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Δραστηριότητα 3 – Παιχνίδι ρόλου με χρήση ερωτήσεων, αντανάκλασης και παράφρασης 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλου 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμβούλους να 
χρησιμοποιήσουν διευκρινιστικές και ανοιχτές ερωτήσεις στη συμβουλευτική διαδικασία σε 
πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Οι συμμετέχοντες μ’ αυτόν τον τρόπο βιώνουν από πρώτο χέρι τι 
αντίκτυπο έχουν οι παραπάνω τεχνικές στη συμβουλευτική διαδικασία και εντοπίζουν τις 
δυσκολίες. Μαθαίνουν επίσης να αντανακλούν και να παραφράζουν αποτελεσματικά, καθώς 
λαμβάνουν ανατροφοδότηση από συναδέλφους τους συμβούλους. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (εργασία σε ζευγάρια) 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: 4 δηλώσεις (link και pdf για εκτύπωση) 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 2 ατόμων και δώστε τους τις 4 δηλώσεις, εξηγώντας 
τους ότι αυτές οι δηλώσεις έχουν γίνει σε πραγματικά περιστατικά από πραγματικούς πελάτες. Στη 
συνέχεια, καλέστε τους να πάρουν τους ρόλους του συμβούλου και του πελάτη. Καθένας θα λάβει 
2 δηλώσεις ως σύμβουλος και 2 ως πελάτης. Στην περίπτωση του συμβούλου, θα τον ενημερώσετε 
ότι πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένες τεχνικές ενεργητικής ακρόασης ως εξής: 

1. διευκρινιστική ερώτηση για κάθε δήλωση 

2. 2 ανοιχτές ερωτήσεις που θα ενθάρρυναν τον πελάτη να ανοιχτεί και να δώσει πληροφορίες (να 
παίξουν τον διάλογο) 

3. αντανάκλαση και παράφραση λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο καθώς και τα συναισθήματα 
που εκφράζονται στις λέξεις του πελάτη. 

Όταν και οι δύο εκπαιδευόμενοι τελειώσουν το ρόλο τους, επιστρέφουν σε ομάδα για να 
μοιραστούν την εμπειρία τους με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

 

Οδηγίες:  Θα σας δοθούν 4 δηλώσεις που έχουν κάνει οι πελάτες σε πραγματικά περιστατικά. 
Διαβάστε τις και μετά εργαστείτε σε ζευγάρια. Το ένα άτομο θα είναι ο σύμβουλος και το άλλο ο 
πελάτης για τις 2 δηλώσεις και στη συνέχεια θα αλλάξουν ρόλους για τις άλλες 2 δηλώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ως σύμβουλος θα πρέπει: 

α. να κάνετε μια επιτυχημένη διευκρινιστική ερώτηση για κάθε δήλωση 

β. να κάνετε δύο ανοιχτές ερωτήσεις που θα ενθάρρυναν τον πελάτη σας να ανοιχτεί και να δώσει 
πληροφορίες. Να παίξετε τον διάλογο. 

γ. να χρησιμοποιήσετε την αντανάκλαση και την παράφραση  λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο 
καθώς και τα συναισθήματα που εκφράζονται στις λέξεις του πελάτη σας. 

 

 

Δηλώσεις: 

1: Έχω κολλήσει με τις σπουδές μου. Βγαίνω με τους φίλους μου κάθε μέρα. Επίσης δεν 
παρακολουθώ τα μαθήματα εσκεμμένα. 



 

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 

 

2: Είμαι θυμωμένη με τη μητέρα μου. Δεν με αποδέχεται όπως είμαι. Δεν επαινεί ποτέ την πρόοδό 
μου, τους βαθμούς μου ούτε ακόμη κι όταν κέρδισα μετάλλιο. Αλλά πάντα επαινεί τον μικρό μου 
αδερφό! 

3: Έχω πάθος για το βόλεϊ και είμαι καλός στις ξένες γλώσσες, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ 
επαγγελματικά με τις ξένες γλώσσες σε αντίθεση με τους γονείς μου. 

4: Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Δεν με νοιάζει το μέλλον. Δεν υπάρχει τίποτα που να μου αρέσει 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  

• Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία στις καταστάσεις που παίξατε στο παιχνίδι ρόλων. Αν ναι 
ποιες ήταν αυτές (ως σύμβουλος και ως πελάτης επίσης); 

• Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα αν είχατε την ευκαιρία ή άλλες 
τεχνικές που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε; 

• Ποια είναι τα συναισθήματά σας κατά τη διαδικασία; 
 


