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Ενότητα 4: Ενεργός Ακρόαση 

 

Σύντομη περιγραφή  

Σκοπός της ενότητας είναι να βελτιώσουν οι εκπαιδευόμενοι την ικανότητά τους να ακούν 
προσεκτικά τους άλλους. Από τη μία, στόχος είναι η αύξηση της προσοχής των εκπαιδευόμενων, πχ. 
της δεξιότητάς τους να κατευθύνουν την προσοχή τους στις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις 
σκέψεις των άλλων και να παραμένουν συγκεντρωμένοι ακόμη κι αν βρίσκονται σε άσχημη διάθεση. 
Από την άλλη, το πρόγραμμα θα εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με δεξιότητες που θα τους 
επιτρέπουν να ακούνε και να εστιάζουν στους άλλους με έναν μην κριτικό τρόπο που επιτρέπει 
στους τελευταίους να εκφράζονται ανοιχτά.  

 

 Μαθησιακοί στόχοι 

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμβούλους να βελτιώσουν τις δεξιότητες 
ενεργητικής ακρόασης και να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή τους πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, 
οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να:  

• Κατευθύνουν την προσοχή τους στις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις των πελατών 
τους και να αποκρίνονται σ’ αυτά με τον κατάλληλο τρόπο, 

• Διευκρινίσουν ότι έχουν καταλάβει σωστά τον πελάτη, αν αυτά που λέγονται δεν είναι 
ξεκάθαρα και να αντιδρούν σε μη λεκτικά σήματα 

•  Επικεντρωθούν στον πελάτη χωρίς κριτικό τρόπο, επιτρέποντάς του να εκφραστεί ανοιχτά 

• Δείξουν στους πελάτες τους ότι είναι συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε εκείνους, έτσι 
ώστε οι πελάτες να αισθάνονται άνετα να μοιράζονται πληροφορίες. 

• Μάθουν να αποκωδικοποιούν τα μη λεκτικά σήματα και τη γλώσσα του σώματος του πελάτη 
όταν εκφράζεται, όπως τη στάση του σώματος, τον τόνο και την ταχύτητα της φωνής, τις 
χειρονομίες και τις εκφράσεις του προσώπου του. 

• Ανακεφαλαιώνουν τακτικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να ελέγχουν αν έχουν 
καταλάβει το άλλο άτομο. 

• Δείξουν ενδιαφέρον για το άλλο άτομο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να το 
ενθαρρύνουν να συνεχίσει να μιλάει διατηρώντας την  οπτική επαφή. 
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• Δώσουν χώρο στους άλλους και να χρησιμοποιούν τη σιωπή την κατάλληλη στιγμή. 

• Δείχνουν σεβασμό στους πελάτες. 

• Επικεντρώνονται σε αυτά που λέει ο ομιλητής. 

 

1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Ορισμός 

Η ενεργητική ακρόαση είναι η ικανότητα εστίασης πλήρως σε αυτά που λέει ο ομιλητής, ομιλητή, 
κατανόησης του μηνύματός του και κατάλληλης απόκρισης σ’ αυτό. Σε αντίθεση με την παθητική 
ακρόαση, η οποία είναι η ακρόαση ενός ομιλητή χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο μήνυμά του, 
αυτή η πολύτιμη διαπροσωπική ικανότητα επικοινωνίας μας διασφαλίζει ότι μπορούμε να 
ανακαλούμε και αργότερα συγκεκριμένες λεπτομέρειες χωρίς να χρειαζόμαστε να μας επαναλάβει 
κάποιος τις πληροφορίες. Η ενεργητική ακρόαση σχετίζεται με τη δημιουργία σχέσης, κατανόησης 
και εμπιστοσύνης. 

Οι δεξιότητες ακρόασης δεν αναφέρονται μόνο στην ακουστική προσοχή. Περιλαμβάνουν επίσης 
την παρατήρηση της εμφάνισης και της συμπεριφοράς του πελάτη. 

Η ενεργός ακρόαση έχει περιγραφεί ως μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων, που περιλαμβάνει 
ενσυναισθητικά σχόλια, υποβολή κατάλληλων ερωτήσεων, παράφραση και περίληψη με στόχο την 
επιβεβαίωση ότι έχουμε κατανοήσει όσα λέει ο πελάτης (Cramer, 1998; Gordon, 2003; Turnbull & 
Turnbull, 1990). 

Η ενεργητική ακρόαση αναφέρεται αφενός στην ικανότητα να ακούμε και να εστιάζουμε σε 
ανθρώπους με ενσυναισθητικό, μη κριτικό τρόπο, που επιτρέπει στους άλλους να εκφράζουν τις 
ιδέες και τα συναισθήματα ανοιχτά, ενώ από την άλλη αφορά την εστίαση της προσοχής μας. 

 

Ακρόαση 

Η ακρόαση είναι ο τρόπος να δείξουμε ότι ακούμε και ενθαρρύνει τη συνεχή διερεύνηση των 
λεγομένων του πελάτη. Επιπλέον, περιλαμβάνει την εμπλοκή όλων των αισθήσεων, την προσήλωση 
και την αντίληψη του νοήματος πίσω από τα λεγόμενα,  που μπορεί να εφαρμόσει ο σύμβουλος 
ώστε να διασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει σωστά τον πελάτη του. 
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Προσήλωση 

Η προσήλωση αναφέρεται στην ικανότητα να ακούμε και να εστιάζουμε σε άλλους ανθρώπους, να 
στρέφουμε την προσοχή μας στις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις γνώσεις των άλλων και να 
παραμένουμε προσεκτικοί ακόμη και όταν είμαστε σε άσχημη διάθεση. Η εστίαση της προσοχής 
σχετίζεται εννοιολογικά με την ενσυναίσθηση ή την ακρόαση, αλλά δεν είναι συνώνυμη. Ο 
ενσυναισθητικός ακροατής χρειάζεται να είναι προσηλωμένος, αλλά ο προσηλωμένος ακροατής δεν 
χρειάζεται να είναι ενσυναίσθητος. (Norton & Pettegrew, 1979). 

Ο Carl Rogers (1951) ήταν ίσως ο πρώτος ερευνητής που εξήγησε μερικά από τα συστατικά της 
εστίασης της προσοχής. Αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσμα του σημαντικού ρόλου που έπαιξαν η 
ακρόαση και η εστίαση προσοχής στην προσέγγισή του στη θεραπευτική επικοινωνία. Υποστηρίζει 
κατηγορηματικά ότι «χωρίς προσοχή δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία». Για τον Rogers, ο 
προσεκτικός ακροατής "μεταφέρει στον ομιλητή ότι η αυτό που λέει του αξίζει να ακουστεί, ότι ως 
άτομο είναι αρκετά σεβαστός για να λάβει την αμέριστη προσοχή του άλλου". Σε μια βαθύτερη 
ανάλυση, ο Egan (1998) προτείνει ότι η ενεργός ακρόαση περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: ακρόαση 
και απόκριση σε λεκτικά μηνύματα, παρατήρηση μη λεκτικής συμπεριφοράς, ακρόαση του πλαισίου 
των ανησυχιών των πελατών και ακρόαση περιεχομένου, που ενδεχομένως θα πρέπει να 
διερευνηθεί. Οι Meier και Davis (1997) περιγράφουν τη διαδικασία της ενεργού ακρόασης ως 
θεμέλιο για τη συμβουλευτική. Προτείνουν ότι οι σύμβουλοι δείχνουν εμπιστοσύνη καλώντας τους 
πελάτες να συμμετάσχουν, εξηγώντας το ρόλο του συμβούλου, καθοδηγώντας τη διαδικασία και 
δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών, ώστε να ακουστούν και να γίνουν κατανοητές (Meier 
& Davis, 1997). Επειδή η ακρόαση με αυτούς τους τρόπους είναι απαραίτητη για την εφαρμογή 
βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής (αντανάκλαση συναισθημάτων και περιεχομένου, αμεσότητα, 
αντιπαράθεση), οι σύμβουλοι που δεν ακούν ενεργά είναι πιθανό να μην αισθάνονται 
αποτελεσματικοί σε άλλους τομείς. 

