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LO007: Να είναι σε θέση να ανακαλεί τις βασικές αρχές της
αποτελεσματικής λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και να
επιδεικνύει ικανότητα εφαρμογής των αρχών αυτών με σαφήνεια
και αποτελεσματικότητα. Να είναι σε θέση να υλοποιεί
δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για να βελτιώσει τις
εργασιακές
σχέσεις,
επιδεικνύοντας
γνώση
γενεθλίων,
ονομαστικών εορτών και άλλων ειδικών περιστάσεων.
ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΑΚΡΟΑΤΕΣ
Κατανόηση του πώς η γλώσσα του σώματος δουλεύει (μη-λεκτική
επικοινωνία) με ένα σαφή και αποτελεσματικό τρόπο
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι
σε θέση να:
1. Κατανοήσουν τις αρχές και τη σημασία της ενεργητικής
ακρόασης
2. Ονομάσουν και περιγράψουν τους κανόνες της
αποτελεσματικής επικοινωνίας
3. Ονομάσουν και περιγράψουν τα εμπόδια στην
αποτελεσματική επικοινωνία
Ατομική
Ομαδική
Γραπτή άσκηση
Ανάλυση βίντεο
Προσομοίωση
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ομαδική άσκηση με κάρτες
Άσκηση με τη χρήση Δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνιών
Παιχνίδι ρόλων (role play)
Ομαδική συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Μέρος παιχνιδιού ρόλου:

Τίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης

2. 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή
και αποτελεσματικό τρόπο
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

Αυτό το παιχνίδι ρόλων χωρίζεται σε τρία (3) μέρη:
1. Μη-ακρόαση
2. Ακρόαση
3. Ενεργή ακρόαση
Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ομάδες
των δύο (2) ατόμων.
Ένας από τους συμμετέχοντες ακολουθεί τον εκπαιδευτή έξω από
την τάξη ο οποίος του λέει να φτιάξει μια σύντομη ιστορία για να την
πει αργότερα στο άλλο μέλος της ομάδας.
Στο μεταξύ, ο εκπαιδευτής ζητά από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
να αγνοήσουν το πρώτο μέρος της ιστορίας που πρόκειται να
ακούσουν (μέρος της μη-ακρόασης).
Στο δεύτερο μέρος, όταν ο εκπαιδευτής δώσει κρυφό σήμα (π.χ.
κλείσιμο του ματιού, κτλ.), θα πρέπει να αρχίσουν να ακούνε
‘παθητικά’ το άλλο μέλος της ομάδας τους (να δίνουν προσοχή, να
τους βλέπουν, αλλά να μην ενοχλούν – μέρος της ακρόασης).
Στο τρίτο μέρος, όταν ο εκπαιδευτής δώσει άλλο σήμα, θα πρέπει να
αρχίσουν να ακούνε «κατάλληλα» - χρησιμοποιώντας τεχνικές
γλώσσας του σώματος της μη-λεκτικής επικοινωνίας και ρωτώντας
ερωτήσεις (μέρος της ενεργητικής ακρόασης).
1. Αναθεώρηση: Μετά την άσκηση, η πρώτη ομάδα εξηγεί πώς
αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων, και
ποιες αλλαγές παρατήρησαν στη συμπεριφορά του
συνεργάτη τους. Οι συνεργάτες στην άλλη πλευρά
περιγράφουν ποιος ήταν ο στόχος τους και τι έκαναν.

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης

2. Διάλεξη: Ο εκπαιδευτής εξηγεί τη διαφορά μεταξύ της
ακρόασης και της ενεργητικής ακρόασης και εξηγεί επίσης τις
τεχνικές ενεργητικής ακρόασης.
1. Υλικό για τον εκπαιδευτή
2. Επιπρόσθετη άσκηση (Πρόσωπο με πρόσωπο άσκηση)
Κατανόηση των αρχών και της σημασίας της ενεργητικής ακρόασης.
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο σχετικά με την ενεργητική ακρόαση
(υλικό εκπαιδευτών). Εναλλακτικά, ή επιπρόσθετα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη άσκηση «Πρόσωπο με Πρόσωπο».
Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή
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Επισυνάψεις στα Μεθοδολογικά Εργαλεία

