
 

Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  

 

Δημόσια συζήτηση  

 
Χρονικό πλαίσιο: ~ 1 ώρα & 15 λεπτά 

 

Χώρος:  ένα δωμάτιο με καρέκλες

 

Συμμετέχοντες : 15-25 άτομα

 

 

Υλικά :  χαρτί Α4, στυλό    

 

  
Διαδικασία: 
Ο εκπαιδευτής θέτει ένα θέμα προς συζήτηση το οποίο συνήθως προκαλεί 
συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων στις κοινωνίες μας: π.χ. μετανάστευση, 
πυρηνική ενέργεια, κινητά τηλέφωνα κλπ. Η ομάδα των συμμετεχόντων χωρίζεται σε 
3 υποομάδες. Ομάδα Α «συμφωνώ απόλυτα με π.χ. την μετανάστευση», ομάδα Β 
«διαφωνώ απόλυτα με την μετανάστευση», ομάδα Γ «ναι…. αλλά….». Οι 
συμμετέχοντες διαλέγουν ομάδα ανάλογα με το ποια νοιώθουν πως ταιριάζει 
περισσότερο με την ιδεολογία τους. Κάθε ομάδα (Α & Β) πρέπει να δουλέψουν τα 
επιχειρήματα τους για να υποστηρίξουν τις ιδέες τους (ακόμα και αν δεν συμφωνούν 
απόλυτα με την υποομάδα που επέλεξαν να βρίσκονται, είναι σημαντικό να 
σκεφτούν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν συχνά οι υποστηρικτές αυτής της 
ιδέας). Η ομάδα Γ είναι οι συμβιβαστές και πρέπει να δουλέψουν και τις δυο πλευρές, 
αιτιολογώντας κάθε στάση. Δίνετε μισή ώρα σε όλες τις ομάδες για να το 
δουλέψουν. Μόλις τελειώσουν, πρέπει να υποδείξουν το ποιο κατάλληλο  άτομο για 
να τους αντιπροσωπεύσει σε μια δημόσια συζήτηση. Ο εκπαιδευτής είναι ο 
συντονιστής της συζήτησης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων είναι οι ακροατές 
και μόνον εάν ο συντονιστής τους το επιτρέψει μπορούν να παρέμβουν, καθήμενοι 
σε μια άδεια καρέκλα μπροστά από τους ομιλητές. Μόλις κάνουν την παρέμβασή 
τους (όχι διάλογο) πάνε πίσω στους ακροατές. Ο συντονιστής δημιουργεί την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα για έναν ζωηρό διάλογο και δίνει το λόγο σε όλους τους 
αντιπροσώπους με τον ίδιο χρόνο.  
     

 

 

Στόχος / σκοπός: 

Κάποιες φορές οι άνθρωποι εμμένουν στις ιδέες τους χωρίς να έχουν δημιουργήσει 
μια ποιο ολιστική ιδέα ή χωρίς να γνωρίζουν καλά την αντίθετη άποψη. 
Προκαταλήψεις, εμμονές, λάθος πληροφορίες είναι «κακοί σύμβουλοι» σε ένα 
άτομο, στην συνειδητοποίηση και στην αποσαφήνιση τους καθώς και στην 
διαχείριση των δεξιοτήτων  του/της. Ο στόχος αυτής της άσκησης δεν είναι η 
εξεύρεση μιας απάντησης ή μιας λύσης αλλά η προβολή όλων των απόψεων που 
αφορούν σε ένα πρόβλημα.     

 



 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Αφού ακούσατε όλες τις απόψεις, αλλάξατε την γνώμη σας; 

Εάν δεν αλλάξατε την γνώμη σας, εμπλουτίσατε τις απόψεις σας; 

Πόσο  εξασκήσατε και διαχειριστήκατε κάποιες προσωπικές σας δεξιότητες όπως το 
να είστε ένας υπομονετικός ακροατής ή κάποιες κοινωνικές δεξιότητες όπως η 
συνεργασία, η δικαιοσύνη και η αντικειμενικότητα;   

 

 

Πηγή: 

Διαπολιτισμική μάθηση στις ανταλλαγές Νέων, Mark Taylor, Στρασβούργο, 1997  
 

 


