
 

Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  Ασκήσεις: Υλοποίησης δραστηριοτήτων   

 

Αλλάζοντας προοπτική  
 

 
Χρονικό πλαίσιο: 45 – 90 λεπτά 

 

Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός 

 

Συμμετέχοντες : μικρή ομάδα με έξι συμμετέχοντες το πολύ 

 

Υλικά : 
Περιγραφές μιας ειδικής κατάστασης, πιθανά κάποιο τραπέζι, καρέκλες κλπ. για να 
κάνουν την σκηνή ποιο εμφανή. 
 

 

Διαδικασία: 
Παίξιμο ρόλων: 
Δύο συμμετέχοντες παίρνουν την περιγραφή μίας κατάστασης π.χ. 
‐ Ένας σεφ κριτικάρει τον υπάλληλο του γιατί πάντα ξεπερνά την ώρα στο 

διάλειμμα για φαγητό. 
‐ Βρήκατε ένα πορτοφόλι και το πήρατε μαζί σας σπίτι. Η μητέρα σας, σας 

επικρίνει. 
‐ Κλπ. 
Οι συμμετέχοντες παίζουν τους ρόλους και αναπαριστούν την φιλονικία. Κάθε άτομο 
πρέπει να υπερασπιστεί τα επιχειρήματά του/της. Μετά από μερικά λεπτά, οι ρόλοι 
αντιστρέφονται! Οι συμμετέχοντες πρέπει να ανταλλάξουν χαρακτήρες και 
επιχειρήματα! 
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να παρατηρούν το παίξιμο των ρόλων και 
αργότερα να σχολιάσουν. (προσοχή: οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τους 
κανόνες ανατροφοδότησης!) 
 

 

Στόχος / σκοπός: 
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να μπαίνουν στην θέση άλλων ανθρώπων. 
Το παίξιμο ρόλων μπορεί να προσαρμόζεται σε ειδικά θέματα και καταστάσεις, π.χ. 
οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν την θέση του αφεντικού μιας εταιρείας που 
προσκαλεί υποψηφίους για μια ειδική εργασία. Αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό 
ειδικά για συμμετέχοντες  οι οποίοι ψάχνουν νέα δουλειά και ετοιμάζονται για  
συνεντεύξεις για εργασία. Μια κατάσταση η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και δυσκολία  θα μπορούσε να δοκιμαστεί εκπαιδευτικά μέσα σε ένα ασφαλές 
πλαίσιο.   
 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

‐ Είναι δύσκολο να αλλάξετε ρόλο αφού ταυτιστήκατε  με την άλλη θέση; 

Για εκπαίδευση συνεντεύξεων για εργασία: 

‐ Τι είναι σημαντικό για το αφεντικό; 

‐ Τι είναι σημαντικό από την σκοπιά του  συμμετέχοντος σχετικά με αυτή την 



δουλειά; Πρέπει να είναι επικοινωνιακός ή εχέμυθος; Είναι τα ρούχα σημαντικά; 
Τα μαλλιά; 

 

 

Πηγή: 
Σύμφωνα με τους Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module 
und Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: 
Juventa. 

 
 

 


