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Δραστηριότητα 5: Παιχνίδι ρόλων σε πραγματικά περιστατικά 

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Εκπαιδευτικός στόχος: Η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και 
να μπουν στη θέση κάποιου που διαφωνεί μαζί τους και να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις οδηγίες 
επίλυσης συγκρούσεων στην πραγματική ζωή, μέσα από επαρκή πρακτική σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα  
Διάρκεια: 1-1,5 ώρα 
Εργαλεία που χρειάζονται: 2 σενάρια 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να παίξουν 2 διαφορετικά σενάρια, προκειμένου να 
εξασκηθούν στην επίλυση συγκρούσεων σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Χωρίστε τους συμμετέχοντες 
σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων (3 ρόλοι: πελάτης – σύμβουλος – παρατηρητής). Θα επιλέξει  κάθε 
συμμετέχοντας ένα από τα σενάρια scenarios (link & pdf για εκτύπωση). Προσκαλέστε τους να 
μελετήσουν προσεκτικά το σενάριο και το παιχνίδι ρόλων τους σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες: 

-Οι συμμετέχοντες που παίζουν το ρόλο του «πελάτη» περιγράφουν την άποψη και το θυμό τους, 
και το από πού προέρχεται αυτός ο θυμός. 

-Οι συμμετέχοντες που έχουν τον ρόλο του συμβούλου εστιάζουν σε αυτά που λέγονται με γνήσιο 
ενδιαφέρον και ενθαρρύνουν τον «πελάτη» να μιλήσει για να ηρεμήσει. 

-ο παρατηρητής κρατά σημειώσεις για τις αντιδράσεις του συμβούλου και του πελάτη 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν και στους 3 ρόλους. 

Κάθε παιχνίδι ρόλων πρέπει να διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά. Στο τέλος του καθενός, οι 
συμμετέχοντες συνοψίζουν πόσο καλά διαχειρίστηκε το περιστατικό ο σύμβουλος και πόσο καλά 
επέδειξε ενεργές συνεργατικές συμπεριφορές ή αν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Θα πρέπει να 
σημειωθούν οι στρατηγικές, οι μέθοδοι, οι λέξεις που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές για την 
επίλυση συγκρούσεων και αυτές που μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικές. Οι 
συμμετέχοντες που παίζουν το ρόλο του «πελάτη» εκφράζουν πώς ένιωσαν και τι θα μπορούσε να 
είχε γίνει διαφορετικά, τι τους βοήθησε να ηρεμήσουν και τι όχι. Οι παρατηρητές επικεντρώνονται 
στις αντιδράσεις και των δύο συμμετεχόντων και στο τι φαινόταν να λειτουργεί καλά και τι όχι. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιβλέπει τη διαδικασία του παιχνιδιού ρόλων και σε περίπτωση που 
χρειαστεί μπορεί να παρέμβει για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες. Στο τέλος αυτής της 
διαδικασίας, όλοι οι συμμετέχοντες έρχονται στην ομάδα δια να συζητήσουν την εμπειρία τους. 

 
 

Οδηγίες: 

Θα δουλέψετε ομαδικά (2-3 άτομα) συμμετέχοντας σε παιχνίδι ρόλων.  

Διαβάστε τα σενάρια ρόλων και παίξτε ανάλογα τον ρόλο σας.  

Πελάτης: περιγράψτε την άποψή σας και εκφράστε τον θυμό σας (από πού πηγάζει αυτός ο θυμός). 
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Σύμβουλος: Εστιάστε σ’ αυτά που λέγονται με γνήσιο ενδιαφέρον και ενθαρρύνετε τον «πελάτη» να 
μιλήσει για να ηρεμήσει 

Παρατηρητής: Κρατήστε σημειώσεις για τις αντιδράσεις και του συμβούλου και του πελάτη 

 

 

2 Σενάρια 

Σενάριο A: Ο Γιώργος δέχεται προσωπική επίθεση 

Ο Γιώργος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, οργανώνει τακτικά φόρουμ όπου οι εργοδότες 
παρουσιάζουν τον επαγγελματικό τους τομέα. Ο Γιώργος κάνει πρώτα ερωτήσεις στους 
εργοδότες. Αργότερα, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν κι εκείνοι τις δικές τους 
ερωτήσεις. Στην αρχή ενός φόρουμ με 20 συμμετέχοντες, ο Γιώργος ξεκίνησε να κάνει 
ερωτήσεις στον διευθύνοντα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας από την περιοχή. Ο 
τελευταίος άρχισε να μιλά αρκετά και να αποκλίνει από το θέμα, με αποτέλεσμα ο Γιώργος 
να χρειαστεί να τον διακόψει με μια άλλη ερώτηση που αφορά σε ευκαιρίες απασχόλησης. 
Εκείνη τη στιγμή, ένας από τους συμμετέχοντες του φόρουμ φωνάζει ξαφνικά στον Γιώργο, 
λέγοντάς του να σταματήσει να μιλάει και να αφήσει τον επισκέπτη να μιλήσει. 

 

Σενάριο B: Μαρία η οξύθυμη μητέρα    

Η Ελένη, μαθήτρια, παρακολουθεί ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μαζί με 
τη μητέρα της, Μαρία. Η Μαρία είναι οικονομική αναλύτρια και έχει τη δική της εταιρεία. 
Θέλει η Ελένη να σπουδάσει οικονομικά, ώστε να μπορεί να αναλάβει την εταιρεία στο 
μέλλον. Όταν ο Δημήτρης, ο σύμβουλος ανακοινώνει ότι η Ελένη εξέφρασε το ενδιαφέρον 
της να γίνει δασκάλα σε ένα ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων, η Μαρία αναστατώνεται και 
αρχίζει να φωνάζει στον Δημήτρη. Ισχυρίζεται ότι το ερωτηματολόγιο δεν είναι έγκυρο 
επειδή γνωρίζει την κόρη της καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και ξέρει καλύτερα τι 
ταιριάζει στην κόρη της. 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Ποια ήταν η εμπειρία σας από αυτή τη δραστηριότητα; 
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• Πόσο εύκολο/δύσκολο ήταν να προσπαθήσετε να αποφύγετε τη σύγκρουση και να 
ηρεμήσετε τον πελάτη; 

• Ποιες τεχνικές αποδείχτηκαν περισσότερο αποτελεσματικές/αναποτελεσματικές; 
• Πώς σας βοήθησε αυτή η δραστηριότητα να προχωρήσετε στη διαδικασία 

συμβουλευτικής αναφορικά με τη διαχείριση σύγκρουσης και τη συνεργασία; 

 


