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Δραστηριότητα 6 – Αναδιατύπωση του διλήμματος 

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλου 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να εξοπλίσει τον εκπαιδευόμενο με τη δεξιότητα 
να αντανακλά αποτελεσματικά το δίλημμα του πελάτη του όσο πιο καθαρά και όσο πιο ξεκάθαρα 
γίνεται. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στον πελάτη να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
κάθε επιλογής πριν λάβει την απόφασή του/της, σκεπτόμενος/η τα πιθανά αποτελέσματα με λογικό 
τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης αισθάνεται πολύ περισσότερο ότι έχει την κατάσταση υπό 
τον έλεγχό του. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα ( 2 άτομα- εργασία σε ζευγάρια) 
Διάρκεια: 30 λεπτά 
Εργαλεία που χρειάζονται: Οι 6 δηλώσεις (link & pdf για εκτύπωση)  
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 2 ατόμων και δώστε τους τις 6 δηλώσεις. Εξηγήστε 
ότι καθένας από αυτούς πρέπει να μπει και στους δύο ρόλους, αυτόν του πελάτη (που εκφράζει τις 
δηλώσεις μία προς μία) και του συμβούλου, κάνοντας αντανάκλαση και και προσπαθώντας να 
αναδιατυπώσει το δίλημμα του πελάτη. Κάθε ένας από τους εκπαιδευόμενους επιλέγει 3 δηλώσεις 
(διαφορετικές από τις δηλώσεις του άλλου) για να παίξει το ρόλο του συμβούλου. 

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

 

Οδηγίες:  Μπαίνετε στο ρόλο του πελάτη και εκφράζετε τις δηλώσεις που σας δίνονται μία προς 
μία. Το άτομο δίπλα σας παίρνει το ρόλο του συμβούλου και προσπαθεί να σας βοηθήσει να λύσετε 
το δίλημμα,  αναδιατυπώνοντάς το για να σας κάνει να σκεφτείτε ανοιχτά τις επιλογές που έχετε. 
Παίξτε τον διάλογο. Αλλάξτε ρόλους (επιλέξτε 3 δηλώσεις ο καθένας για να που θα τις χειριστεί ως 
σύμβουλος) 

Παράδειγμα: 

Πελάτης: «Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να κάνω μεταπτυχιακό ή να επιλέξω να βρω μια δουλειά 
που σχετίζεται με τις προπτυχιακές μου σπουδές». 

Σύμβουλος: Αν κατάλαβα καλά, το δίλημμα σας είναι αν προτιμάτε να κάνετε μεταπτυχιακό ή να 
βρείτε μια δουλειά που σχετίζεται με τις προπτυχιακές σας σπουδές; 

 

Δηλώσεις 

1) 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; 

2) Οι σπουδές στο εξωτερικό θα ανοίξουν τους ορίζοντές μου και τις μελλοντικές μου προοπτικές 
σταδιοδρομίας, αλλά είναι μάλλον ακριβές. 

3) Η συγκατοίκηση με τον φίλο μου θα μου εξοικονομήσει χρήματα, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα 
επικεντρωθώ στις σπουδές μου μένοντας μαζί του. 
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4) Η παραίτηση από τη δουλειά θα με σώσει από τη ρουτίνα, αλλά δεν ξέρω αν θα βρω κάτι 
ενδιαφέρον και αξιόλογο σύντομα. 

5) Έχω μια σταθερή δουλειά με ικανοποιητικό μισθό. Το να ξεκινήσω μια επιχείρηση μόνος μου δεν 
με φοβίζει γιατί γνωρίζω τη δουλειά, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει σταθερό εισόδημα. 

6) Δεν αισθάνομαι αρκετά καλά για να ακολουθήσω καριέρα σε αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω αν θα 
πρέπει να ψάξω σχετική εργασία ή να γραφτώ σε ένα νέο σχετικό σεμινάριο κατάρτισης; 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
• Καταφέρατε να αναδιατυπώσετε το δίλημμα του πελάτη; 
• Ποια είναι τα συναισθήματα και οι παρατηρήσεις σας από την διαδικασία; 

 


