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3.3.4.8. Αποτελεσματική ακπόαση  

Ερωτήσεις 

 Πωσ μπορεί να βοθκιςει ι να ςυμβάλει ο δζκτθσ ςτθν βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ; 

 Τι απαιτεί  θ αποτελεςματικι ακρόαςθ; 

 Ποια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ πακθτικισ ακρόαςθσ; 

 Ποιεσ είναι οι βαςικζσ ενζργειεσ τθσ επιτυχθμζνθσ  πακθτικισ ακρόαςθσ; 

 Από τι χαρακτθρίηεται θ ενεργθτικι ακρόαςθ; 

 Ποιεσ είναι οι βαςικζσ ενζργειεσ τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ; 

Κείμενο Βιβλίου 

Από ηελ πιεπξά ηνπ δέθηε  ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο αθνξά θπξίσο 

ηελ απνηειεζκαηηθή αθξόαζε. Η απνηειεζκαηηθή  αθξόαζε  απαηηεί ηόζν ηε 

ζσζηή "παζεηηθή  αθξόαζε" όζν θαη ηε ζσζηή "ελεξγεηηθή  αθξόαζε", ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερόκελν θαη νη βαζηθέο αξρέο δίλνληαη κε ζπληνκ ία ζηε 

ζπλέρεηα.  

Παθητική ακπόαση.  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε ζσζηή σύλιεςε ,  

επεξεξγαζία θαη επμελεία από ην δέθηε ησλ κελπκάησλ πνπ ηνπ ζηέιλεη ν 

πνκπόο.   

Η επηηπρεκέλε παζεηηθή αθξόαζε απαηηεί ηηο παξαθάησ βαζηθέο 

ελέξγεηεο:  

  Εξάλειτη τυν θοπύβυν  κε ηελ επξεία έλλνηα θαη ησλ ελνριήζεσλ  πνπ 

εκπνδίδνπλ ηνλ πνκπό λα εθθξαζηεί θαη πξνθαινύλ αιινηώζεηο θαη  

παξεξκελείεο ζην κήλπκα.  

  Σςγκέντπυση τηρ πποσοσήρ  ηνπ δέθηε,  γηα λα ζπιιάβεη ζπλνιηθά  ην 

κήλπκα θαη λα απνθύγεη ηα βηαζηηθά  ζπκπεξάζκαηα, πξηλ αθόκε  

νινθιεξσζεί ην κήλπκα.  

  Οπτική επαυή και νεύματα ,  ώζηε λα αληηιακβάλεηαη ν πνκπόο όηη ν 

δέθηεο ηνλ παξαθνινπζεί θαη όηη έρεη ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζ' απηόλ (ηνλ πνκπό).  

  Έλεγσο τυν πποκαταλήτευν  ηνπ δέθηε θαη ηεο πηζαλήο εςαισθησίαρ  ηνπ 

ζηηο ιέμεηο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνκπνύ, ώζηε λα γίλεηαη  

θαηαλνεηό ην πξαγκαηηθό λόεκα ηνπ κελύκαηνο.  

 

Ενεπγητική ακπόαση .  Η ελεξγεηηθή αθξόαζε ραξαθηεξίδεηαη  από α)  ηελ 

πξνζπάζεηα  ηνπ δέθηε  λα βνεζήζεη ηνλ πνκπό λα εθθξάζεη  θαη λα 

κεηαβηβάζεη  κε ζσζηό ηξόπν απηό πνπ επηζπκεί .  β)  Επίζεο ε ελεξγεηηθή 

αθξόαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα  ηνπ δέθηε λα θαηαλνήζεη  θαη λα 

αηζζαλζεί ην κήλπκα .   

Οι βασικέρ ενέπγειερ τηρ ενεπγητικήρ ακπόασηρ είναι:  

  Επωτήσειρ .  Με ηηο εξσηήζεηο ν δέθηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ πνκπό 

λα γίλεη ζαθήο, θαηαλνεηόο θαη πιήξεο.  

  Ενθάππςνση  ηνπ πνκπνύ λα εθθξάζεη άλεηα απηό πνπ επηζπκεί . Απηή 

επηηπγράλεηαη κε ην θαιό θιίκα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ν δέθηεο.  



  Έλεγσο  από ην δέθηε αλ έρεη ζπιιάβεη  θαη θαηαλνήζεη ζσζηά ην 

κήλπκα, ν νπνίνο γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ εθθξάδνπλ κε άιια ιόγηα  

ην κήλπκα.  
  Ενσςναίσθηση ,  πνπ ζεκαίλεη όηη ν δέθηεο  αθνύεη  θαη θαηαλνεί  από ηε 

ζέζε  ηνπ πνκπνύ  όζα ν ηειεπηαίνο ηνπ κεηαβηβάδεη, δειαδή, κπαίλεη ν  

ίδηνο ζηε ζέζε ηνπ πνκπνύ. Σαπηόρξνλα δείρλεη ζηνλ ηειεπηαίν όηη  

αθνύεη από ηε ζέζε ηνπ. Ελζπλαίζζεζε δε ζεκαίλεη  νύηε ζπκπαζώ νύηε 

ζπκπάζρσ. Είλαη όκσο ελέξγεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αθξόαζεο, αθνύ ν δέθηεο κπαίλνληαο ζηε 

ζέζε ηνπ πνκπνύ κπνξεί λα θαηαλνεί θαιύηεξα όζα ν ηειεπηαίνο ζέιεη  

λα ηνπ κεηαβηβάζεη.  
 

 

Προτάσεις Σωστοφ -  Λάθους  

1.  Στθν ενεργθτικι ακρόαςθ τισ ερωτιςεισ τισ κάνει ο πομπόσ προσ το δζκτθ .  

2.  Σφλλθψθ, επεξεργαςία ερμθνεία του μθνφματοσ από το δζκτθ είναι 

χαρακτθριςτικά τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ.  

3.  Συγκζντρωςθ τθσ προςοχισ του δζκτθ, για να ςυλλάβει ςυνολικά το μινυμα 

είναι βαςικι ενζργεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ.  

4.  Η οπτικι επαφι και νεφματα, ϊςτε να αντιλαμβάνεται ο π ομπόσ ότι ο 

δζκτθσ τον παρακολουκεί και ότι ζχει ςυγκεντρωμζνθ τθν προςοχι του ς' 

αυτόν (τον πομπό)  είναι βαςικι ενζργεια τθσ πακθτικισ ακρόαςθσ.  

5.  Από τθν πλευρά του πομποφ θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ αφορά κυρίωσ 

τθν αποτελεςματικι ακρόαςθ.  

6.  Ελζπλαίζζεζε ζεκαίλεη  ζπκπαζώ θαη  ζπκπάζρσ.  

7.  Με ηηο εξσηήζεηο πνπ θάλεη ν δέθηεο πξνζπαζεί  λα βνεζήζεη  ηνλ εαπηό 

ηνπ λα θαηαλνήζεη  θαιύηεξα ην κήλπκα.  


