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Δραστηριότητα 4 – Αντανάκλαση συναισθηματικών αναγκών και παράφραση  

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλου 

Εκπαιδευτικός στόχος: Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στην 
άσκηση της παράφρασης και στην αντανάκλαση όχι μόνο της λεκτικής διατύπωσης του πελάτη, 
αλλά και των συναισθήματα, των εκφράσεις του προσώπου, της γλώσσας του σώματος, της στάσης 
του σώματος και του τόνου της φωνής του. Η παράφραση είναι το κλειδί για την οικοδόμηση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και για την αποκάλυψη των θεμάτων που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια 
της συμβουλευτικής. Ο πελάτης πρέπει να ακούει τι έχει εκφράσει μέσω του συμβούλου και αυτό 
τον βοηθά να κατανοήσει καλύτερα την περίπτωσή του / της καθώς και τις ανάγκες του σε μια πιο 
ρεαλιστική βάση 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (2 άτομα ή περισσότερα- εργασία σε ζευγάρια) 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: Οι 14 δηλώσεις  (link & pdf για εκτύπωση) 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες 2 ατόμων και δώστε τους τις 14 δηλώσεις, οι οποίες είναι 
δηλώσεις από πραγματικά περιστατικά. Εξηγήστε ότι ο καθένας από αυτούς πρέπει να μπει και 
στους δύο ρόλους, αυτόν του πελάτη (που εκφράζει τις δηλώσεις μία προς μία) και του συμβούλου, 
που θα κάνει παράφραση εστιάζοντας στο εκφρασμένο συναίσθημα σε κάθε περίπτωση. Κάθε ένας 
από τους εκπαιδευόμενους επιλέγει 7 δηλώσεις (διαφορετικές από τις δηλώσεις του άλλου) για το 
παιχνίδι ρόλων. 

Όταν τελειώσετε το παιχνίδι ρόλων, συγκεντρώστε όλους τους εκπαιδευόμενους σε μια ομάδα για 
να μοιραστούν την εμπειρία τους. 

 

Οδηγίες:  Θα μπείτε στον ρόλο του πελάτη και θα εκφράσετε τις δηλώσεις που σας δίνονται μία 
προς μία. Το άτομο δίπλα σας αναλαμβάνει το ρόλο του συμβούλου και προσπαθεί να παραφράσει 
τη διατύπωσή σας δείχνοντάς σας ότι έχει αντιληφθεί το συναίσθημα που έχετε εκφράσει. Στη 
συνέχεια αλλάζετε ρόλους. Θα επιλέξετε 7 δηλώσεις ο καθένας για τον ρόλο του πελάτη. 

 

 

Για παράδειγμα: 

Πελάτης: Μου είπε ότι επρόκειτο να με βοηθήσει, αλλά δεν το έκανε. Μου είπε ψέματα. 

Σύμβουλος: Αισθάνεστε προδομένος επειδή ο φίλος σας αθέτησε την υπόσχεσή του να σας 
βοηθήσει; 

 

Δηλώσεις: 

1) Ο πατέρας μου με υποτιμά συνεχώς. Τον μισώ. 

2) Άκουσα τη μαμά μου να λέει ότι θα ήθελε να μην γεννηθώ ποτέ. 

3) Ο φίλος μου διέδωσε τη φήμη ότι του πήρα την κοπέλα του. Δεν αντέχω. 

4) Ο συνάδελφός μου με κατηγορεί για πράγματα που δεν έχω κάνει ποτέ. 

5) Παρουσίαζα τη μελέτη μου στους συναδέλφους μου κι εκείνη την ώρα μπήκε το αφεντικό και 
πάγωσα. 
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6) Η γυναίκα μου μου είπε ότι ήμουν μια απογοήτευση στη ζωή της. Ήθελα να ανοίξει η γη και να 
με καταπιεί. 

7) Πήρα κακούς βαθμούς και η μαμά μου είπε ότι περίμενε περισσότερα από εμένα. Απλά έφυγα. 

8) Το αφεντικό μου είπε μπροστά σε όλους ότι θα πάρω προαγωγή. Τώρα  όμως κάνει ότι δεν με 
βλέπει, ενώ η προαγωγή δόθηκε σε έναν νεαρό με πολύ λιγότερη εμπειρία. 

9) Δεν ξέρω ποιο πεδίο σπουδών να ακολουθήσω. Μου αρέσει η φυσική αλλά θα ήθελα επίσης να 
γίνω γιατρός. 

10) Ζω στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά εξακολουθώ να θεωρούμαι αλλοδαπός. Το αφεντικό 
δίνει συνεχώς προαγωγή σε ντόπιους με χαμηλότερα προσόντα και εμπειρία από εμένα. Πρέπει να 
παραιτηθώ ή να ζητήσω ευγενικά περισσότερα στη δουλειά μου; 

11) Απολύθηκα. Είμαι 48 χρονών. Δεν θα ξαναβρώ δουλειά. 

12) Δεν γνωρίζω κανέναν σε αυτήν την πόλη, όπου ήρθαμε πριν ένα μήνα επειδή βρήκε ο σύζυγός 
μου δουλειά. 

13) Δεν μου αρέσει η δουλειά μου. Όλα είναι βαρετά. 

14) Κανείς δεν μου μιλάει στην τάξη και άκουσα κάποιον να ψιθυρίζει ότι δεν τους αρέσω. 

 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  

• Καταφέρατε να κάνετε σωστή αντανάκλαση αυτών που εξέφρασε ο πελάτης σας; 
• Ως πελάτης, θεωρείτε ότι ο σύμβουλος απέδωσε τα συναισθήματα και τις λέξεις σας με 

ακρίβεια; 
• Τί συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν από την διαδικασία; 


