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Activity 1 – Recognize Responds 

(source: Sherri Sorro- AVP/ The transformer: http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 

Δραστηριότητα 1 – Αναγνώριση τρόπου απόκρισης 
(πηγή: Sherri Sorro- AVP/ The transformer - : http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

Τύπος δραστηριότητας: Γνωσιακή μέθοδος 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Αυτή η άσκηση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μάθουν 
διαφορετικούς τρόπους να αποκρίνονται σε ένα άτομο που χρειάζεται βοήθεια, και να κατανοήσουν 
γιατί η ενσυναίσθηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσουμε τους άλλους να 
ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, αλλά το μέρος του αναστοχασμού θα πρέπει 
να γίνει σε ομαδικό πλαίσιο. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κάνουν μόνοι τους την άσκηση ή σε 
ομάδες των δύο και μετά να συγκεντρωθούν όλοι σε μια ομάδα για να συζητήσουν για την εμπειρία 
τους. 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: “Η λίστα με τους τρόπους απόκρισης» & οι Διάλογοι (διαθέσιμοι 
διαδικτυακά ή σε εκτυπώσιμη μορφή)  
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: Αρχικά, χρειάζεται να εξηγήσετε τον σκοπό της 
δραστηριότητας, ότι δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που αποκρινόμαστε συνήθως στις 
καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις. Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν κάθε φορά τον τρόπο που χρησιμοποιούν και κυρίως να 
αντιληφθούν ποιοι τρόποι απόκρισης είναι οι πιο αποτελεσματικοί, ειδικά σε μια 
συμβουλευτική διαδικασία.  

Στην άσκηση θα τους δοθούν 12 διάλογοι που θα πρέπει να διαβάσουν και να τους 
αντιστοιχίσουν με τους τρόπους απόκρισης που παρατίθενται στη λίστα που ακολουθεί:  

• Συμβουλευτική: παροχή συμβουλών σχετικά με το τί πρέπει να κάνει το άτομο ως 
λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
• Μείωση σημασίας: μειώνουμε τη σημασία της κατάστασης  
• Εκπαίδευση: προσπαθούμε να κάνουμε τον άλλον να δει την κατάσταση που βιώνει 
ως μια ευκαιρία για να μάθει κάτι από αυτήν  
• Παρηγοριά: προσπάθεια με τα λόγια να κάνουμε τον άλλον να νιώσει καλύτερα όταν 
είναι στενοχωρημένος/η ή απογοητευμένος  
• Διήγηση ιστοριών: ξεκινάμε να λέμε ιστορίες από τη δική μας εμπειρία 
• Απόσπαση προσοχής: προσπάθεια να αποσπάσουμε την προσοχή του ατόμου, 
δίνοντας έμφαση σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό   
• Έκφραση συμπάθειας: δείχνουμε στο άτομο που υποφέρει ότι συμπάσχουμε μαζί 
του  
• Διερεύνηση: κάνουμε ερωτήσεις για να ανακαλύψουμε ποιες ενέργειες του ατόμου 
το οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση που βιώνει 
• Δικαιολόγηση : προσπάθεια να βρούμε μια δικαιολογία για  αυτά που αναφέρει το 
άλλο άτομο 
• Διόρθωση: αναφέρουμε στο άλλο άτομο ότι αυτό που είπε δεν ήταν σωστό 
• Επίλυση: δίνουμε τη λύση στο πρόβλημα του άλλου  
• Ενσυναίσθηση: προσπαθούμε να μπούμε «στα παπούτσια» του άλλου και να 
βιώσουμε την εμπειρία του από την δική του οπτική 

Βάλτε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 2 (διαφορετικά μπορούν να διαβάσουν 
μόνοι τους ο καθένας τους διαλόγους) και καθοδηγήστε τους πώς να συνδέσουν τους 
διαλόγους με τους τρόπους απόκρισης που παρατίθενται. Όταν όλες οι ομάδες ( ή τα 
άτομα) έχουν τελειώσει με την κατηγοριοποίηση, συγκεντρώστε τους σε μια ομάδα για 
να συζητήσετε για την εμπειρία και τις παρατηρήσεις τους.  
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Οδηγίες: Υπάρχει μια λίστα με διαφορετικούς τρόπους απόκρισης, που είναι κοινοί 
στις αλληλεπιδράσεις μας. Διαβάστε κάθε διάλογο ανάμεσα στον Α και τον Β και 
σκεφτείτε ποιον τρόπο απόκρισης χρησιμοποίησε ο Β σε κάθε περίπτωση. Συνδέστε 
κάθε τύπο απόκρισης με καθέναν από τους ακόλουθους «σύντομους διαλόγους». 
Αυτή η άσκηση είναι εμπνευσμένη από την «the Bingo Exercise» του Sherri Sorro 
(source: Sherri Sorro- AVP/ The transformer: http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 
 
