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Δραστηριότητα 2 – Κατανοώντας τα συναισθήματα  

 

Τύπος δραστηριότητας: Μελέτη περίπτωσης, αυτογνωσία 

Μαθησιακοί στόχοι: Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 
αναγνωρίζουν πώς νιώθουν οι πελάτες τους μέσα από τη χρήση πραγματικών περιστατικών. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό που περιγράφει ο πελάτης μπορεί να κρύβει περισσότερα από 
ένα συναισθήματα. Εκτός από το εμφανές συναίσθημα, υπάρχουν και κάποια συναισθήματα 
που υποβόσκουν. Έτσι, τα διαφορετικά σενάρια που παρουσιάζονται, δίνουν στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του συμβούλου που έχει να 
διαχειριστεί τα διαφορετικά περιστατικά, και σε κάθε περίπτωση να προσπαθήσουν να βρουν 
ποια είναι τα συναισθήματα που κρύβονται.  

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ατομικά, αλλά αποδίδει 
καλύτερα όταν γίνεται ομαδικά, ειδικά στο μέρος της συζήτησης της εμπειρίας των 
συμμετεχόντων.  

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Χρήσιμα υλικά: Σενάρια και Λίστα συναισθημάτων & Επίλεξε τη σωστή απάντηση στην 
πλατφόρμα 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα γίνει ατομικά: Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα 
λάβουν 7 σενάρια και μια λίστα συναισθημάτων. Ο στόχος είναι να διαβάσει καθένας τους τα 
σενάρια και να τα ταιριάξει με 2 από τα συναισθήματα που περιγράφονται ή πρόκειται να 
πυροδοτηθούν σε κάθε περίπτωση. Μπορούν να επιλέξουν την απάντησή τους από τη λίστα 
που δίνεται. Όταν τελειώσουν το ταίριασμα επιστρέφουν σε ομάδα για να μοιραστούν την 
εμπειρία τους. 

Ομαδική δραστηριότητα: Εντάξτε τους εκπαιδευόμενους σε μικρές ομάδες (2-4 άτομα) και 
παρουσιάστε τους τα σενάρια και τη λίστα των συναισθημάτων. Μπορείτε να τους 
παροτρύνετε να προσθέσουν επιπλέον συναισθήματα στη λίστα συζητώντας στις ομάδες τους 
τα σενάρια. Όταν τελειώσουν την αντιστοίχιση των συναισθημάτων με τα σενάρια, 
συγκεντρώνονται όλοι σε ομάδα για συζήτηση. 
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Οδηγίες:  

Διαβάστε τα ακόλουθα σενάρια και ταιριάξτε τα με τα συναισθήματα που περιγράφονται ή 
πρόκειται να ενεργοποιηθούν. 

Τα συναισθήματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε είναι τα εξής:  

Θυμός, Φόβος, Αηδία, Λύπη, Ζήλεια, Φθόνος, Έκπληξη, Περιφρόνηση, Προδοσία 

Σενάρια 

1. Ο Αλμπέρτο είναι άνεργος που αναζητά εργασία και βρίσκεται σε  μια ατομική συνεδρία 
σε δημόσια υπηρεσία, όπου εμφανίζει σημάδια αλκοολισμού. Ο Αλμπέρτο και ο 
Δημήτρης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, γνωρίζονται από διάφορα πλαίσια και 
καταστάσεις. Όταν ο Δημήτρης ζητά από τον Αλμπέρτο την ταυτότητά του, όπως ορίζει 
ο κανονισμός της υπηρεσίας, ο Αλμπέρτο αρχίζει να φωνάζει στον Δημήτρη και τον 
κατηγορεί ότι φταίει εκείνος που δεν έχει βρει ακόμα εργασία. 

2. Σε μια συνεδρία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με την Αγγελική (έφηβη) και τη μητέρα 
της, η τελευταία συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι οι υψηλές της προσδοκίες αναφορικά με 
την εκπαίδευση και τη συμπεριφορά της κόρης της ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικές για 
την κόρη της, γεγονός που δεν είχε καν αντιληφθεί.  Η κόρη της δήλωσε ότι η μητέρα 
της της είχε καταστρέψει τη ζωή. 

3. Σε μια συνεδρία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, η Αγγελική (έφηβη) ανέφερε ότι οι 
υψηλές προσδοκίες της μητέρας της σχετικά με την εκπαίδευση και την τέλεια 
συμπεριφορά της ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικές για την ίδια. Η μητέρα της ήταν πάντα 
δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα της και με τις συμπεριφορές, τις σχέσεις, τις 
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και τα χόμπι της. Όλα όσα έκανε ήταν λάθος 
για εκείνη. Η Αγγελική αποκάλυψε επίσης ότι ο φίλος της μητέρας της, της 
συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα χτυπώντας την και κάνοντας αστεία με σεξουαλικό 
περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να μη θέλει καν να δει το πρόσωπό του. 

