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Δραστηριότητα 3 – Παιχνίδι ρόλων στην ενσυναίσθηση  

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση με το παιχνίδι ρόλων που θα βασίζεται στις εμπειρίες των 
συμμετεχόντων αποσκοπεί να βοηθήσει τους τελευταίους να αντιληφθούν από τη μία τη 
συναισθηματική κατάσταση του συνομιλητή τους και να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν με έναν 
ενσυναισθητικό τρόπο και από την άλλη να νιώσουν πώς είναι όταν γνωρίζουν ότι ο άλλος 
προσπαθεί ή όχι να μπει στα παπούτσια τους.  

Χαρακτηριστικά: Ομαδική εργασία (σε ζευγάρια) 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: κανένα (μπορείτε να τυπώσετε τη σελίδα με τις οδηγίες αν χρειάζεται) 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων. Καλέστε τους εκπαιδευόμενους να μπουν σε ζευγάρια. Ένας θα 
είναι ο σύμβουλος και ο άλλος ο συμβουλευόμενος. Στη συνέχεια θα αλλάξουν ρόλους.  

Ο πελάτης θα φέρει στη συζήτηση μια συναισθηματική έντονη εμπειρία (θετική ή αρνητική) που θα 
ήθελε να μοιραστεί με τον «σύμβουλο». Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους που έχουν τον 
ρόλο του συμβουλευόμενου να νιώθουν ασφαλείς όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε αυτό-
αποκάλυψη. Επομένως, μπορούν να μοιραστούν οποιαδήποτε εμπειρία νιώθουν άνετα να 
μοιραστούν και στον βαθμό που θέλουν να την μοιραστούν. 

Ο σύμβουλος θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί για να αποκριθεί με ενσυναίσθηση, προσπαθώντας 
παράλληλα να αντιληφθεί σημάδια συναισθήματος στο πρόσωπο ή το σώμα του 
συμβουλευόμενου.  

Όταν ο σύμβουλος καταλάβει πώς μπορεί να νιώθει ο «πελάτης», μπορεί να χρησιμοποιήσει μια 
φράση που δείχνει ενσυναίσθηση, όπως: 

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είπες σχετικά με… φαντάζομαι ότι νιώθεις …. Νιώθεις πράγματι 
αυτό»; 

«Φαντάζομαι ότι τότε ένιωσες….» ή «Υποθέτω ότι νιώθεις..» 

Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει 5 λεπτά. Μετά το 1ο παιχνίδι ρόλων, οι ρόλοι θα αλλάξουν και η 
διαδικασία θα αρχίσει απ’ την αρχή.  

Όταν και οι δύο εκπαιδευόμενοι θα έχουν τελειώσει και με τους δύο ρόλους, θα επανέλθουν στην 
ομάδα για να μοιραστούν την εμπειρία τους.  

 

Οδηγίες: 

Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο ένας θα έχει τον ρόλο του συμβούλου και ο άλλος του 
πελάτη. Ο πελάτης μοιράζεται μία εμπειρία, όπου βίωσε έντονα συναισθήματα 
(θετικά ή αρνητικά). Το άλλο άτομο χρειάζεται να κάνει ότι μπορεί για να αποκριθεί 
επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση προσπαθώντας ταυτόχρονα να αναγνωρίσει σημάδια 
συναισθήματος στο πρόσωπο ή το σώμα του «συμβουλευόμενου».  

Μερικές φράσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο σύμβουλος είναι: 
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«Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είπες σχετικά με… φαντάζομαι ότι νιώθεις …. Νιώθεις 
πράγματι αυτό»; 

«Φαντάζομαι ότι τότε ένιωσες….» ή «Υποθέτω ότι νιώθεις..» 

Υποδυθείτε τους ρόλους σας για 5 λεπτά και στη συνέχεια αλλάξτε ρόλους και κάντε 
την ίδια διαδικασία. 

Στο τέλος των δύο συνεδριών θα συγκεντρωθείτε πάλι στην ομάδα, ώστε να 
μοιραστείτε με τους άλλους εκπαιδευόμενους τις εμπειρίες σας από την 
δραστηριότητα.  
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Ερωτήσεις για συζήτηση:  

- Πώς ένιωσε ο πελάτης; 
- Χρησιμοποίησε ο σύμβουλος ερωτήσεις που δείχνουν ενσυναίσθηση; 
- Πώς ένιωσε ο σύμβουλος; Ήταν δύσκολο για εκείνον/η να μπει στη θέση του πελάτη του; 
- Βοήθησε η γλώσσα του σώματος να αντιληφθεί ο σύμβουλος τα συναισθήματα του πελάτη; 
- Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα; 

 