Υλικό για τον εκπαιδευτή
Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να γνωρίζουν στην αρχή ότι ο σκοπός της άσκησης είναι η αναγνώριση
των τριών σταδίων της ακρόασης (μη-ακρόαση – ακρόαση – ενεργητική ακρόαση).
Ενεργητική ακρόαση
Είναι μια τεχνική επικοινωνίας που απαιτεί από τον ακροατή να καταλάβει, να ερμηνεύσει, και να
αξιολογήσει τι ακούει. Η δυνατότητα να ακούσει ενεργά μπορεί να βελτιώσει τις προσωπικές σχέσεις
μέσω της μείωσης των συγκρούσεων, της ενίσχυσης της συνεργασίας, και της ενθάρρυνσης της
κατανόησης.
Κατά την αλληλεπίδραση, οι άνθρωποι συχνά δεν ακούνε με προσοχή. Μπορεί να αποσπαθεί η
προσοχή τους, σκεπτόμενοι άλλα πράγματα, ή σκεπτόμενοι αυτό που πρόκειται να πουν έπειτα (η
τελευταία περίπτωση ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαφωνιών και συγκρούσεων). Η ενεργή
ακρόαση είναι ένας δομημένος τρόπος ακρόασης και ανταπόκρισης στους άλλους δίνοντας προσοχή
στον ομιλητή. Η αναστολή του πλαίσιου αναφοράς κάποιου ατόμου, η αναστολή της κρίσης και η
αποφυγή άλλων εσωτερικών διανοητικών δραστηριοτήτων, είναι σημαντικά ώστε να
ανταποκρινόμαστε πλήρως στον ομιλητή.
Είναι σημαντικό για έναν ακροατή να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του ομιλητή και τη γλώσσα του
σώματός του. Έχοντας την ικανότητα να ερμηνεύει τη γλώσσα του σώματος ενός ατόμου, επιτρέπει
στον ακροατή να αναπτύξει μια πιο ακριβή κατανόηση του μηνύματος του ομιλητή. Όταν ο ακροατής
δεν ανταποκρίνεται στη μη-λεκτική γλώσσα του ομιλητή, αυτός/αυτή συμμετέχει σε μια απάντηση που
βασίζεται μόνο στο περιεχόμενο και αγνοεί τα συναισθήματα που καθοδηγούν το μήνυμα.
Ακούγοντας, ο ακροατής μπορεί μετά να παραφράσει τα λόγια του ομιλητή. Είναι σημαντικό να
σημειώσουμε ότι ο ακροατής δεν είναι αναγκαίο να συμφωνεί με τον ομιλητή – αλλά μόνο να δηλώσει
αυτό που ειπώθηκε. Σε συναισθηματικά φορτισμένες επικοινωνίες, ο ακροατής μπορεί να ακούσει τα
συναισθήματα. Άρα, παρά να επαναλαμβάνει μόνο το τι έχει πει ο ομιλητής, ο ενεργός ακροατής
μπορεί να περιγράψει το υποκείμενο συναίσθημα ("Φαίνεσαι να νιώθεις θυμό," ή "Φαίνεται να
νιώθεις απογοητευμένος, μήπως είναι επειδή ... ;").
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Άτομα σε σύγκρουση συχνά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ένα άτομο
να αρνείται την ισχύ της θέσης του άλλου ατόμου. Το στήσιμο των ενεδρών συμβαίνει όταν ακούμε τα
μειονεκτήματα στα επιχειρήματα του άλλου ατόμου και αγνοούμε τα προτερήματα. Ο σκοπός είναι να
επιτεθούμε στη θέση του ομιλητή και να υποστηρίξουμε τη δική μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια
διαστρέβλωση του επιχειρήματος του ομιλητή για να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κάθε
μέρος μπορεί να αντιδράσει αμυντικά, και μπορεί να φύγει ή να αποσυρθεί. Από την άλλη πλευρά, εάν
το ένα μέρος διαπιστώσει ότι το άλλο μέρος καταλαβαίνει, μια ατμόσφαιρα συνεργασίας μπορεί να
δημιουργηθεί. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα συνεργασίας και επίλυσης της σύγκρουσης.
Μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων (που ονομάζεται «Μη-βίαιη επικοινωνία» ("Nonviolent
Communication" ή "NVC"))—η οποία σχεδιάστηκε από τον Marshall Rosenberg—μπορεί να συμβάλει
στη διευκόλυνση της ενεργητικής ακρόασης. «Όταν συγκεντρωνόμαστε στην αποσαφήνιση αυτού που
παρατηρείται, αυτό που είναι αισθητό, και αυτού που χρειάζεται (και ζητείται), αντί να κάνουμε
διάγνωση και να κρίνουμε, ανακαλύπτουμε το βάθος της δικής μας συμπόνιας. Μέσω της έμφασής στη
βαθιά ακρόαση-προς τους εαυτούς μας καθώς και στους άλλους-η NVC καλλιεργεί σεβασμό, προσοχή
και εμπάθεια και γεννά μια αμοιβαία επιθυμία να δίνουμε από καρδιάς.» Ο Rosenberg διευκρινίζει
περαιτέρω την πολυπλοκότητα της αντίληψης και την προσαρμοστικότητα αυτού που αποκαλεί «βαθιά
ακρόαση», λέγοντας: «Αν και αναφέρομαι βολικά στην NVC ως μια “διαδικασία” ή “γλώσσα”, είναι
δυνατόν να εκφράζονται και τα τέσσερα κομμάτια του μοντέλου, χωρίς να αρθρώνουμε μια λέξη. Η
ουσία της NVC βρίσκεται στη συνείδησή αυτών των τεσσάρων τμημάτων, και όχι στις πραγματικές
λέξεις που ανταλλάσσονται.»
Για να ενισχύσετε τις δεξιότητες ακρόασης σας, πρέπει να αφήσετε το άλλο άτομο να καταλάβει ότι
ακούτε αυτά που λέει. Για να καταλάβετε τη σημαντικότητα αυτού, ρωτήστε τον εαυτό σας εάν έχετε
εμπλακεί ποτέ σε μια συζήτηση όπου έχετε αναρωτηθεί εάν το άλλο πρόσωπο άκουγε αυτά που
λέγατε. Αναρωτιέστε εάν το μήνυμά σας γίνεται αντιληπτό, ή ακόμη αν αξίζει τον κόπο να συνεχίζετε να
μιλάτε. Αισθάνεστε σαν να μιλάτε σε έναν τοίχο από τούβλα και αυτό είναι κάτι που θέλετε να
αποφύγετε.
Η γνωστοποίηση μπορεί να είναι κάτι απλό όπως ένα νεύμα του κεφαλιού ή ένα απλό «ναι». Δε
συμφωνείτε απαραίτητα με το πρόσωπο, απλά δείχνετε ότι ακούτε. Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του
σώματος και άλλα σημάδια για να γνωστοποιείτε ότι ακούτε, σας θυμίζει επίσης να δίνετε προσοχή και
να μην αφήνετε το μυαλό σας να ταξιδεύει.
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Πρέπει επίσης να προσπαθείτε να ανταποκρίνεστε στον ομιλητή με έναν τρόπο που θα τον/την
ενθαρρύνει να συνεχίσει να μιλά, ώστε να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Αν και κουνώντας
το κεφάλι και λέγοντας «ναι» μαρτυρεί ότι ενδιαφέρεστε, μια περιστασιακή ερώτηση ή σχόλιο για να
ανακεφαλαιώσετε αυτά που έχουν ειπωθεί, δείχνει ότι έχετε κατανοήσει και το μήνυμα.
Πώς να γίνετε ενεργός ακροατής
Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία της ενεργητικής ακρόασης. Όλα σας βοηθούν να εξασφαλίσετε ότι
ακούτε το άλλο πρόσωπο και ότι το άλλο πρόσωπο γνωρίζει ότι ακούτε αυτά που λέει.
1. Δώστε προσοχή.
Δώστε στον ομιλητή την αμέριστη προσοχή σας, και γνωστοποιήστε το μήνυμα. Αναγνωρίστε
ότι η μη-λεκτική επικοινωνία επίσης «μιλάει» δυνατά.
o Κοιτάζετε τον ομιλητή.
o Βάλτε στην άκρη τις σκέψεις που αποσπούν την προσοχή σας. Μην προετοιμάζετε
διανοητικά μια αντίκρουση!
o Αποφύγετε να αποσπάται η προσοχή σας από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
o «Ακούστε» τη γλώσσα του σώματος του ομιλητή.
o Απέχετε από άλλες συνομιλίες όταν ακούτε μέσα στο περιβάλλον μιας ομάδας.

