ENOTHTA 4
AΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Περιεχόμενο της Ενότητας 4
_________________________________________________________________________________________________________________ 1

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ _______________________________________________________________________________ 3
1.1.

Θέμα ενότητας _____________________________________________________________________________________ 3

1.2.

Ανάλυση αναγκών των εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ ____________________________________ 3

1.3.

Μαθησιακά αποτελέσματα ______________________________________________________________________ 4

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ____________________________________________________________________________________ 5
2.1.

Κατανοώντας πώς λειτουργεί η επικοινωνία ________________________________________________ 5

2.2.

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία __________________________________________________________ 8

2.3.

Κατανοώντας το προσωπικό μας στυλ επικοινωνίας ______________________________________ 9

2.4.

Ενεργή ακρόαση _________________________________________________________________________________ 11

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ______________________________________________________________________________________ 13
3.1 Πρακτικές ασκήσεις_________________________________________________________________________________ 13

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ______________________________________________________________________________ 18
5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ _________________________________________________________________ 20

Σελίδα

2

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ _____________________________________________________________________________________________ 21

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1.1.

Θέμα ενότητας

To να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους άλλους είναι μια σημαντική προσωπική
δεξιότητα της καθημερινής ζωής, η οποία είναι αναγκαία και για την ομαλή λειτουργία της
ομάδας και της κοινότητας. Η έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ενηλίκων με
χαμηλό επίπεδο προσόντων είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την ευημερία της
συγκεκριμένης ομάδας, αυξάνοντας τον κίνδυνο να βρεθεί σε καταστάσεις κοινωνικού
αποκλεισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα μιας έρευνας ερωτηματολογίου που
πραγματοποιήθηκε στα αρχικά στάδια του έργου DECENT, η οποία έδειξε ότι παρόλο που δεν
είναι τόσο σοβαρά όσο σε άλλους τομείς, οι συμμετέχοντες είχαν σοβαρά προβλήματα με
κάποιες από τις διαστάσεις που σχετίζονται την επικοινωνία. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση της Ισπανίας, το 50% των συμμετεχόντων παραδέχτηκαν ότι δεν χρησιμοποιούν
πάντα τη γλώσσα του σώματος όταν επικοινωνούν με τους άλλους και ότι αντιμετωπίζουν
προβλήματα στο να επικοινωνήσουν αυτό που θέλουν να πουν.
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο κύριος στόχος της παρούσας ενότητας είναι να παρέχει μια
σειρά εργαλείων σε εκπαιδευτές ενηλίκων, τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να
βελτιώσουν τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ‘αποτελεσματική
επικοινωνία’ μεταξύ των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι ή σε κίνδυνο φτώχειας). Αυτές οι
βασικές δεξιότητες περιλαμβάνουν το πώς εκφράζουμε τις ανάγκες και τας συναισθήματά
μας με έναν τρόπο που να τα κάνει κατανοητά στο άτομο που ακούει, πώς χρησιμοποιούμε
αποτελεσματικά τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, πώς επικοινωνούμε διεκδικητικά και
πώς κάνουμε ενεργή ακρόαση. Η Ενότητα αυτή δεν καταπιάνεται συγκεκριμένα με
επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η δημόσια ομιλία ή η ψηφιακή επικοινωνία. Αντίθετα,
εστιάζει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων οι οποίες επιτρέπουν σε ενήλικες με χαμηλά
προσόντα να επικοινωνήσουν κατάλληλα στο πλαίσιο μιας μικρής κοινότητας και στις
καθημερινές τους διαπροσωπικές σχέσεις.
Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια της Ενότητας, οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι ενήλικες με
χαμηλές δεξιότητες θα αναστοχαστούν για τη σημασία της επικοινωνίας ως τρόπου μέσω
του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν ο ένας με τον άλλο και να δημιουργήσουν
νόημα.
Πριν την υλοποίηση του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κάνουν ένα αρχικό τεστ,
για να προσδιορίσουν το επίπεδο των εκπαιδευόμενων, καθώς και τις συγκεκριμένες ανάγκες
τους. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες θα προσαρμοστούν στο επίπεδο της κάθε
ομάδας και, κατ’ επέκταση, ότι θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού.
Το τεστ είναι επίσης χρήσιμο για να συγκριθεί η διαφορά στις γνώσεις και τις δεξιότητες των
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Ανάλυση αναγκών των εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ

Σελίδα

1.2.

συμμετεχόντων σε σχέση με την αρχή της εκπαίδευσης. Το τεστ είναι διαθέσιμο στο
Κεφάλαιο 1. Αποτελείται από ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις που σχετίζονται με τις
τέσσερις υποενότητες και ο χρόνος που χρειάζεται για τη συμπλήρωσή του είναι περίπου
δεκαπέντε λεπτά.

1.3.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να:

Σελίδα
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1. Έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας.
• Να κατανοούν πώς λειτουργεί η βασική διαδικασία της επικοινωνίας.
• Να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο επικοινωνίας και να προσαρμόζουν ανάλογα
τα στοιχεία της επικοινωνιακής διαδικασίας.
• Να επισημαίνουν εμπόδια στην επικοινωνία και να εφαρμόζουν στρατηγικές
για να τα ξεπερνούν.
2. Κατανοούν πώς να χρησιμοποιούν τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, για να
μεταδίδουν το σωστό μήνυμα.
• Να κατανοούν καλύτερα τις διαφορές μεταξύ της λεκτικής και μη λεκτικής
επικοινωνίας.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας
• Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματός τους πιο αποτελεσματικά, αλλά
και την ικανότητά τους να διαβάζουν τα μη λεκτικά σήματα των συνομιλητών
τους.
3. Αναγνωρίζουν τα στυλ επικοινωνίας στην καθημερινότητά τους.
• Να μάθουν να προσαρμόζουν το στυλ επικοινωνίας τους σε κάθε περίσταση,
ώστε να επικοινωνούν με επιτυχία.
• Να εφαρμόζουν πρακτικά επικοινωνιακές δεξιότητες διεκδικητικότητας.
4. Κατανοούν τη σημασία της ενεργής ακρόασης και να βελτιώσουν την ικανότητά τους
να την εφαρμόζουν στην πράξη.
• Να εξοικειωθούν με την πρακτική της ενεργής ακρόασης.
• Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές της ενεργής ακρόασης και πώς να τις
εφαρμόζουν.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Το θεωρητικό μέρος της Ενότητας 4 «Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο: αποτελεσματική
επικοινωνία στο πλαίσιο μιας μικρής κοινότητας» είναι χωρισμένο σε τέσσερις υποενότητες.
Παρόλο που κάθε υποενότητα καταπιάνεται με μια συγκεκριμένη πτυχή της επιτυχούς
επικοινωνίας, όλες συνδέονται και ενισχύουν η μία την άλλη. Η υποενότητα 1 είναι μια
εισαγωγική ενότητα, καθώς αποσκοπεί να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της επιτυχούς
επικοινωνίας και να κάνει τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν για την επικοινωνία με έναν
διαφορετικό τρόπο. Η υποενότητα 2 έχει να κάνει με τους δύο τύπους της επικοινωνίας:
λεκτική και μη λεκτική. Ο βασικός της στόχος είναι να οδηγήσει σε αναστοχασμό για τον
σημαντικό ρόλο που παίζει η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία στην επαφή μας με τους
άλλους. Η υποενότητα 3 κάνει μια εισαγωγή στα τέσσερα πιο κοινά στυλ επικοινωνίας και
δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναστοχαστούν σχετικά με τα δικά τους μοτίβα
επικοινωνίας. Τέλος, η υποενότητα 4 στοχεύει στην ανάπτυξη μιας θεμελιώδους
επικοινωνιακής ικανότητας, αυτήν της ενεργούς ακρόασης.
Μετά το θεωρητικό μέρος, η παρούσα ενότητα παρέχει επίσης και μια λίστα πρακτικών
ασκήσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές ώστε να βελτιώσουν τις
συγκεκριμένες δεξιότητες των εκπαιδευόμενων, καθώς και μια σειρά πρακτικών εισηγήσεων
για πραγματοποίηση του εργαστηρίου.

2.1.

