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Χρησιμοποιώντας την Ενεργητική Ακρόαση - Μέρος Α'
Αναγνώριση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – Άσκηση 3
Σκοπός: να αναγνωρίσετε τη διαφορά μεταξύ Ε. Α. από τις μη βοηθητικές αποκρίσεις.
 Επιλέξτε μια από τις απαντήσεις, που δίνονται σε κάθε σχόλιο, που πιστεύετε ότι εκφράζει εύστοχα το
συναίσθημα, που βιώνει το παιδί.
 Επίσης σημειώστε δίπλα στον αριθμό, τι πιστεύετε ότι εκφράζει το παιδί.
 Στο τέλος θα συγκρίνουμε τις απαντήσεις που δώσατε.
1. ______________________________________
Παιδί= Μακάρι να αρρώσταινα και εγώ κάθε τόσο με κρύωμα σαν την Τόνια. Είναι τυχερή.
Γονέας= i.
Είσαι πολύ τυχερός/ή που δεν αρρωσταίνεις.
ii.
Α! Μην εύχεσαι να αρρωστήσεις!
iii.
Ζηλεύεις που κάθε τόσο αρρωσταίνει η Τόνια;
2. __________________________________
Π= Ναι εκείνη πολλές φορές δεν πηγαίνει σχολείο, ενώ εγώ ποτέ.
Γονέας= i.
Θα ήθελες και εσύ να έλειπες περισσότερο από το σχολείο;
ii.
Πρέπει να θέλεις να πηγαίνεις στο σχολείο.
iii.
Ποτέ δεν παίρνεις αυτό που θέλεις.
3. ____________________________________
Π= Ναι θέλω. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο κάθε μέρα, μέρα μπαίνει μέρα βγαίνει. Το βαρέθηκα.
Γονέας= i.
Ξέρεις όμως ότι πρέπει.
ii.
Θα μείνεις πίσω αν αρχίσεις να λείπεις από το σχολείο.
iii.
Πραγματικά βαριέσαι το σχολείο μερικές φορές.
4. __________________________
Π= Μερικές φορές απλά το μισώ!
Γονέας= i.
Για στάσου! Αυτή είναι βαριά κουβέντα!
ii.
Είναι κάτι περισσότερο από το να μη σου αρέσει το σχολείο. Μερικές φορές το μισείς.
iii.
Καλά, είμαι σίγουρος/η ότι είναι παροδικό συναίσθημα.
5. ___________________________________
Π= Σωστά, μισώ το διάβασμα στο σπίτι, μισώ τα μαθήματα και μισώ και τους δασκάλους.
Γονέας= i.
Θα πρέπει να πήρες κακούς βαθμούς! Τι έγινε;
ii.
Δεν θα μάθεις ποτέ τίποτα μ’ αυτή την αρνητική στάση.
iii.
Αυτή τη στιγμή μισείς οτιδήποτε σχετικό με το σχολείο.
6. ______________________________________
Π= Στην πραγματικότητα δε μισώ όλους τους δασκάλους, μόνο δύο απ’ αυτούς. Τη μια δεν μπορώ να την
υποφέρω. Είναι η χειρότερη.
Γονέας= i.
Ίσως να μην σε συμπαθεί και εκείνη πολύ, το σκέφτηκες ποτέ αυτό;
ii.
Έχεις πραγματικά πρόβλημα με τη μια δασκάλα ε;
iii.
Δεν μπορεί να είναι τόσο κακή όσο λες.
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