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Δραστηριότητα 4: Στα παπούτσια των άλλων 

 

Τύπος δραστηριότητας: Γνωστική μέθοδος – αντίληψη της οπτικής των άλλων  

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους συμβούλους να μάθουν 
πώς να εξετάζουν μια άλλη οπτική γωνία και να κατανοούν και να δείχνουν ενσυναίσθηση σε 
κάποιον που διαφωνεί μαζί τους 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 
Διάρκεια: 45 λεπτά  
Χρήσιμα υλικά: Το φύλλο εργασίας «Στα παπούτσια των άλλων» 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στη διαχείριση 
συγκρούσεων και τη συνεργασία αποκτώντας μεγαλύτερη επίγνωση των συναισθημάτων των 
άλλων ανθρώπων και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις μας. Υπό αυτό το 
πρίσμα, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν 
μια κατάσταση μέσα από την οπτική του άλλου ατόμου. 

Προσκαλέστε τους εκπαιδευόμενους να θυμηθούν μια κατάσταση όπου βρέθηκαν σε σύγκρουση 
με άλλο άτομο και έχοντας κατά νου μόνο την οπτική γωνία του άλλου ατόμου να προσπαθήσουν 
να συμπληρώσουν το φυλλάδιο «Στα παπούτσια του άλλου» (link & σε αρχείο Word) ατομικά.  Θα 
έχουν 15-20 λεπτά για να γράψουν τις απαντήσεις τους. 

Στη συνέχεια, όταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, που τους έχει 
ανατεθεί, συγκεντρώστε  τους σε μια ομάδα να συζητήσουν την εμπειρία τους. 

Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε 2 ή 3 συμμετέχοντες να μοιραστούν την κατάσταση της 
σύγκρουσής τους, προκειμένου οι άλλοι να δώσουν πρόσθετες απαντήσεις και να τους βοηθήσουν 
με περισσότερες και διαφορετικές απόψεις του άλλου ατόμου. 

 

Οδηγίες: 

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει το φυλλάδιο «Στα παπούτσια του άλλου» μόνος του 
και στη συνέχεια να συζητήσει για την εμπειρία του στην ομάδα.  
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Φυλλάδιο εργασίας: Στα παπούτσια του άλλου (link & σε αρχείο Word) 

 

 Φέρτε στο μυαλό σας μια κατάσταση όπου βρεθήκατε σε σύγκρουση με κάποιο άλλο άτομο. 
Εξετάστε προσεκτικά την οπτική γωνία του άλλου ατόμου απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις. 
Θυμηθείτε να αντιμετωπίζετε την κατάσταση μόνο από τη σκοπιά του άλλου ατόμου. 

 

1. Κατά την άποψή σας, ποιο είναι/ήταν το θέμα;  

……………………………………………………………………… 

2. Τί το προκάλεσε; 
…………………………………………………………………… 

3. Πώς νιώθετε;  
……………………………………………………… 

4. Πώς θα περιγράφατε το περιστατικό; 

……………………………………………………………………… 

5. Τι θα θέλατε να συμβεί για να λυθεί η σύγκρουση; 
……………………………………………………………………… 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς νιώσατε  να είστε στη θέση κάποιου άλλου; 
• Με ποιους τρόπους άλλαξε η κατανόησή σας για την οπτική γωνία του άλλου; 
• Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι ερμηνεύουμε τα 

συναισθήματα κάποιου άλλου με ακρίβεια και με μη συγκρουσιακό τρόπο; 
• Με ποιους τρόπους μπορεί αυτό να ενισχύσει την πιθανότητα μετατροπής της σύγκρουσης 

σε κάτι παραγωγικό; 
• Πώς ωφελεί την ομάδα αυτή η δραστηριότητα; 
• Τι θα κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά που θα εμπλακείτε σε μια σύγκρουση; 

 