Κατανοώντας πώς λειτουργεί η επικοινωνία

Σελίδα
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Ως κοινωνικά όντα, η επικοινωνία είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Μάλιστα, η
έρευνα δείχνει ότι ξοδεύουμε γύρω στο 70% του χρόνου μας σε κάποιου είδους επικοινωνία.
Παρόλο που η επικοινωνία μπορεί απλά να περιγραφεί ως η πράξη της μετάδοσης νοήματος,
δεκαετίες εκτεταμένης έρευνας δείχνουν ότι η επικοινωνία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία
στην οποία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες και στοιχεία. Η Εικόνα 1 παρουσιάζει το βασικό
μοντέλο επικοινωνίας, το οποίο είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε πώς δουλεύει
οποιοσδήποτε τύπος επικοινωνίας. Παρόλο που η διαδικασία μπορεί να πάρει πολλές
μορφές, το να είμαστε εξοικειωμένοι με τις βασικές πτυχές της είναι το πρώτο βήμα για την
ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Εικόνα 1. Το μοντέλο αλληλεπίδρασης της επικοινωνίας
Κωδικοποίηση

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

Θόρυβος

Αποκωδικοποίηση

Δίαυλος
Μήνυμα = Γεια!

ΔΕΚΤΗΣ

Θόρυβος
Προσαρμογή από το βιβλίο “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Διαθέσιμο στο:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html

Για την επικοινωνία, πρέπει να υπάρχει: 1) ένας αποστολέας, που είναι το άτομο που στέλνει
την πληροφορία 2) ένας αποδέκτης, που είναι αυτός που λαμβάνει την πληροφορία 3) ένα
μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο που μεταδίδεται και 4) ένας δίαυλος, που
είναι το μέσο ή το κανάλι μέσω του οποίου ταξιδεύει το μήνυμα (A Primer on Communication
Studies, 2012). Παραδείγματα διαύλων επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο, το ιστολόγιο, μια
επιστολή ή η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.

Σελίδα

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου το μήνυμα δε λαμβάνεται αποτελεσματικά,
ακόμη και αν κωδικοποιείται κατάλληλα από τον ομιλητή. Αυτό συμβαίνει λόγω της ύπαρξης
‘θορύβου’. Ο επικοινωνιακός θόρυβος αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι
παρόντα σε μια επικοινωνιακή περίσταση, τα οποία εμποδίζουν την επιτυχημένη
επικοινωνία. Η έννοια του θορύβου σχετίζεται με την ιδέα των «επικοινωνιακών εμποδίων».
Δεδομένου ότι τα εμπόδια μπορούν να αλλοιώσουν ή να παρεμποδίσουν την επικοινωνία, το
να συνειδητοποιούμε την παρουσία τους και να είμαστε σε θέση να τα προσδιορίσουμε, είναι
βασικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου τους. Πιο κάτω, αναφέρουμε τους
πιο κοινούς τύπους εμποδίων στην επικοινωνία:
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Για να ονομάσουμε αυτού του είδους τη μετάδοση «επικοινωνία», η πληροφορία που
μεταδίδεται πρέπει να αποσταλεί σωστά και να κατανοηθεί από τον δέκτη, κάτι που
συμβαίνει μέσω των νοητικών διαδικασιών της κωδικοποίησης και της αποκωδικοποίησης.
Για παράδειγμα, μπορεί να διψάτε και κωδικοποιείτε το ακόλουθο μήνυμα στη φίλη σας:
«Διψάω, θέλεις να πάμε στην καφετέρια να πιούμε κάτι;». Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η
επικοινωνία ήταν επιτυχής, αν και οι δύο συνομιλητές ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο το
μήνυμα. Με αυτή την έννοια, οι βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σημαντικές, αφού
διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία όλων αυτών των παραγόντων για την αποτελεσματική
επικοινωνία.

•

•
•

•

•

•

Περιβαλλοντικά εμπόδια είναι αυτά τα οποία παρεμποδίζουν τη φυσική ροή της
προφορικής επικοινωνίας (π.χ. όταν είστε σε δείπνο, αλλά το εστιατόριο έχει πολλή
φασαρία).
Φυσικά εμπόδια είναι αυτά που σχετίζονται με τις συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων
λαμβάνει χώρα η επικοινωνία (π.χ. απόσταση, ζέστη).
Τα γλωσσικά ή σημασιολογικά εμπόδια έχουν να κάνουν με τη διαφοροποιημένη
χρήση λέξεων και άλλων συμβόλων (π.χ. όταν ο αποστολέας και ο παραλήπτης δε
μιλούν την ίδια γλώσσα).
Τα πολιτισμικά εμπόδια προκύπτουν από τα διαφορετικά μοτίβα επικοινωνίας και
νοήματος που προσδίδονται στις λέξεις σε κάθε κουλτούρα (π.χ. κάποιες κουλτούρες
δίνουν περισσότερη έμφαση στο πλαίσιο, ενώ άλλες στο λεκτικό μήνυμα που
μεταδίδεται).
Εμπόδια συμπεριφοράς είναι αυτά που σχετίζονται με τη στάση, συμπεριφορά και
συναισθήματα ενός ατόμου απέναντι στις απόψεις ή τη στάση ενός άλλου ατόμου
(π.χ. στερεότυπα, προσδοκίες, προκαταλήψεις, υπεργενικεύσεις, κ.λπ.).
Τα ψυχολογικά εμπόδια αφορούν την ψυχολογική κατάσταση (π.χ. συναισθήματα ή
έλλειψη προσοχής).

Ο βαθμός στον οποίο είναι παρόντα αυτά τα εμπόδια επικοινωνίας στις συζητήσεις μας
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες γύρω μας, όπως οι άλλοι εκπαιδευόμενοι, η προσωπική
μας κατάσταση ή το περιβάλλον, δηλαδή το εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο. Σε αυτή την
υποενότητα, κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε τρία επίπεδα πλαισίου τα οποία διαμορφώνουν
την επικοινωνία μας.

Πρώτα από όλα, το κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο αφορά ένα βασικό σύνολο κανόνων που
ισχύουν σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Περιλαμβάνει νόρμες και συμβάσεις, όπως είναι το
νη μη λέμε ψέματα ή να απαντάμε όταν κάποιος μας χαιρετάει. Μπορούμε να μάθουμε αυτές
τις νόρμες μέσω παρατήρησης και εξάσκησης.

Ο δεύτερος τύπος είναι το σχεσιακό πλαίσιο, το οποίο έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές μας
σχέσεις και το παρελθόν που έχουμε με το άτομο με το οποίο επικοινωνούμε. Αυτό το πλαίσιο
μας δίνει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά
μας όταν επικοινωνούμε με διαφορετικά άτομα (όπως το αφεντικό ή την οικογένειά μας).

Σελίδα

Η αποτελεσματική και κατάλληλη προσαρμογή του μηνύματος, του διαύλου επικοινωνίας και
των άλλων παραγόντων της επικοινωνίας στους τρεις τύπους πλαισίου, είναι μία από τις πιο
σημαντικές δεξιότητες για αποτελεσματική επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της
ενότητας, θα δούμε τις πιο σημαντικές τεχνικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στους
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Τέλος, το πολιτισμικό πλαίσιο σχετίζεται με πιο γενικές κατηγορίες, όπως τις διαφορετικές
γλώσσες, νοήματα και πεποιθήσεις. Για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά σε διαφορετικά
πολιτισμικά πλαίσια, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να αποφεύγουμε να κάνουμε
υποθέσεις.

εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν αυτά τα εμπόδια και να ενισχύσουν την ικανότητά τους
να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους.

2.2.

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

Ο κύριος στόχος της παρούσας υποενότητας, είναι να παρέχει μια επισκόπηση των δύο
κύριων ‘ειδών’ επικοινωνίας, της λεκτικής και της μη λεκτικής. Η λεκτική επικοινωνία έχει να
κάνει με τη μετάδοση ενός μηνύματος μέσω του λόγου, είτε γραπτού, είτε προφορικού.
Παράλληλα, η μη λεκτική επικοινωνία δημιουργεί νόημα με ένα μη φωνητικό ή μη φωνητικό
τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος, το ρυθμό ή τον επιτονισμό. Ο πιο
κάτω πίνακας δείχνει τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει η λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία.
Πίνακας 1. Verbal and non-verbal communication

Φωνητική
Μη
φωνητική

Λεκτική
Ομιλία

Γραφή
Νοηματική γλώσσα

Μη λεκτική

Τόνος, ένταση φωνής, ταχύτητα ομιλίας,
ρυθμός
Γλώσσα του σώματος (χειρονομίες,
εκφράσεις προσώπου, οπτική επαφή,
απόσταση, άγγιγμα)

Πηγή: Προσαρμογή από Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice
(London: Routledge, 2011), 45.