Σύμφωνα με τους Gearhart & Bodie (2011) η ενεργός ακρόαση αποτελείται από (α) γνωστικές 
διαδικασίες, όπως παρακολούθηση, κατανόηση ή ερμηνεία μηνυμάτων, β) συναισθηματικές 
διαδικασίες, όπως κίνητρα και ενδιαφέρον για ακρόαση ενός άλλου ατόμου και (γ) διαδικασίες 
συμπεριφοράς, όπως λεκτική και μη λεκτική σηματοδότηση ότι ένα μήνυμα έχει ληφθεί και 
κατανοηθεί. 

Ο Bodie (2011) ανέπτυξε την κλίμακα Active-Empathic Listening (AELS) (Ενεργητική Ενσυναίσθητη 
Ακρόαση), η οποία αποτυπώνει αυτά τα χαρακτηριστικά ακρόασης σε τρία στάδια: (α) ανίχνευση, 
που σημαίνει ενεργή παρακολούθηση και καταγραφή λεκτικών και μη λεκτικών πληροφοριών. (β) 
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επεξεργασία, που σημαίνει κατανόηση των λεκτικών και μη λεκτικών πληροφοριών και σύνθεσή 
τους σε ένα «αφηγηματικό σύνολο» · και (γ) ανταπόκριση, η οποία περιλαμβάνει μη λεκτικά 
μηνύματα (π.χ. νεύματα στο κεφάλι) και λεκτικά μηνύματα (π.χ. υποβολή ερωτήσεων, 
παραφράσεις) για τη σηματοδότηση ότι οι πληροφορίες έχουν γίνει κατανοητές (Gearhart & Bodie, 
2011, σελ. 87). Αρκετές μελέτες από τον Bodie και τους συναδέλφους του δείχνουν ότι η εφαρμογής 
της Προσωποκεντρικής προσέγγισης και η μη λεκτική θερμή υποστήριξη συνδέεται στενά με το 
βαθμό στον οποίο οι σύμβουλοι εφαρμόζουν την  ενεργό ακρόαση (Bodie & Jones, 2012; Bodie, 
Jones, Vickery, Hatcher, & Cannava , 2014; Bodie, Vickery, & Gearhart, 2013). 

 

 

Σπουδαιότητα των δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης  

Μερικές από τις βασικές δεξιότητες που αναμένονται από τους συμβούλους είναι η κατανόηση, η 
αυτογνωσία, η αποτελεσματική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, ο καθορισμός στόχου, η δημιουργία 
σχέσεων, η παρατήρηση, η ανατροφοδότηση, η έκφραση των συναισθημάτων και του 
περιεχομένου, η ερμηνεία, η διευκόλυνση της προσαρμογής και η παρακολούθηση της διαδικασίας 
(McLeod & McLeod, 2011). 

Οι αποτελεσματικοί επαγγελματίες αναμένεται να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να 
εφαρμόζουν πολλαπλές δεξιότητες όπως η παρακολούθηση, η ανταπόκριση, η διερεύνηση, η 
πρόκληση, η ερμηνεία και η υποβοήθηση στην έκφραση των συναισθημάτων, προκειμένου να 
διαχειριστούν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσα στη συμβουλευτική συνεδρία (Larson & Daniels, 
1998) Το 

Οι Smaby και Maddux (2011) προτείνουν ότι η ενεργός ακρόαση είναι μια μορφή κοινωνικής 
απόδειξης, που επιτρέπει στον πελάτη να εκτιμήσει εάν το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντί του 
είναι έτοιμο και ικανό να τον βοηθήσει. Οι καλές δεξιότητες ακρόασης στη συμβουλευτική 
δημιουργούν εμπιστοσύνη, βοηθούν τον πελάτη να ανοιχτεί και να αποκαλύψει τις σκέψεις του, να 
μοιραστεί τα συναισθήματά του, διευκολύνοντας έτσι τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για τον 
πελάτη, που στη συνέχεια θα βοηθήσουν στη συμβουλευτική διαδικασία. 

Το πιο σημαντικό, ο πελάτης βρίσκει συχνά λύσεις στις δικές του ανησυχίες μέσω ελεύθερης 
έκφρασης και επιτρέπει επίσης στον σύμβουλο να αποκτήσει μια βαθύτερη εικόνα για τους 
παράγοντες που μπορεί να οδηγούν στο πρόβλημα. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Rogers και Farson (1987) «η ενεργός ακρόαση είναι ένας σημαντικός 
τρόπος για να επέλθουν αλλαγές στους ανθρώπους. Παρά τη δημοφιλή αντίληψη ότι η ακρόαση 
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είναι μια παθητική προσέγγιση, κλινικά και ερευνητικά στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι η ενσυναίσθητη 
ακρόαση είναι ο πιο αποτελεσματικός παράγοντας για την αλλαγή της προσωπικότητας και την 
ανάπτυξη της ομάδας. Η ακρόαση προκαλεί αλλαγές στη στάση των ανθρώπων απέναντι στον εαυτό 
τους και στους άλλους. Επιφέρει επίσης αλλαγές στις βασικές αξίες και την προσωπική φιλοσοφία 
τους. Οι άνθρωποι που έχουν εισακουστεί  με αυτόν τον νέο και ιδιαίτερο τρόπο γίνονται πιο 
συναισθηματικά ώριμοι, πιο ανοιχτοί στις εμπειρίες τους, λιγότερο αμυντικοί, πιο δημοκρατικοί και 
λιγότερο αυταρχικοί ». 

Ο Nelson Jones (2013) προτείνει ότι η ενεργός ακρόαση βοηθά στη δημιουργία μιας σχέσης που 
κάνει τους πελάτες να αισθάνονται ότι οι προβληματισμοί τους τους γίνονται κατανοητοί, 
δημιουργεί μια αντίληψη ειλικρίνειας, ακεραιότητας και αξιοπιστίας στη σχέση, ελαχιστοποιεί την 
αμυντικότητα του πελάτη και ως αποτέλεσμα, οι σύμβουλοι μπορούν να συγκεντρώσουν όλες τα 
πολύτιμες πληροφορίες για έναν πελάτη, ενώ ο πελάτης μπορεί να βιώσει συναισθήματα και να 
αναγνωρίσει την εσωτερική ροή των συναισθημάτων του/της. Επιπλέον, η ενεργός ακρόαση βοηθά 
στη γεφύρωση των διαφορών και στην καλύτερη κατανόηση ενός πελάτη με διαφορετικές συνθήκες 
ζωής, και με το να δείχνουν κατανόηση σε πελάτες από διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες, οι 
σύμβουλοι θεωρούνται αξιόπιστοι. 

