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Δραστηριότητα 5 –Κατανοώ και μοιράζομαι τα συναισθήματα των άλλων  

 

Τύπος δραστηριότητας: Μελέτη περίπτωσης 

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μέσα από τη 
μελέτη πραγματικών περιστατικών να εξασκήσουν την ενσυναίσθησή τους και να προσπαθήσουν 
να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των πελατών. Έχοντας στη διάθεσή τους διαφορετικά 
περιστατικά, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να βάλουν τον εαυτό τους στον ρόλο του συμβούλου 
που έχει να διαχειριστεί διαφορετικές περιπτώσεις και να σε κάθε μία από αυτές να προσπαθήσει 
να χρησιμοποιήσει μεθόδους/ερωτήσεις για να επιδείξει ενσυναίσθηση απέναντι στον πελάτη.  

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 
Διάρκεια: 1 ώρα 

Υλικά που χρειάζονται: σενάρια  
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σε μικρές ομάδες (3 άτομα – 3 ρόλοι). Χωρίστε τους συμμετέχοντες 
σε 3 ομάδες: πελάτες, σύμβουλοι και παρατηρητές και παρουσιάστε τους τα διαθέσιμα σενάρια 
(διαθέσιμα στην πλατφόρμα STRENGTh ή σε εκτυπώσιμη μορφή). Ενθαρρύνετε τους 
εκπαιδευόμενους που έχουν τον ρόλο του πελάτη να εκφράσουν το συναίσθημά τους. Οι 
εκπαιδευόμενοι που έχουν τον ρόλο του συμβούλου θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν τους 
πελάτες να εκφράσουν το πρόβλημα που τους απασχολεί και να τους κάνουν να νιώσουν αποδεκτοί 
μπαίνοντας στη θέση τους. Ο παρατηρητής κρατάει σημειώσεις στις τεχνικές που ο σύμβουλος 
εφαρμόζει και τα σημεία που διευκολύνουν τη συμβουλευτική διαδικασία και επιδεικνύουν 
ενσυναίσθηση.  

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περάσουν και από τους 3 ρόλους. Κάθε μέλος της ομάδας θα 
πρέπει να διαλέξει ένα από τα σενάρια που διατίθενται και να παίξουν τον ρόλο του πελάτη.   

Κάθε παιχνίδι ρόλου θα έχει διάρκεια περίπου 5-10 λεπτά. Στο τέλος κάθε σεναρίου, οι 
συμμετέχοντες θα ανακεφαλαιώνουν πόσο καλά ο σύμβουλος έδειξε ενσυναίσθηση.  

Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιβλέπει τη διαδικασία και σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορεί να 
παρέμβει για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες. Στο τέλος της διαδικασίας, όλοι οι συμμετέχοντες 
θα συγκεντρωθούν σε μία ομάδα για να συζητήσουν για την εμπειρία τους.  
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Οδηγίες:  

Χωριστείτε σε ομάδες των 3. Διαλέξτε καθένας σας ένα από τα 3 σενάρια για να μπείτε στον ρόλο 
του πελάτη και προετοιμαστείτε για να εκφράσετε τα συναισθήματα που «νιώθετε» απέναντι στην 
κατάσταση που «βιώνετε».  

Ο σύμβουλος θα πρέπει να προσπαθήσει να δείξει ενσυναίσθηση απέναντι στον πελάτη.  

Ο παρατηρητής κρατάει σημειώσεις σχετικά με τις αντιδράσεις του πελάτη και του συμβούλου και 
τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο τελευταίος για να δείξει ενσυναίσθηση.  

Θα πρέπει να μπείτε όλοι και στους 3  ρόλους.  

