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Δραστηριότητα 8_ Ο σύμβουλος που αποπροσανατολίζει 

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να φέρει στην επιφάνεια κοινά λάθη που μπορεί 
να κάνει ένας σύμβουλος καθώς ακούει την ιστορία ζωής του πελάτη του σε μια συνεδρία. Δείχνει 
επίσης πώς αυτά τα λάθη επηρεάζουν τη στάση του πελάτη, τα συναισθήματά του και τη σχέση 
μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (τουλάχιστον 3 άτομα – ένας σύμβουλος, ένας πελάτης 
και ένας συντονιστής) 

Διάρκεια: 40 λεπτά 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:  

Αυτή είναι μια δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων, όπου πρέπει να καθοδηγήσετε τους 
συμμετέχοντες να παίξουν σύμφωνα με το σενάριο. Θα πρέπει να καθοδηγήσετε τη συνομιλία 
μεταξύ του πελάτη και του επαγγελματία με βάση το ακόλουθο σενάριο: 

- Ο πελάτης σκέφτεται ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την καριέρα του. Θα πρέπει να προσπαθήσει 
να είναι όσο πιο συγκεκριμένος μπορεί σε αυτό που θα αφηγηθεί. Αρχίζει να αφηγείται την ιστορία 
του/της, περιγράφοντας επίσης τα συναισθήματά του. 

-Ο σύμβουλος διακόπτει και κάνει μια ερώτηση. 

-Ο πελάτης συνεχίζει να αφηγείται. 

-Ο σύμβουλος αλλάζει ξαφνικά το θέμα της συζήτησης 

-Ο πελάτης προσπαθεί να ανακατευθύνει τη συζήτηση σε αυτό που τον απασχολεί 

-Ο σύμβουλος φαίνεται να αποσπάται από κάτι άλλο: το ρολόι του, τα χαρτιά του, κάτι που 
συμβαίνει 

-Ο πελάτης συνεχίζει να μιλά και εκφράζει τα συναισθήματά του για το πρόβλημά του 

-Ο σύμβουλος τον διακόπτει και ολοκληρώνει τη φράση του/της. 

-Ο πελάτης, σαστισμένος, προσπαθεί να συνεχίσει την ιστορία του. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Για όσους είχαν το ρόλο των συμβούλων: Πώς θεωρείτε ότι ένιωσε ο πελάτης; 
• Για όσους είχαν το ρόλο του πελάτη: Πώς νιώσατε με τη στάση του συμβούλου; Μπορούσατε 

να εκφραστείτε; 

 


