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Δραστηριότητα 5: Ακρόαση λέξη προς λέξη  

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική δραστηριότητα 

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να μάθουν να ακούν κάθε λέξη της ομιλίας 
του άλλου. Πρέπει να ακούσουν με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από 
τον ομιλητή να είναι διαθέσιμες στον ακροατή όπως ακριβώς είναι, χωρίς υποθέσεις. Αυτή η άσκηση 
βοηθά τον εκπαιδευόμενο να είναι ακριβής όταν ακούει τους άλλους. 

Χαρακτηριστικά:  Ομαδική δραστηριότητα (εργασία σε ζευγάρια)  

Διάρκεια: 45 λεπτά 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ζευγάρια εξηγώντας τους τις Οδηγίες της δραστηριότητας. Και οι 
δύο συμμετέχοντες πρέπει να μπουν και στους δύο ρόλους (ακροατής και ομιλητής). 
Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την δραστηριότητα, καλέστε τους στην ομάδα για να 
μοιραστούν την εμπειρία τους. 
 
Οδηγίες:  
Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο ένας θα είναι ο ομιλητής και ο άλλος ο ακροατής. Μπορείτε να ξεκινήσετε 
τη συνομιλία πάνω σε ένα σημαντικό θέμα για σας (π.χ μια άσχημη εμπειρία, ένα περιστατικό 
συναισθηματικά έντονο). Ο ακροατής θα πρέπει να εστιάσει σε αυτά που λέει ο ομιλητής, χωρίς να 
ασκεί κριτική ή να βγάζει συμπεράσματα. Ο ομιλητής αναφέρει δύο μικρές προτάσεις που 
συνθέτουν ένα νόημα. Ο ακροατής ρωτάει επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις αυτολεξεί, χωρίς να 
προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από αυτά που αναφέρθηκαν. Στη συνέχεια ο ομιλητής αναφέρει 
άλλες δύο προτάσεις και ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Στο τέλος, ο ομιλητής αναφέρει 5 προτάσεις 
κι ο ακροατής τις επαναλαμβάνει.  
Αφού τελειώσει η διαδικασία γίνεται εναλλαγή ρόλων κι ο ακροατής γίνεται τώρα ομιλητής και 
ξεκινάει απ’ την αρχή η διαδικασία. Στο τέλος του παιχνιδιού ρόλων, καλείστε να συνθέσετε τι 
μάθατε από την διαδικασία να ακούτε αυτά που λέει ο συνομιλητής σας αυτολεξεί.  
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Ερωτήσεις για συζήτηση:  
• Τί μάθατε/συνειδητοποιήσατε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα;  
• Πώς εξελίχθηκε η δραστηριότητα; Υπήρχαν δυσκολίες; 
• Τα καταφέρατε να επαναλάβετε όλες τις ερωτήσεις αυτολεξεί; 
• Ως ομιλητής, πώς νιώσατε όταν ακούγατε τις σκέψεις σας από τον ακροατή σας; 

 


