
 

 

Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης  

Ασκήσεις διαχείρισης πληροφοριών, οργάνωσης & συναισθημάτων    

 

  

«Γυάλα  ψαριών» - παίξιμο ρόλων 

 
 

 
Χρονικό πλαίσιο: 1 ½  ώρα 

 

Χώρος:  ένα δωμάτιο 

 

Συμμετέχοντες : 6-20 

 

 
Υλικά : -  

 

 
Διαδικασία: 
Χρειαζόμαστε 4-5 άτομα να κάτσουν στην μέση του  κύκλου των συμμετεχόντων και 
να συζητήσουν π.χ το παρακάτω θέμα: ( το θέμα καθορίζεται από τον εκπαιδευτή 
ανάλογα με την ομάδα που συντονίζει. Για το παράδειγμά μας αυτό, επιλέξαμε ένα 
θέμα που σχετιζόταν με την εκπαίδευση ανέργων νέων στην διαχείριση προσωπικών 
δεξιοτήτων) 
 
« Μια εταιρεία άκουσε για το σεμινάριό μας και μας έστειλε μια σοβαρή πρόσκληση. 
Ζητούν δυο από τους 12 άνεργους συμμετέχοντες να πάνε και να εργαστούν σε 
αυτήν την εταιρεία. Εμείς, τα 4 άτομα πρέπει να το συζητήσουμε και να δώσουμε τις 
προτάσεις μας». 
Ανάμεσα στα 4 άτομα υπάρχει μια άδεια καρέκλα η οποία είναι διαθέσιμη σε 
οποιονδήποτε από τον εξωτερικό κύκλο θέλει να ρωτήσει ή να πει κάτι (όχι 
διάλογος). 
Ο εξωτερικός κύκλος θα είναι το ακροατήριο. 
Όποτε ο εκπαιδευτής κρίνει απαραίτητο να σταματήσει την διαδικασία γιατί κάτι δεν 
πάει καλά - όπως το να ξεφύγει η συζήτηση σε άλλο θέμα, η να προκληθούν 
αντεγκλήσεις, η να μην τραβάει η κουβέντα - το κάνει και έπειτα ξεκινούν μια 
ανοιχτή συζήτηση. Πρώτα θα μιλήσει η ομάδα των τεσσάρων για το πώς ένοιωσαν 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 
Σε όλη τη διαδικασία ένας παρατηρητής θα παρατηρεί όσα γίνονται και θα δώσει 
ανατροφοδότηση στην ομάδα στο τέλος ξεκινώντας με την φράση “ Εγώ φαντάζομαι 
ότι...” αναφορικά με τις παρακάτω ερωτήσεις: 
Α) Ποιος  πήρε την αρχηγία; 
Β) Ποιος μίλησε περισσότερο και ποιος λιγότερο; 



 

Γ) Πως εκφράστηκαν οι αντιπαραθέσεις; 
Δ) Πως ήταν η ατμόσφαιρα; 
Ε) Βρήκε κάποια λύση η ομάδα και αν όχι για ποιο λόγο; 
 
    

 

Στόχος / σκοπός: 

Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην διαχείριση και οργάνωση 
πληροφοριών, στην διαχείριση συναισθημάτων. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

‐ Τι θα έκανε διαφορετικά ο εξωτερικός κύκλος; 

‐ Προσαρμόσατε την κατάσταση στις ανάγκες και τις δεξιότητές σας; 

‐ Ζητήσατε καθόλου βοήθεια; 

‐ Καταφέρατε να ελέγξετε τα συναισθήματά σας; 

‐ Συνειδητοποιήσατε τα όριά σας;   
 

 

Πηγή: 

Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
 

 


