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Πώς θα διατηρήσω ζωντανό το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα των ακροατών μου; 

Δημιουργήστε άμεση και προσωπική αναφορά! 
Αισθάνονται οι ακροατές μου ότι «τους αφορά» η εισήγηση μου; Πώς μπορώ να «ζεστάνω» τους ακροατές 
με το θέμα μου; Δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ τ ε προσωπ ι κ έ ς αναφορέ ς , όπως π.χ. με την ε ν σ ω μ ά τ ω σ η 
γνωστών ακροατών και τ ομ έων στ ι ς α ναφορέ ς και τα παραδε ί γμα τα που χρησ ι μ οπο ι ο ύν τα ι . 
Η επ ί κληση των ακροατών να γ ί ν ε τα ι με τα προσωπ ι κά τους ονόμα τα . Να ε νθαρρύνον τα ι 
δ ι α τυπώσε ι ς με χρήση του πληθυν τ ι κ ού ευγενε ί α ς : «Για εσάς αυτό σημα ί ν ε ι , ότι...». 

Ενισχύστε τον διάλογο! 

Αρχικά απευθύνετε ερωτήσεις προς τους ακροατές: 
Ακόμα και σε ευρύτερο κοινό έχουν νόημα απλές εισαγωγικές ερωτήσεις: «Όποιος από εσάς εργάζεται ήδη 
με το τάδε λογισμικό, παρακαλείται να σηκώσει το χέρι». Σε μικρότερες ομάδες ακροατών μπορούμε να 
κάνουμε σύντομες ερωτήσεις σχετικά με τις μέχρι τώρα εμπειρίες. Κατόπιν ακολουθεί η μετάβαση στο κυρίως 
θέμα. Ξεκινήστε νωρίς με ερωτήσεις, αλλιώς το ακροατήριο θα αναπτύξει γρήγορα επιφυλακτική στάση και 
θα γίνεται ολοένα και πιο παθητικό! Μετά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεκινήσει και η τελική συζήτηση. - Έτσι 
θα αποκτήσετε μια γενική εικόνα σχετικά με τη σύνθεση του κοινού σας και θα μπορείτε αργότερα να 
απευθύνεστε σε προσωπικό επίπεδο στους ακροατές που έχουν σχετικές εμπειρίες. - Συγκεντρώστε τις 
ερωτήσεις στο Flipchart ή ενθαρρύνετε τους ακροατές σας να γράψουν τις ερωτήσεις ιδιοχείρως σε 
καρτούλες, τις οποίες ο εισηγητής θα αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων για να μπορούν να τις 
διαβάσουν όλοι. 

Είναι εφικτές οι ενεργές φάσεις για τους ακροατές; 
Οι σύντομες ενεργές φάσεις μπορούν να ζωντανέψουν τις εισηγήσεις. Ως θετική έκπληξη μπορεί να 
λειτουργήσει για παράδειγμα η παρακάτω σύντομη εργασία με τον διπλανό μας ή με έναν μικρό αριθμό 
συμμετεχόντων που κάθονται κοντά μεταξύ τους (2 λεπτά περίπου): «Παρακαλώ, συγκεντρώστε με τον 
διπλανό σας κριτικές ερωτήσεις για το τάδε θέμα. Σημειώστε τα αποτελέσματά σας σε ένα χαρτί. Κατά την 
εισήγησή μου θα επανέλθω σε αυτό και τότε μπορείτε να ελέγξετε, ποια από τα θέματά σας παραμένουν 
ακόμα ανοιχτά». Κατόπιν ξεκινά η εισήγηση. Το αργότερο μέσα στη μισή διαθέσιμη ώρα παρακαλείτε τις 
ομάδες να κάνουν έναν έλεγχο: Ποιες ερωτήσεις έχουν διευκρινιστεί; Κα6Ε;ομάδαδιεγράφεηκ^εραπήαΕΚ^αι̂ εΓΐότην 
λκπατης ΚατότναυνεχίζΕΐα ηειαήγτρη. Στοτέ\οςτηςειαήγηαης οι ομάδες ελέγχουν εκ νέου την λίστα με τις ερωτήσεις 
τους, διαγράφουν τις διεκπεραιωμένες και συμπληρώνουν όσες καινούργιες προστίθενται. Η συζήτηση που 
θα ακολουθήσει, καταπιάνεται μεαυτέςτ ιςερωτήσε ιςπου υπολείπονται. 

Ενθαρρύνετε και ενισχύστε τις ερωτήσεις του ακροατηρίου! 
Οι ερωτήσεις του κοινού ε ί να ι ένα ξ ύ π ν η μ α γ ια ό λου ς . Γ ια τον λόγο αυτό μην τ ι ς 
α π ο θ α ρ ρ ύ ν ε τ ε ποτέ ! ( Σ χ ε δόν πάντα ) α ξ ί ζ ο υν μια θετική «συναισθηματικήαπόδειξη» ωςμικρό 
ευχαριστώ, καθώς και μια σύντομη απάντηση επί της ουσίας: «Έχετε δίκιο. Έτσι συμβαίνει κατά κανόνα. 
Εντούτοις, η περίπτωση αυτή είναι παραδόξως διαφορετική, δηλαδή.». Ερωτήσεις που δεν συμβαδίζουν με 
τησυγκεκριμένηστιγμή, πρέπειναδιαγράφονται ο ρα τ ά από το Flipchart. Αυτό καθιστά τημετάθεση 
του ερωτήματος σε κάποια άλλη στιγμή, αργότερα, ευκολότερη για τον ερωτώντα. 

Τραβήξτε την προσοχή! 

Παραδείγματα, αλλαγή πολυμέσων, προλογίσεις: 

Οι εύστοχες και εύληπτες συγκρίσεις, η χρήση παραδειγμάτων, οι ρητορικές ερωτήσεις, οι αλλαγές πολυμέσων 
και η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών πολυμέσων, κρατούν ζωηρό το ενδ ιαφέρον. Τραβήξτε την 
προσοχή, π.χ.: «Στην ακόλουθη δ ιαφάνε ια θα δ ε ί τ ε . » . Τέτο ι ες αναγγελ ίες λε ι τουργούν όπως οι 
π ινακ ίδες στην Εθνική Οδό: Αποκλε ίουν την π ιθανότητα να παρακάμψουν οι ακροατές 
σημαντ ικές τοποθετήσε ι ς (εξόδους). Εάν το προτ ιμάτε με μια εκρηκτ ική μεταφορά: « Ανάψτε 
φιτιλιές»! 

Αντιμετωπίστε την ανησυχία στο ακροατήριο: 
Μπορείτε να καταπολεμήσετε την έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης με την αλλαγή των δεδομένων 
και των πολυμέσων, την χρήση παραδε ιγμάτων και πρακτ ικών επ ιχε ιρημάτων. Ρωτήστε ευθέως 
για τον λόγο της ανησυχ ίας . 
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