Υπάρχουν πολλές καταστάσεις στις οποίες οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
ενεργητική ακρόαση για να δημιουργήσουν σχέσεις με τους πελάτες και να βελτιώσουν τη συνολική 
επικοινωνία. Μεταξύ αυτών, οι πιο συχνές είναι οι ακόλουθες: 

• Αναζήτηση πληροφοριών – απόκτηση λήψη σαφούς εικόνας. Αυτό περιλαμβάνει την υποβολή 
ερωτήσεων για να ανακαλύψουμε τις ανάγκες το πλαίσιο ενός πελάτη. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να 
ελέγξουν ξανά για να βεβαιωθούν ότι έχουν ακούσει και κατανοήσει τις σχετικές λεπτομέρειες και 
ότι ο πελάτης συμφωνεί με τα γεγονότα όπως έχουν γίνει αντιληπτά από τον σύμβουλο. 

• Επιβεβαίωση πληροφοριών- επιβεβαίωση, αναγνώριση, διερεύνηση του προβλήματος. 
Περιλαμβάνει την ενεργό ακρόαση ενός ατόμου που θα ωφεληθεί από την αναγνώριση του 
προβλήματός του από τον σύμβουλο. Το πρόβλημα μπορεί να εμπλέκει ή όχι άμεσα τον σύμβουλο. 
Οι σύμβουλοι μπορούν να αντανακλούν τα συναισθήματα του πελάτη και ίσως το περιεχόμενο του 
προβλήματος με μια μόνο δήλωση αναγνώρισης ή κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου για ένα 
διάστημα, διερευνώντας τη δυσκολία σε μεγαλύτερο βάθος. 

• Διαχείριση δυσαρέσκειας - παραπόνων. Όταν οι πελάτες λένε στον σύμβουλο ότι είναι 
δυσαρεστημένοι μαζί του, του ασκούν κριτική, διαμαρτύρονται και εκφράζονται αρνητικά, το 
καλύτερο που μπορεί να κάνει ο σύμβουλος (αν και είναι μια πρόκληση) είναι να ακούσει με 
ενεργητικό τρόπο (Nelson Jones, 2012). 
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Συνοψίζοντας, η ενεργός ακρόαση είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση του 
συναισθήματος μιας κατάστασης. Κάθε φορά που ο σύμβουλος επισημαίνει σωστά ένα συναίσθημα, 
η έντασή του διαλύεται σαν να σκάει μια φούσκα. Ο ομιλητής αισθάνεται ότι ακούγεται και 
κατανοείται. Μόλις μειωθεί η συναισθηματική ένταση, οι γνωστικές ικανότητες μπορούν να 
λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Εάν τα συναισθήματα είναι έντονα, οι σύμβουλοι θα πρέπει 
πρώτα να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματα χρησιμοποιώντας ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης. Η 
αποτελεσματική χρήση των ενεργητικών δεξιοτήτων ακρόασης μπορεί να μετατρέψει μια προκλητική 
κατάσταση σε κατάσταση συνεργασίας. 

 

 

Προϋποθέσεις για να είναι κάποιος καλός ακροατής 

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθεί ο σύμβουλος, προκειμένου να είναι 
καλός ακροατής και να κάνει τον πελάτη να αισθάνεται πιο άνετα να μιλήσει. Σύμφωνα με τον Rogers, 
το πιο σημαντικό μέρος της διαπροσωπικής επικοινωνίας είναι η σταθερά θετική ανθρωπιστική 
άποψη της ανθρώπινης φύσης, η οποία τονίζει ότι η τάση κάθε ατόμου για αυτοπραγμάτωση πρέπει 
να γίνεται σεβαστή και να υποστηρίζεται. Η αρχή που έχει μεγαλύτερη σημασία για τη γενική έννοια 
της ενεργού ακρόασης είναι η δημιουργία μιας κατάλληλης ατμόσφαιρας που ευνοεί την 
επικοινωνία. Αυτή η ατμόσφαιρα υπόκειται σε διάφορες συνθήκες σύμφωνα με τον Rogers. 

Πρώτον, η επικοινωνία πρέπει να είναι γνήσια, σύμφωνη με τα λεγόμενα και ειλικρινής. Αυτή η αρχή 
είναι αρκετά προφανής επειδή η σωστή συμπεριφορά ακρόασης συνοδεύεται από τη δημιουργία 
μιας βάσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η γνησιότητα και η συμφωνία αναφέρεται σε μια «στενή 
αντιστοίχιση μεταξύ αυτού που βιώνεται σε βαθύτερο επίπεδο, αυτού που γίνεται αντιληπτό και 
αυτού που εκφράζεται στον πελάτη» (Rogers, 1980/1995b, σ.116). Η γνησιότητα του συμβούλου έχει 
κεντρική σημασία για την ενσυναισθητική κατανόηση. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι γνησιότητα ή 
διαφάνεια, επηρεάζει άμεσα τη θεραπευτική επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο σύμβουλος δεν 
κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο πρόσωπο, αλλά αντιμετωπίζει τον πελάτη ως το άτομο που 
πραγματικά βιώνει μια κατάσταση. Η έλλειψη αυθεντικότητας, αν γίνει αντιληπτή από τον πελάτη, 
είναι μια σημαντική απειλή για τη θεραπευτική σχέση: «Οι πελάτες είναι πολύ οξυδερκείς και 
αντιλαμβάνονται τις ασυμφωνίες, όπως ένας μαγνήτης τραβάει μια καρφίτσα. Όταν ανακαλύψουν 
μια ασυμφωνία, το επίπεδο εμπιστοσύνης θα μειωθεί, η οικειότητα θα διαλυθεί και η σχέση θα 
αρχίσει να ατροφεί» (Natiello, 2001, σελ. 34). 
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Το ακρωνύμιο REDOL μπορεί να βοηθήσει τον σύμβουλο να απεικονίσει τις εσωτερικές του στάσεις 
και τις αξίες της γνησιότητας και του σεβασμού απέναντι στον πελάτη. 

 R(Relaxed): Ο σύμβουλος είναι χαλαρός, υπομονετικός & φυσικός με τον πελάτη. 

Ε (Eye contact): Ο σύμβουλος διατηρεί καλή επαφή με τα μάτια με έναν πελάτη, γεγονός που 
μεταφέρει το μήνυμα ότι ενδιαφέρεται για το τι έχει να πει ο πελάτης. Βοηθά επίσης να εκφράζει πιο 
αποτελεσματικά την άποψή του/της και βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 

D (Duly): Ο σύμβουλος στέκεται απέναντι από τον πελάτη απομακρύνοντας κάθε φυσικό εμπόδιο 
ανάμεσά τους, όπως το γραφείο που δημιουργεί ένα ψυχολογικό φράγμα για τον πελάτη. 

Ο (Open posture): Ανοιχτή στάση. Ο σύμβουλος διασφαλίζει ότι η στάση του/της επικοινωνεί το 
άνοιγμα και τη διαθεσιμότητά του στον πελάτη. Τα σταυρωμένα πόδια και τα σταυρωμένα χέρια 
μπορεί να ερμηνευτούν ως απόμακρη εμπλοκή με τον πελάτη ή ακόμη και ως μη διαθεσιμότητα ή 
από απόσταση. 