Σελίδα

Παρόλο που η λεκτική επικοινωνία είναι σημαντική, η έρευνα δείχνει ότι αναπαριστά μόνο
ένα μικρό ποσοστό του συνολικού μας μηνύματος. Στην πραγματικότητα, το 55% του
μηνύματός μας προέρχεται από τη γλώσσα του σώματός μας, το 38% του μηνύματός μας
προέρχεται από τον τόνο της φωνής μας και μόνο το 7% του μηνύματός μας μεταδίδεται
μέσω των λέξεων που χρησιμοποιούμε (Mehrabian, 2007). Αυτά τα ευρήματα μάς δείχνουν
ότι το να ξέρουμε να διαβάζουμε τα μη λεκτικά μηνύματα των άλλων είναι μια σημαντική
δεξιότητα, αφού μπορεί να μας πει πολλά για το τι συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη
κατάσταση. Επιπλέον, κάνει τη διαδικασία επικοινωνίας πιο αμφίσημη, αφού αυτό που δε
λέγεται είναι πιο σημαντικό από αυτό που λέγεται.
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Παρόλο που εντάσσονται στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος, και τα δύο είδη επικοινωνίας
διαφέρουν όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή. Με αυτή την έννοια, η μη λεκτική
επικοινωνία αναλαμβάνει τη μετάδοση συναισθημάτων και διαπροσωπικών πληροφοριών
περισσότερο από ό,τι η λεκτική επικοινωνία (A Primer on Communication Studies, 2012).
Επιπλέον, η μη λεκτική επικοινωνία είναι συχνά πιο ακούσια ή υποσυνείδητη, αφού είναι
έμφυτη στους ανθρώπους. Όσον αφορά τη δομή, η λεκτική επικοινωνία κυβερνάται από
γραμματικούς κανόνες, ενώ δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ή συγκεκριμένοι κανόνες που
καθορίζουν τον τρόπο που μεταδίδουμε μήνυμα μέσω της γλώσσας του σώματος. Αυτό κάνει
τη μη λεκτική επικοινωνία πιο αμφίσημη και δύσκολη στην ερμηνεία.

Εκτός από το να διαβάζουμε τα μη λεκτικά μηνύματα των άλλων είναι σημαντικό, επίσης, να
αναστοχαζόμαστε για τη δική μας γλώσσα του σώματος και για το πώς παράγουμε νόημα
μέσα από αυτή. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, αφού τις περισσότερες φορές τα μη λεκτικά μας
μηνύματα στέλνονται ακούσια και, επομένως, το να τα ελέγχουμε απαιτεί μεγάλη
προσπάθεια. Από την άλλη, αυτά τα μηνύματα είναι πιο αξιόπιστα και μπορούμε να
βασιστούμε σε αυτά όταν επικοινωνούμε. Παρόλο που δεν υπάρχει ένας καθολικός και
γενικός τρόπος να αποκτήσουμε τέλειες δεξιότητες όσον αφορά τη μη λεκτική επικοινωνία,
υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν.
•

•

•

•

•

Δώστε προσοχή στον τόνο και την ένταση της φωνής σας. Η αλλαγή του τόνου μπορεί
να αλλάξει εντελώς το νόημα του μηνύματός σας. Ας δούμε ένα παράδειγμα: «Δεν
έσπασα εγώ τα γυαλιά σου». Η έμφαση στην προσωπική αντωνυμία «εγώ» υπονοεί
ότι κάποιος άλλος το έκανε. Αντίθετα, αν πούμε «Δεν έσπασα τα γυαλιά σου»,
υπονοούμε ενδεχομένως ότι σπάσαμε κάτι άλλο.
Δώστε προσοχή στις εκφράσεις του προσώπου σας, αφού είναι καθρέφτης των
συναισθημάτων σας. Οι άνθρωποι μπορούμε να παράγουμε χιλιάδες εκφράσεις
προσώπου, που σημαίνει ότι χωρίς να πούμε ούτε μια λέξη είμαστε σε θέση να
επικοινωνήσουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση.
Προσπαθήστε να διατηρείτε οπτική επαφή, για να δείξετε ότι συμμετέχετε στη
συζήτηση. Αυτό θεωρείται ως σημάδι ειλικρίνειας και σεβασμού σε κάποιες χώρες.
Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι αυτό εξαρτάται από τον κάθε πολιτισμό.
Μιμηθείτε το άλλο άτομο, παραφράστε, κάντε ερωτήσεις και προσφέρετε
ανατροφοδότηση. Αυτές είναι κάποιες τεχνικές που βελτιώνουν την ποιότητα της
συνομιλίας.
Δώστε σημασία στην απόσταση που κρατάτε από το άλλο άτομο. Όπως και στην
περίπτωση της οπτικής επαφής, η απόσταση και τα αγγίγματα στην επικοινωνία
ποικίλουν ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο.

Είναι, επίσης, ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς η λεκτική και μη λεκτική μας επικοινωνία
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μπορούν, με άλλα λόγια, να ενισχύσουν η μία την άλλη, να
αντικαταστήσουν, ακόμη και να αντιτίθενται η μία στην άλλη. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι
συνεπείς και να ενισχύουν η μία την άλλη, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα της επικοινωνίας.
Στην πράξη, υπάρχουν πολλά εμπόδια σε αυτό, τα οποία προκαλούν παρερμηνείες, όπως
έχουμε πει στην προηγούμενη ενότητα.
Το στυλ επικοινωνίας αφορά τα διαφορετικά μοτίβα που χρησιμοποιούν τα άτομα για να
επικοινωνήσουν. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ που ταιριάζει σε όλους. Επομένως, ο
καθένας θα πρέπει να βρει αυτό που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με την
προσωπικότητά του. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να μιλά δυνατά και με ενθουσιασμό,
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Κατανοώντας το προσωπικό μας στυλ επικοινωνίας
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2.3.

ενώ ένα άλλο να μιλά ήσυχα και αργά. Ωστόσο, αν επικοινωνούν σωστά, και οι δύο μπορούν
να εισακουσθούν εξίσου.

Παρόλο που υπάρχουν πολλές κατηγορίες και στυλ επικοινωνίας, η παρούσα υποενότητα
εστιάζει σε τέσσερα – αυτά που εμφανίζονται πιο συχνά στη βιβλιογραφία. Προφανώς,
κανένας άνθρωπος δε χρησιμοποιεί μόνο ένα, αλλά έναν συνδυασμό τους. Το να ξέρουμε να
προσδιορίζουμε το κάθε στυλ επικοινωνίας μας βοηθά να καταλάβουμε ποιο είναι το
κυρίαρχο στυλ στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους. Αυτό, με τη σειρά του, θα μας
βοηθήσει να αυξήσουμε την ικανότητά μας να προσαρμόζουμε τα στυλ επικοινωνίας μας
στον τρόπο που επικοινωνούν οι άλλοι.

