατής
επαναλαµβάνει κάθε ένα από αυτά.
• Αφότου ολοκληρωθούν πέντε σύνολα, οι ρόλοι αντιστρέφονται και ο οµιλητής
παίρνει το ρόλο του ακροατή, ακούει προσεκτικά και επαναλαµβάνει λέξη προς
λέξη τα λεγόµενα του συνοµιλητή του.
• Να “σταµατάτε” και να συγκεντρώνεστε, να είστε παρόντες!
• Επίσης, όταν έρχεται η σειρά σας ως οµιλητής, να θυµάστε ότι πρέπει να είστε
συγκεντρωµένος/η σε αυτά που λέτε και να κρατάτε τη σειρά σας σύντοµη και
περιεκτική.
• Ενώ ακούτε τον συνοµιλητή σας, αδειάστε το µυαλό σας από οποιεσδήποτε άλλες
σκέψεις.
• Επαναλάβετε τα λεγόµενα του συνοµιλητή σας λέξη προς λέξη. Αυτό θα σας
βοηθήσει να µάθετε πώς να λαµβάνετε τα λεγόµενα ενός άλλου ατόµου µε
ακρίβεια. Επίσης, θα σας δώσει τη δυνατότητα να χρησιµοποιείτε τα λόγια του
άλλου ατόµου λέξη προς λέξη κατά την συµµετοχή σας σε διάλογο.
• Τώρα, αντιστρέψτε τους ρόλους.
• Είναι πραγµατικά πολύ σηµαντικό να επαναλαµβάνετε όλα όσα ακούτε
χρησιµοποιώντας τις ίδιες ακριβώς λέξεις. Δεν πρέπει ούτε να αφήσετε κάτι εκτός
από αυτά που είπε ο συνοµιλητής σας, αλλά ούτε να προσθέσετε οτιδήποτε το
οποίο δεν σας είπε ο συνοµιλητής σας αρχικά.
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