L (Leans): Ο σύμβουλος γέρνει προς τον πελάτη, με έναν ελαφρύ τρόπο, για να δείξει ενδιαφέρον και 
συμμετοχή. Η στάση του σώματος του συμβούλου που κρατά την πλάτη του πίσω στο κάθισμα κι όχι 
κοντά στον πελάτη μπορεί να μεταφέρει το αντίθετο. 

Η δεύτερη αρχή για την επιτυχή και διευκολυντική ακρόαση είναι η αποδοχή, η άνευ όρων αποδοχή 
ή η συμπόνια ή ακόμη και ο θαυμασμός. Αυτή η στάση στοχεύει να αποδείξει ότι ο πελάτης εκτιμάται 
ως άτομο και ότι το θέμα που επικοινωνεί έχει νόημα. Ο σύμβουλος θα πρέπει να δηλώνει λεκτικά 
και μη λεκτικά ότι αντιμετωπίζει το θέμα με ενδιαφέρον και κατανόηση, χωρίς κριτική, και είναι πάντα 
προσηλωμένος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Αυτό διευκολύνει την προθυμία του πελάτη να 
ανοιχτεί και να αισθανθεί ασφάλεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Εκφράζοντας τη ζεστασιά και 
το σεβασμό για τον πελάτη, ανεξάρτητα από τα λόγια και τις πράξεις του, οι σύμβουλοι μπορούν να 
προωθήσουν τη δική τους αίσθηση της αυτοεκτίμησης και να τους οδηγήσουν στο δρόμο προς την 
προσωπική ανάπτυξη. Η αρχή της άνευ όρων αποδοχής συνεπάγεται ότι «ο θεραπευτής βραβεύει τον 
πελάτη συνολικά και όχι υπό όρους» (Rogers, 1980/1995b). Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των 
εμπειριών του πελάτη είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον θεραπευτή. Η άνευ όρων αποδοχή 
χαρακτηρίζεται από «συναισθήματα συμπόνιας, ζεστασιάς, σεβασμού ή θαυμασμού, ενδιαφέροντος 
ή συμπάθειας και άλλα θετικά συναισθήματα» (Barrett-Lennard, 1998) του συμβούλου προς τον 
πελάτη, τα οποία διαπερνούν την επικοινωνία του συμβούλου. Δεν είναι μια νέα αντίληψη ότι η 
θετική κοινωνική επαφή μειώνει γενικά το άγχος και την ένταση. Σήμερα, αυτό ονομάζεται 
«κοινωνική ρυθμιστική επίδραση» (social buffering effect) (Kikusi, Winslow, & Mori, 2006). Το εύρημα 
αυτό συνδέεται στενά με την αρχή της άνευ όρων αποδοχής. Εάν ο πελάτης βιώνει αρνητικά 
συναισθήματα, αλλά παρατηρεί ότι ο σύμβουλος τον καταλαβαίνει και παραμένει ήρεμος - 
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αντιμετωπίζοντας όλες τις εμπειρίες του πελάτη με άνευ όρων αποδοχής - ο πελάτης αρχίσει να 
ηρεμεί, λόγω της απήχησης που προκλήθηκε μέσα του από τη θετική στάση του συμβούλου. 

Η τρίτη και τελευταία προϋπόθεση για διευκολυντική ενεργή ακρόαση σύμφωνα με τον Carl Rogers 
είναι η ενσυναίσθηση. Το βίωμα των συναισθημάτων του πελάτη μετατρέπει τη σχέση μεταξύ δύο 
ατόμων σε σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης και, μαζί με τις άλλες αρχές που αναφέρονται, αποτελεί τη 
βάση για αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία με πλεονεκτήματα και για τα δύο μέρη. Ο 
σύμβουλος χρειάζεται να δείχνει ενσυναίσθηση, η οποία αναφέρεται στην θέαση του κόσμου από 
την οπτική γωνία του πελάτη, και να αποδέχεται τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα των πελατών 
σαν να είναι δικά του χωρίς να χάνει τα όρια και την ξεχωριστή αίσθηση του εαυτού του. Ο σύμβουλος 
ακούει προσεκτικά τον πελάτη, καταλαβαίνοντας τι εννοεί όσο καλύτερα μπορεί και επικοινωνεί με 
τον πελάτη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αισθάνεται ο τελευταίος ότι τον καταλαβαίνει σε μεγάλο βαθμό. 
Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να κατανοήσουν τον εαυτό τους πληρέστερα και να 
ενεργήσουν σύμφωνα με όσα αντιλαμβάνονται για τον εαυτό τους. Κατά τη διαδικασία της 
ενσυναίσθησης, ο σύμβουλος ξεχνά προσωρινά το δικό του πλαίσιο αναφοράς. Στη συνέχεια, ο 
σύμβουλος μοιράζεται αυτό το βίωμα με τον πελάτη είτε με λεκτικό είτε με μη λεκτικό τρόπο. 

Σε γενικές γραμμές, η ενεργός ακρόαση είναι η πιο σημαντική δεξιότητα που απαιτείται στη 
συμβουλευτική διαδικασία. Μόλις κατακτηθεί, δημιουργεί μια αντίληψη ειλικρίνειας, ακεραιότητας 
και αξιοπιστίας στη σχέση πελάτη-συμβούλου, τα οποία συμβάλλουν σε μια ισχυρή σχέση 
συνεργασίας. 

 

Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης στην πράξη – Χρήσιμες Τεχνικές  

Η ενεργητική ακρόαση αποσκοπεί στο να φέρει αλλαγές στους ανθρώπους. Για να το πετύχει αυτό, 
στηρίζεται σε ξεκάθαρες τεχνικές και στοιχεία που θα πρέπει να εφαρμόζονται και αντίστοιχα να 
αποφεύγονται.  

Παρακάτω παρουσιάζονται διαφορετικές πρακτικές που μας βοηθούν να είμαστε πιο καλοί ενεργοί 
ακροατές. Είναι είτε λεκτικές, είτε μη – λεκτικές.  

A. Λεκτικές τεχνικές ενεργητικής ακρόασης: 
1. Παράφραση/ Επαναδιατύπωση:  Για να δείξουμε ότι ακούμε, χρειάζεται να 

επαναλαμβάνουμε κάθε τόσο αυτό που νομίζουμε ότι είπε το άτομο - όχι παπαγαλίζοντας, 
αλλά παραφράζοντας αυτό που ακούσαμε με δικά μας λόγια. Για παράδειγμα, «για να δούμε 
αν το έχω αντιληφθεί σωστά…», ή« Λοιπόν, αναφέρετε ότι η αβεβαιότητα για το ποιος θα 
είναι ο νέος σας προϊστάμενος σας δημιουργεί άγχος ». Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ενώ 
η παράφραση δεν κάνει απαραίτητα τους ανθρώπους να νιώθουν κατανοητοί, δημιουργεί 
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μια μεγαλύτερη αίσθηση εγγύτητας και οικειότητας σε μια συνομιλία. Αυτό είναι ένα βασικό 
μέρος για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και ανάπτυξης φιλιών (Weger et al., 2010). 

2. Αντανάκλαση συναισθημάτων: Πέρα από το να επαναλαμβάνουμε απλά, θα πρέπει να 
αντανακλούμε τα λόγια του ομιλητή σε συναισθήματα. Για παράδειγμα, «Αυτό φαίνεται 
πολύ σημαντικό για σένα».  Αντανακλώντας συναισθήματα, επιτρέπει στους πελάτες να 
ακούσουν τα συναισθήματα που μόλις έχουν εκφράσεις και έτσι μπορούν να αντιληφθούν 
καλύτερα τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις σε διαφορετικά ερεθίσματα.   