Σελίδα

Προφανώς, το διεκδικητικό στυλ επικοινωνίας είναι αυτό που οδηγεί στην επιτυχή
επικοινωνία και αποτελεί μια βασική επικοινωνιακή δεξιότητα. Η διεκδικητικότητα έχει να
κάνει με το να είμαστε ικανοί να επικοινωνούμε κατάλληλα, καθαρά και με ειλικρίνεια. Την
ίδια στιγμή, η διεκδικητικότητα θεωρείται μια προσωπική δεξιότητα, επειδή σχετίζεται με τη
σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Με αυτή την έννοια, διεκδικητική επικοινωνία σημαίνει
να υψώνουμε το ανάστημά μας και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, αλλά με έναν
τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Περιλαμβάνει το να ισορροπούμε
μεταξύ επιθετικής και παθητικής συμπεριφοράς. Κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε,
ώστε να ελέγξετε το επίπεδο της διεκδικητικότητάς σας είναι: έχετε την αυτοπεποίθηση να
ζητήσετε αυτό που σας ανήκει δικαιωματικά; Μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ανάγκες και
τα συναισθήματά σας; Μπορείτε να δεχτείτε την κριτική, χωρίς να παίρνετε αμυντική στάση;
Μπορείτε να εκφράσετε αρνητικές απόψεις για άλλους ανθρώπους, χωρίς να χρησιμοποιείτε
επιθετική ή υβριστική γλώσσα; Φυσικά, η διεκδικητική επικοινωνία είναι μια δύσκολη
δεξιότητα και απαιτεί πολλή εξάσκηση. Είναι σημαντική σε όλες τις επαφές που έχουμε με
άλλους ανθρώπους και σε διαφορετικά σενάρια, είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά. Τέλος, η
διεκδικητική επικοινωνία είναι σημαντική, επειδή μας βοηθά να πετυχαίνουμε τους
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1. Επιθετικό. Τα άτομα εκφράζονται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα των
άλλων. Συνήθως δεν έχουν υπομονή, διακόπτουν και δεν είναι καλοί ακροατές.
2. Παθητικό. Τα άτομα με αυτό το στυλ επικοινωνίας τείνουν να αποφεύγουν να
εκφράζουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους. Όταν αντιμετωπίζουν
καταστάσεις θυμού, συνήθως αποφεύγουν την αντιπαράθεση, συσσωρεύοντας την
ενόχλησή τους. Κατά συνέπεια, είναι επιρρεπείς στις συναισθηματικές εκρήξεις μόλις
ξεπεράσουν τα όρια της υπομονής τους.
3. Παθητικο-επιθετικό. Τα άτομα αυτά φαίνονται παθητικά στην επιφάνεια, αλλά στην
πραγματικότητα χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς (σιωπή, σαρκασμό), για
να καλύψουν τα πραγματικά συναισθήματα και απόψεις τους.
4. Διεκδικητικό. Τα άτομα με αυτό το στυλ επικοινωνίας επικοινωνούν τα
συναισθήματα, τις απόψεις και τις ανάγκες τους με έναν ευθύ, ειλικρινή και
κατάλληλο τρόπο και με σεβασμό στον εαυτό τους και τα δικαιώματα των άλλων.

προσωπικούς και ομαδικούς μας στόχους. Πιο κάτω, παραθέτουμε κάποιες τεχνικές που θα
σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τις διεκδικητικές σας δεξιότητες:
•

•
•
•
•

•

2.4.

Χρησιμοποιείτε δηλώσεις με το «εγώ». Με αυτό τον τρόπο, το μήνυμά σας εστιάζει στα
συναισθήματά σας αντί στις σκέψεις που κάνετε για το άλλο άτομο. Για παράδειγμα,
πείτε «εγώ βλέπω τα πράγματα διαφορετικά», αντί «κάνεις λάθος».
Να είστε ενεργοί ακροατές (το θέμα της επόμενης υποενότητας)
Να δείχνετε ενσυναίσθηση και ικανότητα να κατανοείτε τα συναισθήματα του άλλου
Να εκφράζετε τα συναισθήματα και τις ανάγκες σας με αυτοπεποίθηση και να έχετε
πιστεύετε στον εαυτό σας και τις αξίες σας.
Να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη γλώσσα σώματος. Δεν έχει σημασία μόνο το τι λέτε,
αλλά πώς το λέτε. Με αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να μιλάτε καθαρά και με
αυτοπεποίθηση, να στέκεστε ίσια και να κρατάτε οπτική επαφή.
Μάθετε να λέτε όχι. Είναι απόλυτα φυσικό να λέμε όχι κάποιες φορές, ειδικά όταν έχει
να κάνει με τις δικές μας ανάγκες και συναισθήματα.

Ενεργή ακρόαση

Η ακρόαση είναι, για πολλούς λόγους, μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που
χρειαζόμαστε για να επικοινωνήσουμε. Καταρχάς, αφιερώνουμε μεγάλο μέρος του χρόνου
μας σε αυτή τη δραστηριότητα, η οποία είναι απαραίτητη για να λάβουμε και να
ερμηνεύσουμε μηνύματα, όπως έχουμε δει στην υποενότητα 1. Κατά δεύτερον, είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών μας σχέσεων, καθώς είναι ένα
ισχυρό εργαλείο για σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Κατά τρίτον, η ακρόαση έχει θετικό
αντίκτυπο σε εμάς τους ίδιους. Επομένως, το να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες ακρόασής
μας, θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και,
κατά συνέπεια, θα αυξήσει την ποιότητα ζωής μας.

Σελίδα
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Ο σημειολόγος Ρολάν Μπαρτ διακρίνει μεταξύ του να ακούμε ενεργά και του απλά να ακούμε,
με την έννοια ότι «το να ακούμε είναι ένα βιολογικό φαινόμενο, ενώ το να ακούμε ενεργά
είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο» (Barthes, 1985). Επομένως, η ενεργή ακρόαση μπορεί να
θεωρηθεί ως μια διαδικασία ερμηνείας μέσω της οποίας το άτομο λαμβάνει πληροφορίες και
τις ερμηνεύει ώστε να απαντήσει. Στον πιο κάτω πίνακα, παρατίθενται οι βασικοί σκοποί της
ακρόασης, σύμφωνα με τον συγγραφέα Όουεν Χάργκι.

Πίνακας 2. Οι βασικοί σκοποί της ακρόασης

Σκοποί της
ακρόασης

 Εστίαση σε μηνύματα που στέλνουν άλλα άτομα ή σε ήχους που
έρχονται από το περιβάλλον μας
 Καλύτερη κατανόηση των μηνυμάτων που στέλνουν οι άλλοι
 Κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων των άλλων
 Παρακολούθηση μη λεκτικών σημάτων
 Ένδειξη ότι ενδιαφερόμαστε ή ότι δίνουμε προσοχή στη
συνομιλήτριά μας
 Διάλογος, διαπραγμάτευση και συμμετοχή σε άλλες επικοινωνίες
που απαιτούν κατανόηση
 Ενσυναίσθηση και ένδειξη ενδιαφέροντος για τους άλλους

Πηγή: Προσαρμογή από Owen Hargie, Skilled interpersonal interaction: Research, Theory and
Practice (London: Routledge, 2011).
Η ενεργή ακρόαση είναι μια χρήσιμη τεχνική επικοινωνίας η οποία μπορεί να μας βοηθήσει
να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να είμαστε καλοί ακροατές. Όπως λέει και το όνομά της,
είναι μια ενεργή και συνειδητή διαδικασία μέσω της οποίας ακούμε με όλες μας τις αισθήσεις
και δίνουμε προσοχή στο άλλο άτομο. Επιπλέον, οι ενεργοί ακροατές δείχνουν στον ομιλητή
ότι ακούνε χρησιμοποιώντας λεκτικές (κάνοντας ερωτήσεις ή συνοψίζοντας ότι έχει λεχθεί)
και μη λεκτικές ενδείξεις (νεύματα, οπτική επαφή και άλλες τεχνικές που έχουμε δει στην
υποενότητα 2). Άλλες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι, για να είμαστε
ενεργοί ακροατές είναι, σύμφωνα με τους Harper, A. & Harper, B. (1996), είναι:
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Να είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στο τι λέει ο συνομιλητής μας
Να επιτρέπουμε στον συνομιλητή μας να εκφράζεται
Να επιτρέπουμε στον συνομιλητή μας να ελέγχει τη συζήτηση
Να δεχόμαστε την άποψη του συνομιλητή μας, ακόμη και αν δε συμφωνούμε.
Να μη διακόπτουμε ή να τελειώνουμε τις προτάσεις του συνομιλητή μας
Να μην προβλέπουμε τι θα πει ο συνομιλητής μας.
Να προσπαθούμε να μην αφαιρούμαστε.

Σελίδα

•
•
•
•
•
•
•

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
Η εκπαίδευση που προτείνουμε βασίζεται σε μια μη τυπική και μαθητοκεντρική προσέγγιση.
Επομένως, οι ασκήσεις μπορούν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν σε κάθε ομάδα,
σύμφωνα με τις ανάγκες της. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων οι
εκπαιδευτές θα λειτουργήσουν περισσότερο ως διαμεσολαβητές παρά ως ‘εκπαιδευτικοί’.
Σημαντικός είναι επίσης ο απολογισμός μετά από κάθε δραστηριότητα, αφού δίνει την
ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναστοχαστούν κριτικά. Πιο κάτω παρουσιάζονται και
επεξηγούνται διάφορες ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

3.1 Πρακτικές ασκήσεις
Οριγκάμι

Αυτή είναι μια εύκολη δραστηριότητα που λειτουργεί και ως σπάσιμο του πάγου. Δείχνει
στους εκπαιδευόμενους ότι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν διαφορετικά πράγματα και
από το ίδιο μήνυμα, καθώς και ότι διαφέρουν στον τρόπο που αποκωδικοποιούν τις
πληροφορίες.

