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Δραστηριότητα 2 – Ερωτήσεις επεξήγησης έναντι ερωτήσεων διερεύνησης 

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική δραστηριότητα 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να κάνει τους συμμετέχοντες να δουν τη διαφορά 
μεταξύ ερωτήσεων διερεύνησης και διευκρίνισης και να δουν στην πράξη πώς αυτές οι ερωτήσεις 
λειτουργούν ως κίνητρα για τον πελάτη να μιλήσει για γεγονότα και συναισθήματα που ένα άτομο 
δεν θα αισθανόταν άνετα να εκφράσει. Με αυτές τις ερωτήσεις πελάτης καθίσταται ικανός να 
προσδιορίσει τις αιτίες ενός προβλήματος και να βρει λύσεις σε αυτό ή να λύσει ένα δίλημμα ζωής, 
καθώς είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται βαθιά για τα δύσκολα ζητήματα που τον απασχολούν. 

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά είναι περισσότερο 
αποτελεσματική αν γίνει σε ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τις 
ερωτήσεις μόνοι τους  ή σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν όλοι μαζί τις 
απόψεις τους.  

Διάρκεια: 30 λεπτά 
Εργαλεία που χρειάζονται: Ο κατάλογος με τις ερωτήσεις (link) 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά υπενθυμίστε στους εκπαιδευόμενους τη διαφορά μεταξύ ερωτήσεων αποσαφήνισης και 
διερεύνησης και στη συνέχεια ενημερώστε τους ότι θα τους δοθεί μια λίστα ερωτήσεων, την οποία 
πρέπει να τις κατηγοριοποιήσουν σε 2 ομάδες: διερεύνηση και αποσαφήνιση. Μπορούν να το 
κάνουν μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες (2-3 άτομα). Όταν τελειώσουν την κατηγοριοποίηση, 
επιστρέφουν σε μια ομάδα για να μοιραστούν τις σκέψεις τους τους. 

Οδηγίες:  

Στην άσκηση που ακολουθεί πείτε αν η ερώτηση είναι διευκρινιστική/αποσαφήνισης* ή 
διερευνητική**. 

*Οι ερωτήσεις αποσαφήνισης (διευκρινιστικές) είναι απλώς ερωτήσεις που επιβεβαιώνουν κάποιο 
γεγονός. Διευκρινίζουν το πρόβλημα ή το δίλημμα. Έχουν σύντομες απαντήσεις και δεν παρέχουν 
τροφή για σκέψη στον χρήστη. Κάποιος μπορεί να εντοπίσει τη διαφορά μεταξύ μιας 
διευκρινιστικής και μιας διερευνητικής ερώτησης, διότι για να απαντήσει σε μια διευκρινιστική 
ερώτηση, ο πελάτης δεν χρειάζεται να σκεφτεί σε βάθος. 

** Οι ερωτήσεις διερεύνησης είναι ερωτήσεις ανοικτού τύπου που σκοπεύουν να κάνουν τον 
πελάτη να σκεφτεί βαθύτερα το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν μια ερώτηση διερεύνησης δεν έχει αυτό 
το αποτέλεσμα, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συμπέρασμα του συμβούλου ή μια πρόταση, όπως για 
παράδειγμα: «Δεν νομίζετε ότι πρέπει ...».  

Μια καλή ερώτηση διερεύνησης θα πρέπει να επιτρέπει πολλαπλές απαντήσεις, να παρακινεί τον 
πελάτη για την επίλυση του προβλήματος ή του διλήμματος και την τόνωση της σκέψης. 

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 

 

Ερωτήσεις 

Υπάρχει κάτι που σας αρέσει ιδιαίτερα στις σπουδές σας; Δ 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Έχετε συγκάτοικο; Α 

Πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών; Δ 

Είστε ευχαριστημένοι με αυτό που σπουδάζετε; Γιατί; Δ 

Σε ποιο θέμα είχατε καλύτερη απόδοση φέτος; Α 

Ανησυχείτε για κάτι αυτήν την περίοδο; Δ 

Πώς αισθάνεστε όταν συμμετέχετε σε εξετάσεις; Α 

Πόσο καιρό σπουδάζετε σε αυτό το κολέγιο; Α 

Σε ποιο έτος σπουδών βρίσκεσαι; Α 

Έχετε αδέρφια; Α 

Πόσο χρόνο μελετάς την εβδομάδα; Α 

Θα μοιραζόσασταν κάποιο πρόβλημα με τους γονείς σας; Γιατί; Δ 

Ποια είναι τα χόμπι σου? Α 

Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να μου περιγράψετε μια συνηθισμένη μέρα κολλεγίου σας; Δ 

Τι θα θέλατε να γίνετε όταν τελειώσετε το κολέγιο; Ποια είναι τα σχέδιά σας μετά την 
αποφοίτησή σας; Δ 

Θα μπορούσατε να μου πείτε περισσότερα για τη σχέση με τους γονείς σας; Δ 

Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας με την οικογένειά σας; Δ 

Φανταστείτε ότι υπήρχε ένα κουτί στο κολέγιο όπου κάθε μαθητής μπορούσε να βάλει ένα 
χαρτί με ένα από τα παράπονά του σχετικά με το κολέγιο που περιγράφεται γραπτώς. Τι θα 
έγραφες εσύ; Δ 

Μπορείτε να σκεφτείτε πιθανές λύσεις για την εξάλειψη του προβλήματος που αναφέρατε; 
Δ 
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Ποιο είναι το επάγγελμα της μητέρας σου; Α 

Ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα σου; Α 

Σε ποιο σχολείο φοιτήσατε; Α 

Πού ζούσατε με την οικογένειά σας πριν πάτε στο κολέγιο; Α 

Είχατε συζητήσει ποτέ με κάποιον εκπαιδευτικό ένα θέμα που σας απασχολεί; Α 

Σου δίνουν οι γονείς σου χαρτζιλίκι;Α 

Σας έχει συμβεί κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε αν μπορούσατε;  Δ 

Είστε ικανοποιημένοι από την επίδοσή σας ως μαθητής; Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να 
αλλάξετε; Δ 

Έχεις φίλους στο κολέγιο; Α 

Τι είδους πληροφορίες θα μοιραζόσασταν μαζί τους; Δ 

Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος?  Α 

Διατηρείτε επαφή με κάποιον φίλο σας από το σχολείο;  Α 

Τι φοβάστε περισσότερο ότι θα συμβεί εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει; Δ 

Έχεις δουλέψει ποτέ; Α 

Θα θέλατε να δουλεύετε σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ενώ σπουδάζετε; Α 

Πες μου περισσότερα για τα παιδικά σου χρόνια. Διηγήσου ένα περιστατικό που θυμάσαι 
με νοσταλγία καθώς και μια ντροπιαστική στιγμή;  Δ 

Υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί στο περιβάλλον του κολλεγίου; Γιατί;  Δ 

Έχεις κοπέλα/ αγόρι; Α 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πόσο εύκολη ήταν αυτή η δραστηριότητα; 
• Είχατε δυσκολία να διακρίνετε μεταξύ διευκρινιστικών και διερευνητικών ερωτήσεων; 
• Τι μάθατε από τη δραστηριότητα αυτή; 

 