3. Περίληψη: Αυτό σημαίνει το να συνθέτουμε τα γεγονότα και τα κομμάτια του 
προβλήματος για να ελέγξουμε αν έχουμε κατανοήσει σωστά αυτό που εκφράστηκε. 
Αυτό θα δώσει επίσης στον πελάτη την ευκαιρία να διευκρινίσει ασαφείς πληροφορίες ή να 
αναλύσει περαιτέρω το μήνυμά του. Για παράδειγμα, «Μμμ.. μου ακούγεται σαν να .. " ή, 
"Αυτό είναι;" ή «Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι ότι το σύστημα διαχείρισης που χρησιμοποιείτε 
δεν ικανοποιεί πλέον τις ανάγκες της ομάδων σας επειδή δεν υποστηρίζει μεγάλα αρχεία;». 

Η περίληψη είναι παρόμοια με την αντανάκλαση, με τη διαφορά ότι όταν συνοψίζετε, 
ξεκαθαρίζετε ότι πρόκειται να φύγετε από το τρέχον θέμα συζήτησης. Όταν συνοψίζετε, 
εξηγείτε μόνο τα κύρια σημεία του γενικού θέματος του ομιλητή, οι λεπτομέρειες που ίσως 
χρειαζόταν να διευκρινίσετε πριν δεν είναι πλέον σημαντικές σε αυτό το μέρος της 
συνομιλίας. 

 

4. Διερεύνηση μέσα από ερωτήσεις: Αναφέρεται στις ερωτήσεις που γίνονται με στόχο να 
ανοιχτεί περισσότερο ο ομιλητής και να μπει σε μεγαλύτερο βάθος παρέχοντας πιο 
σημαντικές πληροφορίες. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων:  

  Ανοικτές ερωτήσεις 

Κάνουμε ερωτήσεις που δείχνουν ότι έχουμε συγκεντρώσει την ουσία του περιεχομένου 
αυτών που λένε οι πελάτες και τους καθοδηγούμε να μοιραστούν πρόσθετες 
πληροφορίες. Οι ανοιχτές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για την επέκταση της 
συζήτησης. Για παράδειγμα: "Όταν σας το είπε αυτό, πώς σας έκανε να νιώσετε;" 

 Ερωτήσεις που βασίζονται στην «αντανάκλαση περιεχομένου» 

Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν περισσότερα για αυτά που 
ανέφεραν - για παράδειγμα, κάποιος που είπε: «Ανησυχώ ότι δεν θα το θυμηθώ». Μια 
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καλή αντανακλαστική ερώτηση μπορεί να είναι κάτι σαν: "Φαίνεται ότι θα θέλατε 
βοήθεια για να θυμηθείτε ή ανησυχείτε για τη μνήμη σας στο μέλλον;" 

  Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου συνήθως μπορούν να απαντηθούν με μία μόνο λέξη. Δεν 
οδηγούν σε περισσότερες πληροφορίες και μπορεί να κάνουν το άτομο να είναι πιο 
αμυντικό (καθώς μπορεί να φαίνεται ότι η συζήτηση είναι περισσότερο ανάκριση παρά 
μοίρασμα εμπειριών). Επομένως, τέτοιου είδους ερωτήσεις πρέπει να αποφεύγονται. 

 Υποθετικές Ερωτήσεις 

Οι υποθετικές ερωτήσεις είναι χρήσιμες για την απεικόνιση θετικών ή αρνητικών 
συνεπειών κάποιων ενεργειών του ατόμου, αλλά και για την εξέταση διαφορετικών 
εναλλακτικών δράσεων. Ο πελάτης μπορεί να αισθάνεται πιο άνετα προσεγγίζοντας το 
πρόβλημα υποθετικά. Για παράδειγμα: "Εάν έπρεπε να πάρετε μια απόφαση σχετικά με 
την καριέρα σας, πώς θα το κάνατε;" ή "Αν ήσουν σε αυτή τη θέση, τι θα ήθελες να 
κάνεις;" 

5. Σύντομη λεκτικές ενθαρρύνσεις: Οι σύντομες, λεκτικές ενθαρρύνσεις θα βοηθήσουν τον 
πελάτη να αισθανθεί πιο άνετα και θα δείξει ότι ο σύμβουλος είναι προσηλωμένος και 
ικανός να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που του δίνονται. Μικρές λεκτικές επιβεβαιώσεις 
μας βοηθούν να συνεχίσουμε τη συνομιλία χωρίς να διακόπτουμε τον πελάτη ή να 
διακόπτουμε τη ροή του λόγου του. Παράδειγμα: «Καταλαβαίνω», «Ναι, είναι λογικό», 
«Συμφωνώ» Αυτές οι ενθαρρύνσεις λειτουργούν ως απόδειξη ότι κατανοούμε αυτό που έχει 
ειπωθεί (Jefferson, 2002) ή ως ένδειξη κατανόησης, ενδιαφέροντος, συμφωνίας και 
προσοχής (Schegloff, 1982). 

6. Αναγνώριση συναισθημάτων: Το να εκφράζονται τα συναισθήματα σε λέξεις, μπορεί να 
βοηθήσει συχνά ένα άτομο να δει τα πράγματα πιο αντικειμενικά. Για να βοηθήσουμε το 
άτομο να ξεκινήσει να ονομάζει τα συναισθήματά του, χρησιμοποιούμε μικρές φράσεις που 
διευκολύνουν τον πελάτη. Για παράδειγμα, "Νιώθω ότι αισθάνεστε 
απογοητευμένος/ανήσυχος/αγχωμένος...". 

7. Ενίσχυση: έμφαση σε μια σημαντική ή θετική πλευρά της κατάστασης 
8. Εστίαση της επικοινωνίας στην  παρούσα στιγμή – στο εδώ και τώρα - Μια προηγούμενη 

κατάσταση έρχεται στο παρόν θέτοντας ερωτήσεις όπως: «Τι αισθάνεστε τώρα;»,  «Τι 
πιστεύετε για αυτό;», «Τι γνωρίζετε τώρα μετά από αυτό που έγινε;». 

9. Έκφραση ενδιαφέροντος/ ενσυναίσθησης: Είναι απαραίτητο να βεβαιωθούμε ότι ο 
πελάτης καταλαβαίνει ότι είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά του και να 
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μοιραστούμε τα συναισθήματά του. Δείχνοντας ενσυναίσθηση, βιώνοντας την κατάσταση 
του πελάτη, αλλά και εκφράζοντας την συμπαράστασή μας, είμαστε σε θέση να συνδεθούμε 
με τον πελάτη και να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα αίσθημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
Για παράδειγμα: «Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω. Καταλαβαίνω ότι βιώνετε κάποιες δύσκολες 
καταστάσεις ». 

10. Επικύρωση: Αναγνώριση των προβλημάτων, των θεμάτων και των συναισθημάτων του 
ατόμου. Ακούμε ανοιχτά και με ενσυναίσθηση και αποκρινόμαστε με τρόπο που δείχνει 
ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, «εκτιμώ την προθυμία σας να μιλήσετε για ένα τόσο δύσκολο 
θέμα. " 

11. Αποτελεσματική παύση: Σκόπιμη παύση σε βασικά σημεία για να δοθεί έμφαση. Αυτό θα 
δείξει στο άτομο ότι αυτό που αναφέρει είναι πολύ σημαντικό για τον ακροατή. 