2. Δείξετε ότι ακούτε.
Χρησιμοποιήστε τη δική σας γλώσσα του σώματος και τις χειρονομίες σας για να μεταφέρετε
την προσοχή σας.
o Γνέφετε περαστασιακά.
o Χαμογελάτε και χρησιμοποιείτε άλλες εκφράσεις προσώπου.
o Προσέξτε τη στάση σας και βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτή και φιλόξενη.
o Ενθαρύνετε τον ομιλητή να συνεχίσει με μικρά λεκτικά σχόλια όπως «ναι» και
«βέβαια».
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3. Παρέχετε ανατροφοδότηση.
Τα προσωπικά μας φίλτρα, οι υποθέσεις, οι κρίσεις και τα πιστεύω μας μπορούν να
διαστρεβλώσουν αυτά που ακούμε. Ως ακροατές, ο ρόλος σας είναι να καταλάβετε αυτό που
ειπώθηκε. Αυτό μπορεί να απαιτεί το να εκφράζετε αυτό που έχει ειπωθεί και να κάνετε
ερωτήσεις.
o Εκφράστε αυτό που ειπώθηκε παραφράζοντάς το. «Αυτό που ακούω είναι ότι…» και
«Ακούγεται ότι λες…» είναι καλοί τρόποι να γυρίζετε πίσω.
o Κάντε ερωτήσεις για να διευκρινίσετε συγκεκριμένα σημεία. «Τί εννοείς όταν λες
ότι…;» «Αυτό εννοείς;»
o Κατά διαστήματα παρουσιάζετε περιληπτικά τα σχόλια του ομιλητή.