4. Η Τζούλια εργάζεται ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για έναν μεγάλο διεθνή 
οργανισμό. Αγχώνεται όλο και πιο πολύ στη δουλειά καθώς ο οργανισμός αλλάζει 
συνεχώς και πρέπει να συμβαδίσει με τις αλλαγές, διαφορετικά θα χάσει τη δουλειά 
της. Εργάζεται δώδεκα ώρες, έξι ημέρες την εβδομάδα και δεν έχει προσωπικό χρόνο. 
Έχει αρχίσει να μιλάει απότομα στα μέλη του προσωπικού όταν της κάνουν ερωτήσεις 
και όταν κάνουν μικρά λάθη στη δουλειά τους. 
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5. Ο Μάρκος είναι 58 ετών και κληρονόμησε το σπίτι της οικογένειας πριν από πέντε χρόνια 
μετά το θάνατο της μητέρας του. Σύμφωνα με τη διαθήκη το σπίτι το κληρονομεί εξ 
αδιαιρέτου με τον αδελφό του Φάνη. Όταν ο Φάνης αντιμετώπισε οικονομικές 
δυσκολίες, ο Μάρκος κατάλαβε ότι ο Φάνης ήθελε να πουληθεί το σπίτι για να καλύψει 
τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, όποτε προέκυπτε το ζήτημα της πώλησης 
του σπιτιού της μητέρας, ο Μάρκος συνήθιζε να φεύγει από το δωμάτιο ή να 
αποφεύγει το θέμα, αλλά ο Φάνης δεν καταλάβαινε το γιατί, καθώς ο Μάρκος ήταν 
ένα πρακτικό και λογικό άτομο και τα αδέλφια ήταν πάντα πολύ κοντά. 

6. Ο Θωμάς παντρεύτηκε πριν από 4 χρόνια με την Ελένη. Έχουν αρκετά 
επαναλαμβανόμενα προβλήματα στον γάμο τους και ο Θωμάς πιστεύει ότι το κύριο 
πρόβλημα είναι η παρεμβατικότητα της οικογένειας της Ελένης. Η Ελένη έχει στενή 
σχέση με τη μητέρα και τον πατέρα της, αλλά κανένας από τους δύο δεν ενέκρινε τη 
σχέση της με τον Θωμά από την πρώτη στιγμή. Τελικά, παντρεύτηκαν και απέκτησαν 
ένα παιδί. Οι γονείς της Ελένης θέλουν να τους επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση. 
Ο Θωμάς αισθάνεται ότι αυτό είναι εξαντλητικό, καθώς σε κάθε συνάντηση τον 
αγνοούν επιδεικτικά ή λένε συνέχεια ότι η κόρη τους άξιζε έναν καλύτερο σύζυγο. 

7. Ο Βασίλης, ένα 16χρονο αγόρι, είναι άριστος μαθητής. Παρά τις σκληρές προσπάθειές 
του, δεν λαμβάνει ποτέ καμία αναγνώριση από τους γονείς του, ειδικά όχι από τη 
μητέρα του. Νιώθει ότι δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι με την προσπάθεια και τα 
επιτεύγματά του, ενώ δείχνουν μεγάλο θαυμασμό για τον μικρό του αδερφό. Δηλώνει 
ότι δεν δίνουν προσοχή στις ανάγκες του και δεν περνούν καν λίγο χρόνο κάνοντας 
πράγματα μαζί. Τώρα, στη συνεδρία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με την Ολίβια, ο 
Βασίλης δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει τις προσωπικές του ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία του. Το πρωταρχικό του μέλημα 
είναι να κάνει μια επιλογή που θα στενοχωρήσει τους γονείς του και θα τους κάνει να 
τον προσέξουν περισσότερο έναντι του μικρού του αδελφού.  

 

Προτεινόμενες λύσεις: 

1. Τα συναισθήματα του Αλμπέρτο είναι: Θυμός, Προδοσία 

2. Τα συναισθήματα της μητέρας της Αγγελικής: Έκπληξη, Θλίψη 

3. Τα συναισθήματα της Αγγελικής: Θυμός, αηδία 

4. Τα συναισθήματα της Τζούλιας: Φόβος, Θυμός 

5. Τα συναισθήματα του Μάρκου: θυμός, θλίψη 
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6. Τα συναισθήματα του Θωμά: Θλίψη, περιφρόνηση 

7. Τα συναισθήματα του Βασίλη: Περιφρόνηση, ζήλια 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 
1. Ήταν εύκολο να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα σε καθένα από τα σενάρια; 
2. Πώς νιώσατε σ’ αυτή τη δραστηριότητα; 
3. Θα θέλατε να μοιραστείτε κάποια άλλη πληροφορία/ παρατήρηση με την ομάδα; 

 


