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Χρησιμοποιώντας την Ενεργητική Ακρόαση - Μέρος Α'
ΑΣΚΗΣΗ 1 - Έλεγχος Ακρόασης
Σκεφτείτε και απαντήστε ειλικρινά στις παρακάτω ερωτήσεις με ένα ναι ή όχι
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1. Όταν κάποιος αρχίζει να μιλάει, ξεκινώ αμέσως να


διαμορφώνω την απάντησή μου
2. Αισθάνομαι αμήχανα, όταν επικρατεί σιωπή σε μια


παρέα, συναδέλφων


3. Είναι φορές που πιστεύω ότι κάποια άτομα δεν αξίζει ούτε
να τα ακούσεις


4. Μπορεί κάποιες φορές να φαίνεται σα να ακούω κάποιον,
που μιλάει, αλλά στην πραγματικότητα σκέφτομαι άλλα


πράγματα
5. Κάποιες φορές καταλήγω σε συμπέρασμα και διακόπτω
τον συνομιλητή μου για να προτείνω μια λύση


6. Μόλις μου δίνουν μιαν απάντηση σε μια συζήτηση,
βασικός μου στόχος είναι να ξαναμπώ όσο το δυνατόν


πιο γρήγορα στη συζήτηση
7. Ορισμένες φορές υποθέτω, πως γνωρίζω τι θέλει κάποιος


να πει και τελειώνω τις προτάσεις του


8. Δυσκολεύομαι να επικεντρωθώ στο τι λέει ο συνομιλητής
μου, όταν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου
9. Ορισμένες φορές φαίνεται σα να μην ακούω τι λέει ο


συνομιλητής μου ή το ευρύτερο πλαίσιο των λέγομενών
του.


10. Ορισμένες φορές παρερμηνεύω εντελώς αυτά, που


ειπώθηκαν και αναγκάζομαι να δικαιολογήσω αυτά, που
________________________
είπα ως απάντηση
________________________
11. Διακόπτω συχνά τους άλλους, όταν μιλούν
________________________
12. Διακόπτω και συνεχίζω να μιλάω μέχρι να σταματήσει ________________________
ο συνομιλητής μου
________________________
13. Ποια είναι η άποψή σας τώρα για την ικανότητα ________________________
________________________
ακρόασής σας;
_______________________
14. Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσής σας στο
συγκεκριμένο τομέα;
Κατερίνα Τζόαν Dearing, Chartered Psychologist
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