Ο προτεινόμενος τρόπος να κάνετε την άσκηση έχει ως εξής: δώστε σε κάθε εκπαιδευόμενο
ένα φύλλο χαρτιού Α4. Πείτε τους να κλείσουν τα μάτια τους και να ακολουθήσουν τις
οδηγίες σας. Ακόμη, πείτε τους ότι δεν μπορούν να μιλούν ή να κάνουν ερωτήσεις. Δώστε
οδηγίες όπως: 1. Διπλώστε το χαρτί. 2. Σκίστε τις γωνίες του χαρτιού. 3. Διπλώστε το ξανά,
κ.ο.κ. Στη συνέχεια, πείτε τους να ανοίξουν τα μάτια τους και να ξεδιπλώσουν το χαρτί ώστε
να το συγκρίνουν με την υπόλοιπη ομάδα. Όλοι θα έχουν διαφορετικά φύλα χαρτιού με
διαφορετικά σχήματα και μορφές. Κάποιες ερωτήσεις για τον απολογισμό της
δραστηριότητας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: «Γιατί πιστεύετε ότι τα χαρτιά δείχνουν
τόσο διαφορετικά, παρόλο που οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν οι ίδιες;», «Πιστεύετε ότι αν
άλλαζαν μερικά πράγματα (π.χ. να το κάνουν με τα μάτια τους ανοικτά ή να μπορούν να
κάνουν ερωτήσεις), το αποτέλεσμα θα άλλαζε»; Οι εκπαιδευτές μπορούν να επαναλάβουν τη
δραστηριότητα και δεύτερη φορά, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να κάνουν
ερωτήσεις, ώστε να δουν πώς θα αλλάξουν τα αποτελέσματα.

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε δύο
σειρές, έτσι ώστε να είναι απέναντι ο ένας από τον άλλο και να βλέπουν ο ένας τον άλλο.
Πείτε στους εκπαιδευόμενους της μιας σειράς να πουν μια λέξη. Στη συνέχεια, ο
εκπαιδευόμενος που είναι απέναντι σε αυτόν που είπε τη λέξη πρέπει να απαντήσει με μία
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Αυτή είναι μια διασκεδαστική εισαγωγική δραστηριότητα που βοηθά τους εκπαιδευόμενους
να καταλάβουν ότι, παρόλο που το μήνυμα και το πλαίσιο είναι σημαντικά, θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη και άλλα στοιχεία του πλαισίου επικοινωνίας, όταν επικοινωνούν. Για να
γίνει αυτή η δραστηριότητα, είναι σημαντικό να είστε σε έναν μεγάλο χώρο.
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Αλυσίδα λέξεων

άλλη λέξη που να αρχίζει με το τελευταίο γράμμα της προηγούμενης. Κάθε φορά που λένε μια
λέξη, πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω, ώστε η απόσταση μεταξύ τους σταδιακά να
μεγαλώνει. Όταν η απόσταση μεταξύ των σειρών γίνει αρκετά μεγάλη, θα υπάρχει πολύς
θόρυβος και οι μαθητές θα πρέπει είναι πολύ συγκεκριμένοι για να ακούσουν τις λέξεις του
άλλου ατόμου. Τότε, ο εκπαιδευτής μπορεί να περάσει μέσα από τις σειρές και να κάνει κάτι
αστείο. Μετά, πείτε στους συμμετέχοντες να σταματήσουν και ρωτήστε τους αν είδαν κάτι.
Το περίεργο αυτής της άσκησης είναι ότι, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν συγκεντρωμένοι στο
λεκτικό μήνυμα, οι περισσότεροι δε θα έχουν προσέξει το άτομο που περπάτησε μπροστά
τους. Μια συμβουλή είναι, αν υπάρχουν δύο εκπαιδευτές, ο ένας να βιντεογραφήσει τη σκηνή
όπου ο άλλος περπατά ανάμεσα στις σειρές, ώστε να δείξει στους συμμετέχοντες τι έγινε.
Θέατρο για τη ζωή

Αυτού του είδους το θέατρο, που δημιουργήθηκε από τον Augusto Boal και είναι
εμπνευσμένο από την παιδαγωγική του Paulo Freire, είναι ένα ισχυρό εργαλείο μέσα από το
οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να ελαχιστοποιήσουν
τα εμπόδια στην επικοινωνία. Το θέατρο για τη ζωή μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους
τρόπους· επομένως, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να το προσαρμόσουν στις ανάγκες των
εκπαιδευόμενων και τις εκάστοτε συνθήκες της εκπαίδευσης (διάρκεια, χώρος, κ.λπ.). Να
έχετε υπόψη σας ότι είναι σημαντικός ο αναστοχασμός σε αυτή την άσκηση. Η εν λόγω
δραστηριότητα μπορεί να έχει δυσκολίες, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές
να γνωρίζουν καλά τη μεθοδολογία.
Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες
των πέντε. Οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται στο πλαίσιο της ομάδας τους μια προσωπική
εμπειρία σχετικά με μια επικοινωνιακή περίσταση που δεν ήταν επιτυχής εξαιτίας της
παρουσίας ενός ή περισσότερων επικοινωνιακών εμποδίων που εξηγήθηκαν στην Ενότητα.
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει μία από αυτές τις περιστάσεις και να
αναπαραστήσει τη σκηνή μπροστά στους υπόλοιπους. Ακολούθως, η ομάδα αναπαριστά τη
σκηνή ξανά, αλλά αυτή τη φορά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να σταματήσουν την παράσταση
όποτε θέλουν, χειροκροτώντας. Το άτομο που χειροκρότησε μπορεί να μπει στη σκηνή και να
παίξει τον ρόλο ενός από τους χαρακτήρες με στόχο να ελαχιστοποιήσει τα εμπόδια στην
επικοινωνία. Η σκηνή μπορεί να παιχτεί όσες φορές αποφασίσει η ομάδα ή ο εκπαιδευτής. Η
συγκεκριμένη άσκηση είναι πολύ άμεση, επειδή απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να
σκεφτούν και να συμμετέχουν άμεσα σε περιστάσεις όπου η επικοινωνία ήταν δύσκολη.

Σελίδα

Αυτή η δραστηριότητα είναι χρήσιμη, γιατί οι εκπαιδευόμενοι βάζουν σε εφαρμογή διάφορες
δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας, όπως είναι η ικανότητα να κάνουν σαφείς ερωτήσεις ή να
μεταδίδουν τις κατάλληλες πληροφορίες με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι, επίσης, χρήσιμη
για τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος.
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Επικοινωνία «πλάτη με πλάτη»

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ζευγάρια
και κάθονται με γυρισμένες τις πλάτες ο ένας στον άλλο, ώστε να μη βλέπουν ο ένας τον
άλλο. Μπορούν να καθίσουν σε καρέκλες, αλλά και στο πάτωμα, φτάνει να έχουν μια
επιφάνεια για να γράφουν. Στον έναν από τους δύο δίνεται μια εικόνα και στον άλλο ένα
λευκό χαρτί. Ο πρώτος πρέπει να περιγράψει με λεπτομέρεια τι βλέπει στο χαρτί και ο
δεύτερος να ζωγραφίσει σύμφωνα με τις περιγραφές του πρώτου. Στο τέλος, συγκρίνουν τα
χαρτιά τους. Υπάρχουν δύο εκδοχές αυτής της δραστηριότητας. Στην πρώτη, αυτός που
ζωγραφίζει δεν επιτρέπεται να κάνει ερωτήσεις, ενώ στη δεύτερη μπορεί. Η δραστηριότητα
μπορεί να γίνει δύο φορές, ώστε να επισημανθεί πώς αλλάζουν τα αποτελέσματα όταν
γίνονται ερωτήσεις ή για να αλλάξουν ρόλο οι εκπαιδευόμενοι. Ανάλογα με τις ανάγκες των
εκπαιδευόμενων, οι εκπαιδευτές αυξάνουν το επίπεδο δυσκολίας της δραστηριότητας,
αλλάζοντας την εικόνα στο χαρτί. Στον απολογισμό, ο εκπαιδευτής πρέπει να ενθαρρύνει μια
συζήτηση για το τι ήταν πιο δύσκολο ή εύκολο για τους εκπαιδευόμενους, ή για το τι έμαθαν
για την επικοινωνία.
Πηγή: The Ohio State University. (1 Οκτωβρίου 2018)
Ακίνητοι

Αυτή είναι μια δραστηριότητα που θα κάνει τους εκπαιδευόμενους να αναστοχαστούν για τη
γλώσσα του σώματος και να μάθουν πώς να διαβάζουν τα μη γλωσσικά σήματα των άλλων
ανθρώπων.

