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Δραστηριότητα 9: Γλώσσα του σώματος  

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της άσκησης είναι να δοθεί έμφαση στη σημασία των μη 
λεκτικών στοιχείων στη συμβουλευτική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στη 
γλώσσα του σώματος και στο πώς αυτές οι μη λεκτικές ενέργειες μπορεί να παρεμβαίνουν στη 
συμβουλευτική διαδικασία. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα για το παιχνίδι ρόλων 
και ένα 3ο ως παρατηρητής) 

Διάρκεια: 40 λεπτά 

  



 

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 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σε μικρές ομάδες (3 άτομα-3 ρόλοι). Οι συμμετέχοντες χωρίζονται 
σε τρεις ομάδες: Πελάτες, Σύμβουλοι και Παρατηρητές. Παρουσιάστε τους τις Οδηγίες της 
δραστηριότητας, ως εξής: Ο «πελάτης» αφηγείται μια εμπειρία που θέλει να μοιραστεί. Ο 
«σύμβουλος» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενθαρρύνει τον πελάτη με τη γλώσσα του 
σώματος, εκφράσεις προσώπου και χειρονομίες αλλά χωρίς να προφέρει πραγματικές λέξεις. Ο 
παρατηρητής κρατά σημειώσεις για τις αντιδράσεις και των δύο συμμετεχόντων. Αυτό θα διαρκέσει 
για περίπου 5 λεπτά. Μετά αλλάζουν ρόλους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν και στους 3 ρόλους. 
Αφού τελειώσουν το παιχνίδι ρόλων, συγκεντρώνονται όλοι σε μια ομάδα για να συζητήσουν για 
την εμπειρία τους. 

 

Οδηγίες: Χωριστείτε σε ομάδες των τριών (πελάτης, σύμβουλος και παρατηρητής). Ως πελάτης, 
θυμηθείτε μια εμπειρία που θέλετε να μοιραστείτε. Ως σύμβουλος, καταβάλλετε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να ενθαρρύνετε τον πελάτη με τη γλώσσα του σώματος, εκφράσεις προσώπου και 
χειρονομίες, αλλά χωρίς να προφέρετε πραγματικές λέξεις. Ως παρατηρητής, γράψτε οποιαδήποτε 
χρήσιμη παρατήρηση που μπορεί να βοηθήσει στη συμβουλευτική διαδικασία. Κάθε παιχνίδι ρόλων 
θα διαρκεί 5 λεπτά. Μετά αλλάξτε ρόλους. 

 

 

 

Σημειώσεις για συζήτηση: 

• Τι αντιληφθήκατε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα; 
• Πόσο χρήσιμες ήταν οι μη λεκτικές ενέργειες στη συμβουλευτική διαδικασία; 
• Ποιες από αυτές ήταν οι πιο αποτελεσματικές; 

 