 

Σενάρια 

1. Φίλιππος ο Υποκινητής 

Η Ανδριανή κάνει μια παρουσίαση για πρακτικές αναζήτησης εργασίας σε περισσότερα από 100 
άτομα από διαφορετικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο σε ένα κέντρο απασχόλησης. 
Καθ 'όλη τη διάρκεια της παρουσίασης  η Ανδριανή διακόπτεται συχνά από τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος 
φαίνεται να έχει γνώμη για κάθε θέμα και καταλήγει πάντα να κατηγορεί είτε την κυβέρνηση, ή το 
πολιτικό σύστημα, είτε τις μεγάλες εταιρείες. Τα φαινομενικά αθώα σχόλια του Φίλιππου 
προκαλούν έντονα σχόλια από την υπόλοιπη ομάδα, οδηγώντας σε συνομιλίες μεταξύ των 
συμμετεχόντων και περαιτέρω δημόσια σχόλια. Για την Ανδριανή, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο 
να καταφέρει να διατηρήσει την προσοχή της στη συνεδρία και να καλύψει όλα τα περιεχόμενα 
εγκαίρως. 

 

 

2. Ο Βασίλης, ο θυμωμένος έφηβος 

Ο Βασίλης, ένα 16χρονο αγόρι, είναι εξαιρετικός μαθητής. Παρά τις σκληρές προσπάθειές του, δεν 
λαμβάνει ποτέ καμία αναγνώριση από τους γονείς του, ειδικά από τη μητέρα του. Πιστεύει ότι δεν 
είναι ποτέ ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις και τα επιτεύγματά του, ενώ δείχνουν μεγάλο θαυμασμό 
για τον μικρό αδερφό του. Σε μια συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής, ο Βασίλης δεν 
ενδιαφέρεται να συζητήσει τις προσωπικές του ανάγκες και ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την 
καριέρα του. Το πρωταρχικό του ενδιαφέρον είναι να κάνει μια επαγγελματική επιλογή που θα 
στενοχωρήσει και θα κάνει τους γονείς του να νιώσουν αδύναμοι. 
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3. Η Λόρα και ο αθλητισμός- Πάθος ή καριέρα; 

Η Δήμητρα, σχολικός σύμβουλος,  καλωσορίζει τη Λόρα (14) και τον πατέρα της. Η Λόρα θα ήθελε 
να ασχοληθεί επαγγελματικά με το βόλεϊ.  Θέλει να συνεχίσει τις σπουδές της στο Αθλητικό 
Γυμνάσιο και πέρασε από σχετικές εξετάσεις. Οι γονείς της, που υποστήριξαν αρχικά την ιδέα, 
πιστεύουν τώρα ότι η Λόρα πρέπει να εγγραφεί σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της πόλης για να 
κάνει μαθήματα σε άλλες γλώσσες. Η Λόρα είναι καλή στις ξένες γλώσσες και οι γονείς της 
φοβούνται ότι το Αθλητικό σχολείο δεν θα προωθήσει την ακαδημαϊκή μάθηση της Λόρας. Η 
απόφαση για το ποιο σχολείο θα παρακολουθήσει η Λόρα πρέπει να ληφθεί αμέσως. Η Λόρα και οι 
γονείς της διαφωνούν έντονα μεταξύ τους.  

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

Αναγνώρισε ο σύμβουλος τα συναισθήματα του πελάτη; 

Ήταν εύκολο ή δύσκολο να αναγνωρίσει ο σύμβουλος τα συναισθήματα που εξέφρασε ο πελάτης; 

Κατάφερε ο σύμβουλος να δείξει ενσυναίσθηση; 

Ποιες τεχνικές/πρακτικές ήταν βοηθητικές στην επίδειξη ενσυναίσθησης; 

Ποιες τεχνικές/πρακτικές δεν ήταν βοηθητικές στην επίδειξη ενσυναίσθησης; 

Έχετε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις όπως στη μελέτη περίπτωσης; Πώς νιώσατε, πώς την 
διαχειριστήκατε, πώς έληξε η συνεδρία; 

Γενικά, τί μπορείτε να κάνετε όταν έρχεστε αντιμέτωποι με ποικίλες καταστάσεις/συναισθήματα; 

 