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: πριν αρχίσετε την εκπαίδευση, πείτε
ξαφνικά στους συμμετέχοντες να σταματήσουν ό,τι κάνουν και να μείνουν ακίνητοι. Στη
συνέχεια, πείτε τους να προσέξουν τις χειρονομίες των άλλων εκπαιδευόμενων, τη στάση
τους, τις αποστάσεις ή τις εκφράσεις προσώπου τους, ώστε να καταλάβουν τι μπορεί να
νιώθουν ή να επικοινωνούν. Ρωτήστε τους: «Δείχνουν ενθουσιασμένοι; Δείχνουν να
βαριούνται; Δείχνουν χαρούμενοι; Πώς το καταλάβατε;»
Ας είμαστε διεκδικητικοί

Σελίδα

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: πείτε στους εκπαιδευόμενους να
σκεφτούν μια πραγματική περίπτωση, όπου δεν μπορούσαν να είναι διεκδικητικοί. Δώστε
στους εκπαιδευόμενους αρκετό χρόνο να σκεφτούν τα προσωπικά τους παραδείγματα και να
έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια προσωπικά θέματα των
συμμετεχόντων, τα οποία πρέπει να χειριστείτε με προσοχή. Μπορεί να είναι μια φορά που
ήθελαν να πουν όχι, αλλά δεν το τόλμησαν. Μπορεί επίσης να είναι μια περίπτωση όπου
ήθελαν να πουν κάτι που τους ενόχλησε, αλλά δεν το έκαναν. Πείτε τους να βρουν έναν
παρτενέρ και να πάνε σε ένα ασφαλές και άνετο μέρος για αυτούς. Εκεί, θα πρέπει να
αναπαραστήσουν την κατάσταση με τον παρτενέρ τους, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να
δώσουν μια διεκδικητική απάντηση.
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Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε
εφαρμογή τις συμβουλές για διεκδικητική επικοινωνία που δόθηκαν στην υποενότητα 3.

Η γροθιά
Η συγκεκριμένη άσκηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα άτομα να θέσουν τα όρια ανάμεσα
στη διεκδικητικότητα και την επιθετικότητα.

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. Δώστε
στους μισούς από τους εκπαιδευόμενους μια σειρά από οδηγίες (Άτομο Α). Μετά, δώστε στα
ζευγάρια τους μια διαφορετική σειρά από οδηγίες (Άτομο Β).
•

•

Οι οδηγίες για το Άτομο Α είναι: Το άτομο Β θα σχηματίσει μια γροθιά με το χέρι του.
ΠΡΕΠΕΙ να την ανοίξετε.
Οι οδηγίες για το Άτομο Β είναι: Σχηματίστε μια γροθιά με το χέρι σας. Το Άτομο Α θα
προσπαθήσει να ανοίξει τη γροθιά σας. ΔΕΝ πρέπει να ανοίξετε τη γροθιά σας εκτός
και αν σας το ζητήσει ευγενικά και διεκδικητικά.

Πείτε στους εκπαιδευόμενους να κάνουν την άσκηση και να παρατηρήσουν τι συμβαίνει,
ώστε να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα. Στη συζήτηση, αναστοχαστείτε για τις
επικοινωνιακές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν και συνδέστε τες με τη σημασία της
διεκδικητικότητας. Κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε είναι: Ποιο στυλ επικοινωνίας
χρησιμοποιήσατε; Ήταν αποτελεσματικό; Ποιες άλλες επιλογές είχατε; Γιατί
χρησιμοποιήσατε αυτήν πρώτα; Μπορείτε να πείτε σε κάποιους συμμετέχοντες να πάρουν
τον ρόλο του Ατόμου Β, ώστε να εντοπίσουν τις διαφορές.
Πηγή: Work Smart. (28 Σεπετεμβρίου 2018).
Γεγονότα και συναισθήματα

Σελίδα

Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες
των τριών και αναθέστε τους από έναν ρόλο. Οι ρόλοι είναι α) ομιλητής β) ακροατής
γεγονότων και γ) ακροατής συναισθημάτων. Ζητήστε από τους ομιλητές να σκεφτούν ένα
θέμα που είναι ενδιαφέρον για αυτούς, αφού θα πρέπει να μιλήσουν για αυτό για τρία λεπτά
ή λιγότερο. Οι συζητήσεις θα είναι εμπιστευτικές μεταξύ των δύο ομάδων. Καθώς θα μιλά ο
ομιλητής χωρίς να διακόπτεται, οι ακροατές θα πρέπει να εφαρμόσουν την ενεργή ακρόαση.
Οι ακροατές των γεγονότων και των συναισθημάτων δίνουν προσοχή στα γεγονότα και τα
συναισθήματα που εξέφρασαν οι ομιλητές αντίστοιχα. Οι ρόλοι μπορούν να αλλάξουν και η
άσκηση μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές με τους συμμετέχοντες να αλλάζουν ρόλους.
Στον απολογισμό, οι εκπαιδευτές μπορούν ρωτήσουν τους συμμετέχοντες πώς ένιωθαν
στους ρόλους τους, αν ήταν εύκολο να ακούνε τα γεγονότα και τα συναισθήματα.
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Η συγκεκριμένη άσκηση συνδέει την ενεργή ακρόαση με την υποενότητα 2 σχετικά με τη
λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

Ακούς;
Ο κύριος σκοπός της άσκησης είναι να κάνει τους εκπαιδευόμενους να εξασκήσουν την
τεχνική της ενεργούς ακρόασης, δίνοντας προσοχή στη γλώσσα του σώματος.

Σελίδα
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Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα ως εξής: χωρίστε την ομάδα σε δύο υποομάδες (Α
και Β). Πείτε στα άτομα της ομάδας Α να βγουν από το δωμάτιο, όπου θα κάνουν ζευγάρια με
ένα μέλος από την άλλη ομάδα. Ο ρόλος τους είναι να μη μιλούν καθόλου και να δείξουν στο
άλλο άτομο ότι δεν ακούνε. Μετά από λίγο, ο εκπαιδευτής θα κτυπήσει δυνατά τα χέρια του
και τότε θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και θα αρχίσουν να ακούνε ενεργά. Ακολούθως,
πείτε στα άτομα της ομάδας Β να σκεφτούν την πιο εκπληκτική μέρα ή εμπειρία της ζωής
τους. Εξηγήστε τους ότι θα πρέπει να πουν στο μέλος της άλλης ομάδας όλες τις λεπτομέρειες
της εμπειρίας τους, αλλά δε θα μιλάνε, μόνο θα ακούνε. Ζητήστε από τα άτομα της ομάδας Α
να πάνε πίσω στο δωμάτιο και να βρουν ένα μέλος από την άλλη ομάδα. Όταν τελειώσει η
δραστηριότητα, κάντε ερωτήσεις όπως: πώς ένιωσαν όταν συνειδητοποίησαν ότι το άλλο
άτομο τους αγνοούσε; Πώς ένιωσαν οι ακροατές; Πώς έδειξαν ότι δεν άκουγαν; Τι συνέβη
μόλις άρχισαν να ακούν ενεργά;

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

10 λεπτά

• Καλωσόρισμα
• Σπάσιμο του πάγου
• Αρχικά τεστ
• Οριγκάμι

15 λεπτά

• Αλυσίδα λέξεων

60 λεπτά

• Θέατρο για τη ζωή

25 λεπτά

• Επικοινωνία «πλάτη με
πλάτη»

15 λεπτά

• Ακίνητοι

30 λεπτά

• Ας είμαστε
διεκδικητικοί

15 λεπτά

• Η γροθιά

40 λεπτά

Υλικά
Αντίγραφα των
αρχικών τεστ για όλους
τους εκπαιδευόμενους
Ένα χαρτί Α4 για κάθε
εκπαιδευόμενο και
μολύβια/στυλό.
Δε χρειάζονται υλικά.
Ωστόσο, η
δραστηριότητα πρέπει
να γίνει σε μεγάλο
χώρο
Δε χρειάζονται υλικά.

