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Δραστηριότητα 2 – Παιχνίδι ρόλων σε πραγματικό σενάριο 
 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων - βιωματική 

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση ρόλων που βασίζεται σε πραγματικό σενάριο στοχεύει να βοηθήσει 
τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες τεχνικές/ερωτήσεις για να δείξουν 
ενσυναίσθηση προς το άλλο άτομο. Το άτομο στο ρόλο του συμβούλου θα είναι σε θέση να 
κατανοήσει τα συναισθήματα του «πελάτη» και να του απαντήσει με ενσυναίσθηση, ενώ ο 
«πελάτης» θα νιώσει πώς είναι να μπαίνει ο άλλος στη θέση του ή το αντίθετο. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα  

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: Σενάριο (διαθέσιμο στην πλατφόρμα ή σε έντυπη μορφή) 

Παρακαλώ τυπώστε δύο αντίτυπα από τη Σελίδα με οδηγίες (σενάριο). 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αυτή η άσκηση πρόκειται για μια δραστηριότητα με παιχνίδι ρόλων που βασίζεται σε πραγματικό 
σενάριο. Θα χρειαστεί να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν εθελοντικά ποιοι θα 
ήθελαν να αναλάβουν τους δύο ρόλους. Ο ένας θα είναι το άτομο που αναζητά εργασία/ ο πελάτης 
και ο άλλος ο σύμβουλος.  

Ο σύμβουλος θα πρέπει να χειριστεί την κατάσταση επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση. Και ο πελάτης 
και ο σύμβουλος θα έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά για να προετοιμαστούν για τον ρόλο τους. 
Καλέστε το άτομο που θα έχει τον ρόλο του συμβούλου να εργαστεί  σε ομάδα των 3-5 ατόμων για 
να προετοιμάσει τον καλύτερο τρόπο να αποκριθεί με ενσυναίσθηση στην κατάσταση. Θα 
μπορούσατε να του προτείνετε να αναζητήσει κάποιες βασικές πληροφορίες για την εργασιακή 
νομοθεσία αναφορικά με τους μετανάστες, για γραφεία πληροφόρησης για μετανάστες, για 
διάφορους ιστότοπους με αγγελίες εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσει  να του προσφέρει 
αντικειμενικές και ρεαλιστικές πληροφορίες και να μπει έτσι πιο εύκολα στα παπούτσια του πελάτη 
του δίνοντας έδαφος για επίδειξη ενσυναίσθησης.  

Ο πελάτης θα πρέπει να διαβάσει το σενάριο και να μπει στον ρόλο του Haldi. Καλέστε τον να 
εργαστεί επίσης σε ομάδα 3-5 ατόμων για να προσδιορίσει καλύτερα τον ρόλο του και τις 
στρατηγικές επικοινωνίας που θα ακολουθήσει. 

Θα έχουν 10 λεπτά για να κάνουν τον διάλογο.  

Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι ρόλων, όλη η ομάδα θα συγκεντρωθεί για να συζητήσει πάνω στις 
ερωτήσεις αναστοχασμού.  

 

 

Οδηγίες: 

Πελάτης: Διαβάστε προσεκτικά το σενάριο που δίνεται και προσπαθήστε να 
υποδυθείτε τον Haldi έχοντας στον νου σας πιθανές δυσκολίες, και εμπόδια που 
μπορεί να αντιμετωπίζει στην αναζήτηση εργασίας. Μπορείτε να εργαστείτε σε μικρή 
ομάδα για να προετοιμαστείτε για τον ρόλο σας.  

Σύμβουλος: Διαβάστε προσεκτικά το σενάριο και προετοιμαστείτε για να εξασκήσετε 
την ενσυναίσθησή σας στο παιχνίδι ρόλων. Μπορείτε να πάρετε βοήθεια και να 
συζητήσετε πώς μπορείτε να δείξετε ενσυναίσθηση με τον καλύτερο τρόπο 
συζητώντας με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. 
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Η άσκηση ρόλων θα έχει διάρκεια 10 λεπτά.    

 

Σενάριο: 

 Ο Haldi, ένας νεαρός μηχανικός, χρειάζεται να βρει εργασία. Αν δεν μπορέσει να βρει 
σύντομα εργασία, οι αρχές της χώρας θα τον αναγκάσουν να φύγει. Ο Haldi είναι σε 
αναζήτηση εργασίας τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά ως τώρα έχει αποτύχει και γι’ 
αυτό βρίσκεται σε απόγνωση. Στην συμβουλευτική συνεδρία με τη Ρία, εξέφρασε τον 
θυμό, την απογοήτευση και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους εργοδότες 
που δεν δέχονται να προσλάβουν μετανάστες στην επιχείρησή τους. Νιώθει ότι όλοι 
στην χώρα που βρίσκεται είναι εχθρικοί και προκατειλημμένοι απέναντί του επειδή 
είναι μετανάστης.  
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Ερωτήσεις για συζήτηση 

- Πώς ένιωσε ο πελάτης στην αρχή και στο τέλος της συνεδρίας; 
- Ποια είναι τα συναισθήματα του συμβούλου καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας; 
- Ποια είναι τα συναισθήματα των παρατηρητών, καθώς τους βλέπουν να υποδύονται τους 

ρόλους τους; 
- Εφάρμοσε ο σύμβουλος τις κατάλληλες τεχνικές για να δείξει ενσυναίσθηση; 
- Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει ο σύμβουλος με διαφορετικό τρόπο; 
- Ποια είναι η γενική εμπειρία της ομάδας από την δραστηριότητα; 

 