Λίστα αποκρίσεων 

• συμβουλευτική 
• μείωση σημασίας 
• εκπαίδευση 
• παρηγοριά 
• διήγηση ιστοριών 
• απόσπαση προσοχή 
• συμπάθεια 
• διερεύνηση 
• δικαιολόγηση 
• διόρθωση 
• επίλυση 
• ενσυναίσθηση 

 

 

Διάλογοι 

1. A: Έχω προσπαθήσει πολύ να βγάλω αυτό το βάρος από πάνω μου, αλλά τώρα νιώθω 
απογοητευμένος. 
B: Τί έχεις κάνει ως τώρα για να το πετύχεις αυτό; (Διερεύνηση) 

2. A: Ανησυχώ ότι αυτόν τον μήνα δεν θα μου φτάσουν τα χρήματα για να καλύψω τις 
υποχρεώσεις μου 
B Μπορώ να σου δανείσω εγώ μερικά χρήματα (Επίλυση) 

3. A: Με απέλυσαν.  
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B: Έλα πάρε τα πάρε τα πάνω σου και πάμε να πιούμε ένα ποτό να ξεχαστείς. (Απόσπαση 
προσοχής) 

4. A: Κοίτα την ουλή από το ατύχημα που είχα.   
B: Αυτό δεν είναι τίποτα... κοίτα το σημάδι που έχω εγώ όταν έπεσα με το ποδήλατο. 
(Μείωση σημασίας) 

5. A: Ήμουν στην ουρά μία ώρα για να μπω στην τράπεζα. Έκανε τόση ζέστη και ο κόσμος 
γύρω μου άρχισε να φωνάζει και να σπρώχνει ο ένας τον άλλον.  
B: Αυτό μου θυμίζει τότε που ήμουν…… (Διήγηση ιστοριών) 

6. A: Έχω να κάνω τόσα πολλά σήμερα που δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.  
B: Νιώθεις ότι είσαι φορτωμένος και χρειάζεσαι βοήθεια; (Ενσυναίσθηση) 

7. A: Με αγχώνει πολύ όταν χρειάζεται να βγω και να μιλήσω μπροστά σε κοινό.  
B: Νομίζω ότι πρέπει να μπεις σε μια θεατρική ομάδα (Συμβουλή) 

8. A: Είμαι πολύ στενοχωρημένη που είπες ότι δεν είμαι καλή μητέρα.  
B: Δεν είπα αυτό. (Διόρθωση) 

9. A: Ο σύζυγός μου βρήκε καινούρια δουλειά και θα πρέπει να μετακομίσει 300χμ μακριά 
από το σπίτι μας.  
B: Δες το σαν μια ευκαιρία να μάθεις πώς είναι να ζεις μόνη σου. (Εκπαίδευση) 

10. A: Νιώθω τόσο στενοχωρημένος που απέβαλαν τον γιο μου απ’ το σχολείο λόγω κακής 
συμπεριφοράς απέναντι στον καθηγητή του.   
B: Δεν είναι δικό σου το φταίξιμο, εσύ είσαι καλός γονιός. Έχεις κάνει ότι καλύτερο 
μπορούσες. (Παρηγοριά) 

11. A: Είμαι πραγματικά θυμωμένη. Υποσχέθηκες να είσαι εδώ στις 23.00 και τώρα είναι 
περασμένα μεσάνυχτα.  
B: Είχε πάρα πολλή κίνηση στο δρόμο (Δικαιολόγηση) 

12. A: Μόλις πήρα τις εξετάσεις από τον γιατρό και δυστυχώς είναι αυτό που φοβόμουν.  
B: Ω, αυτό είναι δυσάρεστο. Λυπάμαι τόσο πολύ. (Συμπάθεια) 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: (Αφού ολοκληρώσετε την άσκηση συγκεντρωθείτε όλοι μαζί να 
συζητήσετε πάνω στην εμπειρία σας)  
• Ποιος από τους τρόπους απόκρισης είναι ο πιο κατάλληλος σε μια συμβουλευτική συνεδρία; 
• Ποιος/ποιοι είναι μη κατάλληλοι και ο σύμβουλος θα πρέπει να τους αποφεύγει; 
• Τι ρόλο μπορεί να παίζει η ενσυναίσθηση στον εργασιακό σας χώρο, στην τάξη και στην 

κοινωνία; 
• Πώς σας επηρέασε αυτή η δραστηριότητα; 

 