Πόροι

-Υποενότητα 1
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 3 με
7)
- Υποενότητα 1
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 3 με
7)
- Υποενότητα 2
-Βιβλίο (δείτε
«Περαιτέρω
ανάγνωση»
- Υποενότητα 2
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 8
και 9)

Ανάλογα με τον αριθμό
των εκπαιδευόμενων,
οι μισοί από αυτούς θα
χρειαστούν λευκές
κόλλες χαρτιού και οι
άλλοι μισοί ένα χαρτί με
μια εικόνα (ίδια για
όλους).
Στυλό και μια
επιφάνεια όπου οι
μαθητές θα μπορούν να
γράψουν.
Δε χρειάζονται υλικά.
- Υποενότητα 2
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 7 με
11)
Δε χρειάζονται υλικά.
- Υποενότητα 3
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 11
με 13)
Τυπωμένες οδηγίες,
- Υποενότητα 3
ανάλογα με τον αριθμό - Κεφάλαιο 2
των συμμετεχόντων.
(διαφάνειες 11
με 13)
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Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

Προτεινόμενη
διάρκεια

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

Υλικά

20 λεπτά

• Γεγονότα και
συναισθήματα

Δε χρειάζονται υλικά.

20 λεπτά

• Ακούς;

Δε χρειάζονται υλικά.

Αξιολόγηση (για επιβεβαίωση της ανάπτυξης των γνώσεων):

Πόροι
- Υποενότητα 3
and 4
- Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 14
με 16)
- Υποενότητα 4
-Κεφάλαιο 2
(διαφάνειες 14
με 16)

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες να κάνουν το τεστ που
δίνεται στο Κεφάλαιο 1, το οποίο απάντησαν πριν το εργαστήριο. Η σύγκριση των δύο
τεστ είναι ένας πολύ χρήσιμος και απλός τρόπος να αξιολογηθεί η αύξηση των γνώσεων
και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους:

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ζωγραφίσουν ένα δέντρο σε έναν χαρτοπίνακα και να
ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν σε post-it με διαφορετικά
χρώματα:
1.
2.
3.
4.

Τις πτυχές της εκπαίδευσης που τους άρεσαν περισσότερο
Τι θα μπορούσε να αποφευχθεί
Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και πώς
Τι αποκόμισαν από το εργαστήρι/τι έχουν μάθει

Σελίδα
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Δώστε τους χρόνο να σκεφτούν, να γράψουν και να κολλήσουν τα σημειώματα στο
δέντρο. Οι αρνητικές πτυχές συμβολίζονται με τα φύλλα που πέφτουν από το δέντρο, οι
θετικές πτυχές με τις ρίζες του δέντρου, η γνώση που αποκτήθηκε με τα φύλλα και οι
εισηγήσεις με τον κορμό. Μετά, συζητήστε σύντομα όλα τα σημεία, ώστε να τα
κατανοήσετε πλήρως και να επιτρέψετε στους συμμετέχοντες να παρέχουν άμεση
ανατροφοδότηση.

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αναφορές.
•

•
•
•
•

Barthes, R. (1985). The Responsibility of Forms. New York Hill and Wang.

Harper, A. & Harper, B. (1996). Team barriers: Action for overcoming the blocks to
empowerment involvement and high performance. New York: MW Corporation.
Mehrabian, A. (2007). Nonverbal Communication. New Brunswick.

Owen H. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice.
London: Routledge, 182.

A Primer on Communication Studies. Creative commons. Available at:

https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04nonverbal-communication.html

Ιστοσελίδες.
•

•

The Ohio State University. (1 de october de 2018). Virtual Lab School: Back-to-Back
Communication Activity. Obtenido de The Ohio State University:
https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackTo
BackActivity.pdf

Work Smart. (28 de september de 2018). Assertiveness Games and Activities. Obtenido
de Work Smart: http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/

Περαιτέρω υλικό για ανάγνωση.

Midha, G. (2010). Theatre of the Oppressed A Manual for Educators. University of
Massachusetts Amherst.
Βίντεο.

• 10 Ways to have a better conversation. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be

Σελίδα

• Neighbours. A short film.
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY
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• Your body language shapes who you are. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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Ενότητα 4- Κεφάλαιο 1- Αρχικό τεστ/Αξιολόγηση αναγκών των εκπαιδευόμενων
Ενότητα 4- Κεφάλαιο 2- Παρουσίαση για εκπαιδευόμενους

Σελίδα

•
•

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ENOTHTA 4 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Άσκηση 1. Αυτή είναι μια απλή άσκηση που αποσκοπεί στον έλεγχο των γνώσεων που ήδη

έχετε για τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Παρακαλούμε αξιολογήστε την κάθε δήλωση με
ειλικρίνεια και σκεπτόμενοι τη συμπεριφορά σας. Οι πληροφορίες που θα δώσετε είναι
εμπιστευτικές και δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους
σκοπούς πέραν του παρόντος εργαστηρίου.
Καθόλου

Πριν επικοινωνήσω, σκέφτομαι τι
χρειάζεται να ξέρει ο συνομιλητής
μου ώστε να καταλάβει το μήνυμα.

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πολύ
συχνά

Όταν επικοινωνώ, προσαρμόζω το
μήνυμά μου στο επικοινωνιακό
πλαίσιο
(πρόσωπο-με-πρόσωπο,
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο,
τηλέφωνο, κ.λπ.) και σκέφτομαι
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να
μεταδώσω το μήνυμά μου.

Κάνω σαφείς ερωτήσεις, όταν δεν
καταλαβαίνω τη συνομιλήτριά μου.
Όταν επικοινωνώ, δίνω σημασία
στη γλώσσα του σώματος (και τη
δική μου και του άλλου ατόμου).

Οι φίλοι μου, τα μέλη της
οικογένειάς μου και τα άτομα γύρω
μου, καταλαβαίνουν σε γενικές
γραμμές το νόημα των μηνυμάτων
μου.
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Μπορώ να εξηγήσω αρνητικά
συναισθήματα και απόψεις που έχω
για
άλλα
άτομα
και
τις
συμπεριφορές τους, χωρίς να
χρησιμοποιήσω υβριστική γλώσσα.

1

Έχω την αυτοπεποίθηση να ζητήσω
αυτό που μου ανήκει δικαιωματικά.

Προσπαθώ να ακούω όχι μόνο τι
λένε οι άλλοι, αλλά και το συνολικό
μήνυμα
που
προσπαθεί
να
μεταδώσουν.
Όταν ακούω, είμαι απόλυτα
συγκεντρωμένος στο τι λέει το άλλο
άτομο.

Φροντίζω
να
καταλάβει
η
συνομιλήτριά μου ότι την ακούω.

Άσκηση 2. Παρακαλώ αναφέρετε αν είστε εξοικειωμένοι με τις πιο κάτω έννοιες,
σταυρώνοντας «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» ή «ΛΙΓΟ». Αν είστε, γράψτε πώς θα τις ορίζατε.
1. Επικοινωνιακές δεξιότητες

©ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΙΓΟ

___________________________________________________________________________________________
2. Μη λεκτική επικοινωνία
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ

___________________________________________________________________________________________

3. Διεκδικητικότητα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΙΓΟ

4. Ενεργή ακρόαση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΙΓΟ

5. Ενσυναίσθηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΙΓΟ

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Page

2

___________________________________________________________________________________________

Ενότητα 4. «Ας βοηθήσουμε ο ένας
τον άλλο: αποτελεσματική
επικοινωνία σε μια μικρή κοινότητα»
Υποενότητα 1: Κατανοώντας πώς λειτουργεί η επικοινωνία
Υποενότητα 2: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
Υποενότητα 3: Ποιο είναι το στυλ επικοινωνίας μου;
Υποενότητα 4: Ενεργή ακρόαση

Μαθησιακά αποτελέσματα
• Γνωριμία με τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής
επικοινωνίας.
• Κατανόηση του πώς να χρησιμοποιούμε λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία για να μεταδώσουμε το κατάλληλο μήνυμα.
• Αναγνώριση των διαφορετικών στυλ επικοινωνίας σε
περιστάσεις της καθημερινότητας.
• Εφαρμογή θετικών/διεκδικητικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
• Κατανόηση της σημασίας της ενεργής ακρόασης και βελτίωση
της ικανότητας για εφαρμογή της στην πράξη.