4. Καθυστερείτε να υποβάλλετε την κρίση σας.
Το να διακόπτετε είναι χάσιμο χρόνου. Συγχύζει τον ομιλητή και περιορίζει την πλήρη
κατανόηση του μηνύματος.
 Αφήστε τον ομιλητή να τελειώσει.
 Μην διακόπτετε με αντεπιχειρήματα.

5. Ανταποκριθείτε κατάλληλα.
Η ενεργητική ακρόαση είναι ένα μοντέλο για σεβασμό και κατανόηση. Κερδίζετε πληροφορίες
και προοπτική. Δεν κερδίζετε τίποτα με το να επιτίθεστε στον ομιλητή ή αλλιώς να τον
μειώνετε.
 Να είστε αμερόληπτοι, ανοικτοί και ειλικρινής στις απαντήσεις σας.
 Υποστηρίξτε με σεβασμό τις απόψεις σας.
 Να αντιμετωπίζετε το άλλο πρόσωπο όπως αυτός ή αυτή θα ήθελαν να
αντιμετωπιστούν.
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Τεχνικές ενεργητικής ακρόασης
Ανοικτές ερωτήσεις
Αντί να ρωτάτε ερωτήσεις οι οποίες χρειάζονται μόνο ένα «ναι» ή «όχι» για απάντηση, προσπαθήστε
να ρωτάτε ανοικτές ερωτήσεις. Για παράδειγμα, αντί να λέτε: «Αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό;»,
ρωτήστε «Για πόσο καιρό συμβαίνει αυτό;». Με αυτόν τον τρόπο, αντί να κλείνετε τη συζήτηση με ένα
«ναι» ή «όχι» για απάντηση, την ανοίγετε και ενθαρρύνετε το άλλο άτομο να συνεχίσει να μιλά. Ακόμα
ένα καλό παράδειγμα για να θυμάστε είναι, αντί να λέτε «είναι όλα εντάξει;» μπορείτε να ρωτάτε «πώς
έχουν τα πράγματα;».
Συνοψίζοντας
Αυτό βοηθά να δείχνετε ότι έχετε ακούσει και κατανοήσει αυτά που έχουν ειπωθεί. Για παράδειγμα,
«Κατανοώ ότι νιώθεις αγχωμένος, αλλά μη ξεχνάς ότι αγαπάς τη δουλειά σου».
Αντικατοπτρίζοντας
Επαναλαμβάνοντας μια λέξη ή φράση μπορεί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συνεχίσουν. Αν
κάποιος πει «Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα τελευταία», μπορείτε να κάνετε τη συζήτηση να
συνεχίσει επαναλαμβάνοντας απλά «Δύσκολο…».
Αποσαφηνίζοντας
Όλοι γυρίζουμε και ασχολούμαστε με τα πιο δύσκολα πράγματα. Αν μπορούμε να αποφύγουμε να τα
λέμε, τότε θα το καταφέρουμε. Εάν το άτομο με το οποίο μιλάμε ασχολείται με ένα σημαντικό σημείο,
το να πείτε «Πείτε μου περισσότερα για…», ή «…ακούγεται να είναι ένας δύσκολος χώρος για εσένα»,
μπορεί να βοηθήσει εσάς και το άτομο να ξεκαθαρίσετε τα σημεία. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά ένα
«Ναι», «Συνεχίστε», ή «Καταλαβαίνω» μπορούν να δώσουν την αναγκαία ενθάρρυνση.
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Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