12. Σιωπή: Χρειάζεται να αφήνουμε χώρο για στιγμές σιωπής, έτσι ώστε να επιβραδύνουμε την 
ροή των πληροφοριών. Δίνουμε στον συνομιλητή χρόνο να σκεφτεί καθώς και να μιλήσει. Η 
σιωπή μπορεί επίσης να είναι πολύ βοηθητική στη βελτίωση μιας μη παραγωγικής 
αλληλεπίδρασης. 

13. Μηνύματα που ξεκινούν με το «εγώ»: Χρησιμοποιώντας το «εγώ» στις δηλώσεις μας, 
εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο. Ένα «Εγώ» μήνυμα επιτρέπει στο άτομο να 
γνωρίζει τι αισθανόμαστε και γιατί. Για παράδειγμα, «Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε πολλά να 
πείτε, αλλά πρέπει .. " 

14. Ανάκληση πληροφοριών που αναφέρθηκαν προηγουμένως: Η προσπάθεια να θυμηθούμε 
βασικές έννοιες, ιδέες ή άλλα σημαντικά στοιχεία που ο ομιλητής έχει μοιραστεί μαζί μας 
στο παρελθόν είναι μια καλή τεχνική. Αυτό δείχνει ότι δεν ακούμε μόνο αυτά που αναφέρει 
εκείνη τη στιγμή, αλλά είμαστε σε θέση να διατηρούμε πληροφορίες και να ανακαλούμε 
συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα: «Την περασμένη εβδομάδα αναφέρατε νέες 
ιδέες για το πώς να αντιμετωπίσετε το αφεντικό σας. Εφαρμόσατε κάποια από αυτές; » 

15. Αποκάλυψη παρόμοιων εμπειριών για κατανόηση (Αυτοαποκάλυψη): Η συζήτηση γύρω 
από συγκρίσιμες καταστάσεις όχι μόνο θα δείξει στον ομιλητή ότι έχουμε ερμηνεύσει με 
επιτυχία το μήνυμά του, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην οικοδόμηση σχέσεων. Εάν ο 
ομιλητής αντιμετωπίζει ένα κοινό με εμάς πρόβλημα, η παροχή πληροφοριών από το πώς 
λύσαμε παρόμοιες προκλήσεις είναι πολύτιμη για τους άλλους. Παράδειγμα: «Διαφωνούσα 
επίσης για την επιστροφή στη δουλειά μετά τη γέννηση του γιου μου». Ωστόσο, πρέπει να 
επισημάνουμε ότι οι σύμβουλοι μπορούν να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες για 
τον εαυτό τους σε έναν πελάτη μόνο υπό περιορισμένες συνθήκες. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο εάν ωφελεί τη συμβουλευτική διαδικασία και εάν φαίνεται 
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απαραίτητο για να βοηθήσει τους συμβούλους να σχετιστούν με τον πελάτη πιο 
αποτελεσματικά 

16. Ανακατεύθυνση: Εάν κάποιος δείχνει σημάδια υπερβολικά θυμού και είναι ταραγμένος, 
αυτή είναι η ώρα να μετατοπιστεί η συζήτηση σε άλλο θέμα. 

 

 Μη λεκτικές τεχνικές 

Οι μη λεκτικές τεχνικές παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενεργό ακρόαση και πρέπει να 
εφαρμόζονται από συμβούλους. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς μερικές από 
αυτές τις τεχνικές μπορεί να μην είναι κατάλληλες σε ορισμένες καταστάσεις ή πολιτισμούς. Μεταξύ 
των πιο συχνών μη λεκτικών ενδείξεων που δείχνουν κατανόηση είναι: 

1. Χαμόγελα και νεύματα 

Κάνοντας στον ομιλητή μερικά απλά νεύματα δείχνει ότι καταλαβαίνετε τι αναφέρει. Το νεύμα είναι 
ένα χρήσιμο, υποστηρικτικό σύνθημα και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνείτε με τον ομιλητή 
- μόνο ότι είστε σε θέση να επεξεργαστείτε το νόημα του μηνύματός του. 

Όπως ένα νεύμα, έτσι και ένα μικρό χαμόγελο ενθαρρύνει έναν ομιλητή να συνεχίσει. Ωστόσο, σε 
αντίθεση με το νεύμα, το χαμόγελο περνάει το μήνυμα ότι συμφωνείτε ή είστε ευχαριστημένοι με 
αυτά που αναφέρει. Ένα χαμόγελο μπορεί να αντικαταστήσει μια σύντομη λεκτική επιβεβαίωση 
βοηθώντας στην απομάκρυνση κάθε έντασης και διασφαλίζοντας ότι ο ομιλητής αισθάνεται άνετα. 

Αν συνδυάσουμε το χαμόγελο με το νεύμα και την περιστασιακή χρήση του «μμ.. μμ», το άτομο που 
μας μιλά θα νιώσει ότι δίνουμε προσοχή στο μήνυμά του. 

Το χαμόγελο και το νεύμα δεν είναι πάντα κατάλληλο, φυσικά. Δεν πρέπει να χαμογελάμε αν 
ακούμε άσχημα νέα ή μας επιπλήττουν. Δεν πρέπει να γνέψουμε όταν δεν συμφωνούμε με αυτά 
που ακούμε, επίσης. Και στις δύο περιπτώσεις, ένα απλό «καταλαβαίνω» ή «το καταλαβαίνω» θα 
ήταν αρκετό. 
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2.  Αποφυγή κινήσεων που αποσπούν την προσοχή 

Το να παραμένουμε ακίνητοι μπορεί να δείξει στον πελάτη ότι είμαστε εστιασμένοι σ’ αυτά που 
λέει. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κινήσεις, όπως το βλέμμα 
στο ρολόι ή το τηλέφωνο, κάποιους αναστεναγμούς ή το να παίζουμε με ένα στυλό. Θα πρέπει 
επίσης να αποφύγουμε την ανταλλαγή λεκτικών ή μη λεκτικών μηνυμάτων με άλλα άτομα που 
παραβρίσκονται στον χώρο και ακούνε τον πελάτη. Αυτό μπορεί να κάνει τον πελάτη να αισθάνεται 
απογοητευμένος και άβολα. 

3. Διατήρηση οπτικής επαφής 

Κοιτάζοντας απευθείας κάποιον του δείχνουμε ότι έχει την πλήρη προσοχή μας και τον ακούμε. 
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε το βλέμμα μας φυσικό, χρησιμοποιώντας νεύματα και 
χαμόγελα για να διασφαλίσουμε ότι τον ενθαρρύνουμε αντί να κάνουμε τον πελάτη να αισθάνεται 
φοβισμένος ή ανήσυχος. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε ορισμένους πολιτισμούς η οπτική επαφή 
μπορεί να θεωρηθεί ασέβεια. 