Υποενότητα 1: Καταλαβαίνοντας πώς
λειτουργεί η επικοινωνία
Η επικοινωνία μπορεί να περιγραφεί απλά ως
η πράξη της μετάδοσης πληροφοριών… ΑΛΛΑ
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.

Στοιχεία της διαδικασίας της
επικοινωνίας
•
•
•
•

Πομπός
Δέκτης
Μήνυμα
Δίαυλος
μήνυμα

Στέλνει το μήνυμα

Λαμβάνει το μήνυμα

Το περιεχόμενο που μεταδίδεται

Το κανάλι διά μέσου του οποίου ταξιδεύει το

• Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση

Νοητικές διαδικασίες
• Θόρυβος
Στοιχεία του περιβάλλοντος που εμποδίζουν
το μήνυμα από το να μεταδοθεί σωστά.

Εμπόδια στην επιτυχή επικοινωνία
1. Περιβαλλοντικά εμπόδια
2. Φυσικά εμπόδια
3. Γλωσσικά εμπόδια
4. Πολιτισμικά εμπόδια
5. Εμπόδια συμπεριφοράς
6. Ψυχολογικά εμπόδια

Ποιο είναι το πλαίσιο του μηνύματός μου;
Σχεσιακό πλαίσιο – Κοινωνικό πλαίσιο – Πολιτισμικό πλαίσιο

Η αποτελεσματική και κατάλληλη προσαρμογή του μηνύματος, του
καναλιού και των άλλων στοιχείων της επικοινωνίας στο πλαίσιο εντός
του οποίου λαμβάνει χώρα, είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες
για επιτυχή επικοινωνία.

Υποενότητα 2:
Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
Η λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τη μετάδοση
μηνύματος μέσω του λόγου, γραπτού ή προφορικού.

ενός

Η μη λεκτική επικοινωνία παράγει νόημα με έναν μη προφορικό
ή μη γραπτό τρόπο.
Φωνητική
Μη
φωνητική

Λεκτική

Μη λεκτική

Ομιλία

Τόνος, ένταση φωνής, ταχύτητα ομιλίας,
ρυθμός
Γλώσσα του σώματος (χειρονομίες,
εκφράσεις του προσώπου, οπτική επαφή,
απόσταση, άγγιγμα)

Γραφή
Νοηματική γλώσσα

Διαφορές μεταξύ
λεκτικής και μη
λεκτικής επικοινωνίας
• Η μη λεκτική επικοινωνία μεταφέρει περισσότερα συναισθήματα και διαπροσωπικές
πληροφορίες από ό,τι η λεκτική επικοινωνία.
• Η μη λεκτική επικοινωνία είναι συνήθως ακούσια ή υποσυνείδητη.
• Η λεκτική επικοινωνία έχει γραμματικούς κανόνες, ενώ η μη λεκτική είναι πιο
αμφίσημη.
• Η λεκτική επικοινωνία αναπαριστά μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών που λέμε, ενώ η μη
λεκτική επικοινωνία μεταδίδει την πλειοψηφία του μηνύματός μας.

Συμβουλές για αποτελεσματική επικοινωνία
μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας
• Να δίνετε προσοχή στον τόνο και την
ένταση της φωνής σας
• Να δίνετε προσοχή στις εκφράσεις του
προσώπου σας
• Να προσπαθείτε να έχετε οπτική επαφή με
τη συνομιλήτριά σας, για να δείχνετε ότι
σας ενδιαφέρει η συζήτηση
• Να κάνετε ρωτήσεις και να δίνετε
ανατροφοδότηση
• Να δίνετε προσοχή στην απόστασή σας
από το άλλο άτομο

Υποενότητα 3: Ποιο είναι το επικοινωνιακό μου στυλ;
To στυλ επικοινωνίας αναπαριστά τα διαφορετικά πρότυπα που
χρησιμοποιούν τα άτομα ώστε να επικοινωνήσουν.
•
•
•

•

Επιθετικό: Τα άτομα εκφράζονται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα των
άλλων. Συνήθως δεν έχουν υπομονή, διακόπτουν και δεν είναι καλοί ακροατές.
Παθητικό: Τα άτομα με αυτό το στυλ επικοινωνίας τείνουν να αποφεύγουν να
εκφράζουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους.
Παθητικο-επιθετικό: Τα άτομα αυτά φαίνονται παθητικά στην επιφάνεια, αλλά στην
πραγματικότητα χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς (σιωπή, σαρκασμό), για
να καλύψουν τα πραγματικά συναισθήματα και απόψεις τους.
Θετικό/διεκδικητικό: Τα άτομα με αυτό το στυλ επικοινωνίας επικοινωνούν τα
συναισθήματα, τις απόψεις και τις ανάγκες τους με έναν ευθύ, ειλικρινή και κατάλληλο
τρόπο και με σεβασμό στον εαυτό τους και τα δικαιώματα των άλλων.

Διεκδικητικότητα: Μια βασική
δεξιότητα επικοινωνίας

•
•

Προσωπική και διαπροσωπική δεξιότητα, στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο που
επικοινωνούμε με τους άλλους.
Βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ παθητικότητας και επιθετικότητας. Απαιτεί το να έχουμε
μία ισχυρή αίσθηση του εαυτού και των αξιών μας, να είμαστε ειλικρινείς για αυτά που
θέλουμε και αισθανόμαστε, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα δικαιώματα, τις ανάγκες και
τις επιθυμίες των άλλων.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κερδίζει ο
άλλος

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ
Κερδίζουν και οι
δύο

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
Κερδίζω εγώ

Τεχνικές για να βελτιώσετε
τις δεξιότητες διεκδικητικότητάς σας
• Χρησιμοποιώ δηλώσεις με το «εγώ». Για παράδειγμα, λέω «Εγώ βλέπω
τα πράγματα διαφορετικά», αντί «κάνεις λάθος».
• Ακούω τη συνομιλήτριά μου.
• Δείχνω ενσυναίσθηση ή μπορώ να κατανοήσω τα συναισθήματα της
συνομιλήτριάς μου.
• Eκφράζω τις ανάγκες και τα συναισθήματά μου με αυτοπεποίθηση.
• Χρησιμοποιώ την κατάλληλη γλώσσα σώματος.
• Μαθαίνω να λέω όχι

Υποενότητα 4: Ενεργή ακρόαση
Η ακρόαση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία ερμηνείας μέσα από την
οποία το κάθε άτομο λαμβάνει πληροφορίες και τις ερμηνεύει προκειμένου να
απαντήσει στο συνομιλητή του.
Είναι μία από τις σημαντικότερες
δεξιότητες επικοινωνίας, αφού:

• Μας βοηθά να βελτιώσουμε τις
διαπροσωπικές μας σχέσεις

• Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για σύνδεση
με τους ανθρώπους

• Επιδρά θετικά σε εμάς τους ίδιους

Σκοποί της ακρόασης

Σκοποί της ακρόασης



Εστίαση σε μηνύματα που στέλνουν άλλα άτομα ή σε ήχους που έρχονται από το
περιβάλλον μας



Καλύτερη κατανόηση των μηνυμάτων που στέλνουν οι άλλοι



Κριτική αξιολόγηση των μηνυμάτων των άλλων



Παρακολούθηση μη λεκτικών σημάτων



Ένδειξη ότι ενδιαφερόμαστε ή ότι δίνουμε προσοχή



Διάλογος, διαπραγμάτευση και συμμετοχή σε άλλες επικοινωνιακές περιστάσεεις που
απαιτούν κατανόηση



Ενσυναίσθηση και ένδειξη ενδιαφέροντος για τους άλλους

Πηγή: Προσαρμογή από Owen Hargie, Skilled interpersonal interaction: Research, Theory and Practice (London: Routledge, 2011).

Ενεργή Ακρόαση
H Ενεργή Ακρόαση είναι μια ενεργή και συνειδητή διαδικασία μέσα από την οποία

ακούμε με όλες μας τις αισθήσεις και δίνουμε πλήρη προσοχή στον συνομιλητή μας.

Πώς να εξασκήσετε την ενεργή ακρόαση:

• Επιτρέψτε στον ομιλητή να ελέγχει τη συζήτηση
• Αποδεχτείτε την άποψη του ομιλητή, ακόμη και αν δε συμφωνείτε
• Να είστε πλήρως
συγκεντρωμένοι στο τι λέει ο
ομιλητής
• Επιτρέψτε στον ομιλητή να
εκφραστεί
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