Αντιδρώντας
Δεν πρέπει να είσαστε εντελώς ουδέτεροι. Εάν αυτός με τον οποίο μιλάτε έχει περάσει μια απαίσια
περίοδο, κάποια συμπάθεια και κατανόηση είναι ζωτικής σημασίας. «Αυτό πρέπει να ήταν δύσκολο»αυτό βοηθάει πραγματικά.
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Επιπλέον άσκηση (εάν υπάρχει χρόνος)
2. Πρόσωπο με πρόσωπο άσκηση

Αυτή η άσκηση χρειάζεται την πλήρη συγκέντρωσή και προσοχή σας. Καθήστε πρόσωπο με πρόσωπο
με ένα άτομο. Πρώτα προσέξτε την έκφραση του προσώπου, τη διάθεση και το βλέμμα του άλλου
ατόμου. Στη συνέχεια, ρωτήστε το συνεργάτη σας να σας δώσει μια πρόταση για να την επαναλάβετε
πίσω σε αυτόν.
Ο συνεργάτης σας, σας λέει μια πρόταση ή δύο. Εσείς ακούτε, κατανοείτε, τη σκέφτεστε και την
επαναλαμβάνετε πίσω στο συνεργάτη σας χρησιμοποιώντας τις δικές σας λέξεις.
Ρωτήστε το συνεργάτη σας εάν επαναλάβατε το μήνυμα σωστά. Ρωτήστε τον εάν ήσαστε στην ίδια
συχνότητα με τα συναισθήματά και τη διάθεσή του. Εάν ολοκληρώσατε με επιτυχία αυτή την άσκηση,
η (ανακλαστική) ακρόασή σας θα κάνει το συνεργάτη σας να νιώσει ότι έχετε ακούσει και ότι τους έχετε
κατανοήσει.

Καθίστε πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον άλλο. Ο συνεργάτης σας, σας λέει μια σύντομη πρόταση,
εσείς την ακούτε και την επαναλαμβάνετε χρησιμοποιώντας παρόμοιες λέξεις και παρόμοια δομή
πρότασης. Αναδιατάξετε λέξεις ή αντικαταστήστε λέξεις για να δώσετε το μήνυμα πίσω στο συνεργάτη
σας. Ρωτήστε το συνεργάτη σας εάν το μήνυμα είναι ακόμη το ίδιο. Ρωτήστε το συνεργάτη σας εάν
είσαστε ικανός να παραφράσετε ή εαν απλά επαναλάβετε. Εάν ο ομιλητής σας πει ότι απλά
επαναλάβετε, τολμήστε να μετακινήσετε λέξεις και να τις αντικαταστήσετε με συνώνυμες ωσότου να
καταφέρετε να παραφράσετε με επιτυχία αυτά που είπε ο ομιλητής.
Κάνετε εξάσκηση την άσκηση εκ περιτροπής με το συνεργάτη σας, ωσότου να νιώσετε και οι δύο ότι
μπορείτε να παραφράσετε ένα μήνυμα.
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