4. Γλώσσα σώματος 

Το να είμαστε χαλαροί είναι ένας πολύ καλός τρόπος να καλέσουμε κάποιον να μιλήσει για τον 
εαυτό του! Η κλίση ελαφρώς προς τα εμπρός στην καρέκλα δείχνει ότι δίνουμε όλη μας την προσοχή, 
ακούγοντας ενεργά αυτά που λέει ο πελάτης μας. Επικοινωνούμε τόσο πολύ με τις κινήσεις του 
σώματός μας. Για παράδειγμα, καθισμένοι με τα χέρια και τα πόδια σταυρωμένα μπορεί να δώσει 
την εντύπωση ότι έχουμε βάλει ένα φράγμα και δεν ακούμε, ούτε ενδιαφερόμαστε. Το να κουνάμε 
τα χέρια μας μπορεί επίσης να αποσπά την προσοχή. Επιπλέον, το συνοφρυωμένο ή σηκωμένο 
φρύδι μπορεί να μεταδώσει αποστροφή ή κρίση, που μπορεί να κάνει τον πελάτη να κλειστεί, ενώ 
το χαμόγελο σε κατάλληλες στιγμές δείχνει ανθρώπινη ζεστασιά που βοηθά στην οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και αναπτύσσει τη σχέση (Griffin, 2006). 

 

Εμπόδια Ενεργητικής ακρόασης 

Η αποτελεσματική ακρόαση βέβαια έχει και τις δυσκολίες της. Υπάρχει μια σειρά από συνήθειες 
που πολλοί από εμάς διατηρούμε και που κάνουν δύσκολη την ενεργητική ακρόαση σε μια 
συνομιλία. Τα ακόλουθα εμπόδια μπορούν να διακόψουν την επικοινωνία και πρέπει να 
αποφεύγονται: 

  Ερωτήσεις «Γιατί». Τείνουν να βάζουν τον συνομιλητή σε αμυντική στάση 
 Γρήγορες διαβεβαιώσεις, αναφέροντας φράσεις, όπως: «Μην ανησυχείτε για αυτό». 
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 Παροχή συγκεκριμένων συμβουλών. Για παράδειγμα, "Νομίζω ότι το καλύτερο για εσάς 
είναι να μετακομίσετε σε υποβοηθούμενη διαβίωση." Θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί 
αλλάζει τη δυναμική της συνομιλίας. 

 Αναζήτηση πληροφοριών και πίεση στο άτομο να μιλήσει για κάτι για το οποίο προτιμά να 
μην μιλήσει. 

 Έκφραση οίκτου. Για παράδειγμα, «καημένε, ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις». Χρειάζεται να 
αποφεύγεται γιατί κάνει τον άλλον να αισθάνεται ότι τον λυπούμαστε.  

 Κήρυγμα. Για παράδειγμα, «Θα έπρεπε... " ή, «Δεν πρέπει .. ". Δεν χρειάζεται να το 
χρησιμοποιούμε γιατί φαίνεται ότι κάνουμε τον ειδικό στην κατάσταση. 

 Συνεχείς διακοπές στον λόγο του άλλου. Το να διακόπτουμε δείχνει ότι δεν μας ενδιαφέρει 
πραγματικά αυτό που λέει ο άλλος (Grohol, 2020) 
 

Επιπτώσεις από την αποτυχία εφαρμογής ενεργητικής ακρόασης  
Η παρουσία των εμποδίων στην ενεργητική ακρόαση ή η αποτυχία εφαρμογής της μπορεί να βιωθεί 
από τον πελάτη ως μία απόρριψη, αδιαφορία, έλλειψη εκτίμησης στο πρόσωπό του, απογοήτευση 
και κατά συνέπεια μπορεί να αποχωρήσει από τη συμβουλευτική διαδικασία.  

 

Ενεργητική ακρόαση: Τα Πρέπει και τα Μην.. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι σύμβουλοι χρειάζεται να: (Johnson, 2008): 

1. Δίνουν στο πρόσωπο που μιλάει όλη τους την προσοχή 
2. Ακούνε χωρίς να κρίνουν η να παίρνουν θέση σε ένα θέμα. 
3. Αποκτήσουν επίγνωση της κατάστασης από την πλευρά του άλλου. 
4. Επαναλάβουν τα λόγια του συνομιλητή χρησιμοποιώντας τα δικά τους λόγια, ώστε να 

δείξουν ότι έχουν κατανοήσει αυτά που αναφέρει (παράφραση). - Επαναλάβουν αυτό που 
άκουσαν για να ελέγξουν αν έχουν καταλάβει καλά το νόημα. Να χρησιμοποιούν τις ακριβείς 
λέξεις του ομιλητή όταν έχουν αμφιβολίες σχετικά με αυτά που άκουσαν.  

5. Να αντανακλούν το περιεχόμενο των όσων λέγονται στον πελάτη, ελέγχοντας αν έχουν 
κατανοήσει σωστά τα λεγόμενά του. Να αντανακλούν τα συναισθήματα και το περιεχόμενο 
των λεγομένων του πελάτη (π.χ. πώς αισθανθήκατε όταν…; Πώς σας επηρέασε αυτό…; 
Φαίνεται ότι αυτό σας έκανε να θυμώσετε πραγματικά). 

6. Να είναι όσο πιο ακριβείς μπορούν όταν συνοψίζουν το νόημα του πελάτη. 
7. Σε περίπτωση που η παράφρασή τους δεν είναι ακριβής ή απέχει από αυτά που εννοούσε ο 

πελάτης να προσπαθούν ξανά. 
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8. Να επιτρέπουν στον πελάτη να ολοκληρώσει τις σκέψεις του χωρίς διακοπή. Αυτό συνήθως 
περιλαμβάνει σύντομες περιόδους σιωπής, π.χ. μερικά δευτερόλεπτα. Μπορεί να χρειαστεί 
κάποια εξάσκηση προτού μπορέσουν να μάθουν πόσο διάστημα είναι αρκετό να αναμένουν 
πριν προχωρήσουν σε κάποιου είδους απόκριση. Εάν δεν είναι σίγουροι, είναι πάντα 
καλύτερο να περιμένουν περισσότερη ώρα, παρά να μιλήσουν πολύ γρήγορα και να 
διακόψουν τις σκέψεις του πελάτη. 

9. Να δείξουν στον πελάτη ότι η προσοχή τους είναι συγκεντρωμένη σε εκείνον. Να διατηρούν 
βλεμματική επαφή, να γέρνουν ελαφρά προς τον πελάτη και να ανταποκρίνονται σε κάποιο 
αστείο με ένα χαμόγελο ή άλλη φυσική απόκριση. 

10. Να παρακινούν τον πελάτη να μιλήσει με διακριτικότητα και με μη απειλητικό τρόπο. Για 
παράδειγμα, μια δήλωση όπως "Αυτό είναι απελπιστικό", θα μπορούσε να παραφραστεί ως: 
"Σας φαίνεται απελπιστικό αυτή τη στιγμή" ή μια δήλωση: "Δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ 
να κάνω", μπορεί να παραφραστεί ως "Δεν μπορείς βρείτε κάτι που θα το διορθώσει ». 

11. Μην προσπαθήσουν να πιέσουν τον ομιλητή να μιλήσει. Να επιτρέπουν τις σιωπές και να 
έχουν επίγνωση της γλώσσας του σώματος, να παρατηρούν αλλαγές και να ανταποκρίνονται 
ανάλογα. 

12. Ως το τελευταίο βήμα, αλλά όχι νωρίτερα, μπορεί να επιλέξουν να μοιραστούν παρόμοιες 
καταστάσεις που έχουν βιώσει ή τις δικές τους απόψεις για το θέμα. Μπορεί να μοιραστούν 
ακόμη και μια εντελώς διαφορετική γνώμη από αυτήν που εκφράστηκε, αρκεί αυτό το 
μοίρασμα εμπειριών να γίνει αφού έχουν καταλάβει με ακρίβεια αυτό που τους ανέφερε ο 
πελάτης.  

 

Αντίθετα, οι σύμβουλοι θα πρέπει να αποφεύγουν να: 

1. Μιλούν για τον εαυτό τους και να δείχνουν τις αντιδράσεις τους στα λεγόμενα ή ακόμη και 
να αποφεύγουν διάφορα σχόλια που γίνονται έστω και με καλή πρόθεση. 

2. Αλλάζουν το θέμα και να σκέφτονται τι θα πουν μετά. 
3. Προχωρούν σε συμβουλές, διάγνωση, κριτική ενός πελάτη. 
4. Μην διατηρούν βλεμματική επαφή. Τα διαλείμματα από την επαφή με τα μάτια είναι 

φυσιολογικά και αναμενόμενα, αλλά η πλήρης έλλειψη οπτικής επαφής δείχνει έλλειψη 
προσοχής. 

5. χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο λέξεις τύπου "μμμ" ή "αχα" ή να παπαγαλίζουν τις 
λέξεις των πελατών. 

6. Προσποιούνται ότι έχουν καταλάβει το άτομο ή το νόημά των λεγομένων του αν δεν το έχουν 
καταλάβει. 
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7. Αποσπάται η προσοχή τους από άλλες σκέψεις, γεγονότα ή αντικείμενα που βρίσκονται 
κοντά και έτσι να χάνουν την εστίαση. Η ονειροπόληση ενώ παριστάνουν ότι ακούνε μάλλον 
θα απογοητεύσει τον ομιλητή. 

8. επιτρέψουν στον πελάτη να μεταφερθεί σε ένα λιγότερο σημαντικό θέμα, επειδή αισθάνεται 
ότι ο σύμβουλος δεν καταλαβαίνει. 

9. Διορθώνουν, αλλάζουν αυτό που λέει ο πελάτης ή να τελειώνουν τις προτάσεις του πελάτη 
αντί γι’ αυτόν. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι μια πρόκληση, ιδιαίτερα όταν ο ομιλητής δίνει 
υπερβολικές ή άσχετες λεπτομέρειες όσο εξιστορεί την ιστορία του. Οι σύμβουλοι χρειάζεται 
να βάλουν τα δυνατά τους για να ενθαρρύνουν με ευγενικό τρόπο τον πελάτη να συνεχίσει 
την αφήγησή του.  

10. Γεμίζουν κάθε λεπτό με ομιλία. 
11. Παραβλέπουν τα δικά τους συναισθήματα στην δεδομένη κατάσταση 
12. Διακόπτουν μια πρόταση. Ακόμα κι αν υπάρχει μεγάλη παύση, θα πρέπει πρώτα να 

ενθαρρύνουν την ολοκλήρωση της σκέψης από τον ίδιο τον ομιλητή. 

 

Μέθοδοι βελτίωσης δεξιοτήτων Ενεργητικής Ακρόασης  

 

Παιχνίδι ρόλων 

Το παιχνίδι ρόλων είναι μια γνωστική μέθοδος εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται σε μεγάλη 
ποικιλία πλαισίων και θεματικών περιοχών (Rao & Stupans, 2012). Ουσιαστικά, είναι η πρακτική, 
όπου αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι συγκεκριμένους ρόλους - συνήθως αυτούς στους οποίους 
δεν είναι εξοικειωμένοι - και τους ερμηνεύουν κατά περίπτωση, με σκοπό την εκμάθηση του 
περιεχομένου του μαθήματος ή την κατανόηση «περίπλοκων ή διφορούμενων εννοιών» (Sogunro , 
2004). Η ανάληψη ενός ρόλου είναι μια μέθοδος για την εφαρμογή συγκεκριμένων τρόπων 
αλληλεπίδρασης με άλλους σε μια φανταστική κατάσταση (Byrne, 1986) και την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων και την αύξηση των κινήτρων τους (Ladousse, 1995). 
Επιπλέον, ο Budden (2006) αναφέρει ότι το παιχνίδι ρόλων είναι μια δραστηριότητα ομιλίας όταν 
βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση κάποιου άλλου ή όταν τον βάζουμε σε φανταστική κατάσταση. 

Όταν οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τις δεξιότητες που έχουν μάθει στη θεωρία στην πράξη, αυτό 
δημιουργεί μια βαθύτερη γνωστική σύνδεση με το υλικό, κάνοντας πιο εύκολη τη διαδικασία της 
μάθησης (Johnson & Johnson, 1997). Τέλος, η χρήση παιχνιδιού ρόλων ως εκπαιδευτικό εργαλείο 
βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αλλάξουν συμπεριφορά και να χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες 
πρακτικές σε πραγματικό περιβάλλον (Beard, et al., 1995). 
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Μέσω του παιχνιδιού ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες ενεργητικής 
ακρόασης, καθώς μπορούν να εξασκηθούν στις τεχνικές που έχουν μάθει. Εμπλεκόμενοι σε παιχνίδι 
ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε ένα δεδομένο πρόβλημα, σκέφτονται 
θέματα και απόψεις άλλων, ερμηνεύουν τη συνάφεια των θεωρητικών ιδεών τοποθετώντας τις σε 
πραγματικό περιβάλλον και βιώνουν την πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων (Pavey και 
Donoghue, 2003) 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση του Aspegren (1999) σχετικά με το πώς οι φοιτητές ιατρικής 
μαθαίνουν καλύτερα τις επικοινωνιακές και ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης αποκάλυψαν ότι η 
βιωματική εκπαίδευση, μέρος της οποίας είναι το παιχνίδι ρόλων, παρήγαγε πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα από μια απλή μονόδρομη διδασκαλία. 

 

 

Ενεργητική ακρόαση και Ενσυνειδητότητα 

Τόσο η ενεργητική ακρόαση όσο και η ενσυνειδητότητα εστιάζουν στη σημασία της προσοχής και 
στον προσανατολισμό στο παρόν. Επειδή αλληλεπικαλύπτονται εννοιολογικά, οι Shapiro και Mariels 
(2013) πρότειναν ότι η ενσυνείδητη παρακολούθηση, η οποία αποτυπώνεται με την παρατήρηση 
και τη συνειδητή δράση στο τώρα,  πρέπει να προβλέπει την ενεργητική ακρόαση, επειδή η 
ενσυνείδητη προσοχή ενθαρρύνει τον ακροατή να προσανατολιστεί στο άλλο άτομο και να 
παραμείνει παρών. Ως μεταγνωστική ικανότητα που επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά, η 
ενσυνείδητη προσοχή ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν όχι μόνο τη δική τους 
συναισθηματική κατάσταση στην παρούσα στιγμή, αλλά επίσης τους κατευθύνει σε στιγμιαία 
ερεθίσματα με έναν τρόπο που δείχνει περιέργεια, ανοιχτότητα και αποδοχή (Bishop et al., 2004 ). 
Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα θα πρέπει να διέπουν την ενεργητική ακρόαση, η οποία 
απαιτεί από το άτομο να παρακολουθεί τα ερεθίσματα για να κατανοήσει τις πληροφορίες και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο άλλο άτομο. 

 


	Ενότητα 4: Ενεργός Ακρόαση
	1
	1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο


