
 

Ενότητα: κοινωνικές δεξιότητες -  Ασκήσεις αναγνώρισης 
κοινωνικών καταστάσεων 

Κοινωνικό συμβάν 
 

 
Χρονικό πλαίσιο: 15 λεπτά

 

Χώρος:  εσωτερικός 

 

Συμμετέχοντες:  1-100 

 

Υλικά : 
αντίγραφα της εικόνας (βλέπε παρακάτω) η απεικόνιση με projector και παρουσίαση 

με power point. 

 

Διαδικασία:

A) Παρουσίαση με projector: 
- οι συμμετέχοντες κάθονται μπροστά στην οθόνη και παρακολουθούν την 

παρουσίαση σε ΡΡ. 
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει πρώτα να ερωτηθούν  ποια  διαφορετικά 

πρόσωπα σκέφτονται στην σκηνή. 
- Διαφορετικά άτομα στην σκηνή εκφράζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις 

τους ( μερικές φράσεις μπορούν να ειπωθούν δυνατά από τους εκπαιδευτές.) 
- Αρχίζει η συζήτηση με τους συμμετέχοντες. 
 

B) 'Άσκηση με φύλλα εργασίας 
- Οι συμμετέχοντες ερωτώνται  ποια διαφορετικά  πρόσωπα της σκηνής 

σκέφτονται η επικοινωνούν .     
- Οι εκπαιδευτές μπορούν να  προτείνουν κάποιες  σκέψεις  και προτάσεις 

δυνατά. 
- Ξεκινά η συζήτηση πάνω στην σκηνή με τους συμμετέχοντες. 

 

Επιλογή: Μετά την συζήτηση πάνω στην σκηνή οι συμμετέχοντες μπορούν να 

παίξουν ρόλους, πάνω στο θέμα της σκηνής , να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και 

τις σκέψεις τους ανάλογα με το ρόλο που θα επιλέξουν. 

 
 

 

 

Στόχος / σκοπός: 
 

- οι συμμετέχοντες μπορούν να αναγνωρίσουν κοινωνικές σκηνές της 
καθημερινότητας τους  

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αλλάξουν οπτική και να πάρουν την θέση 
διαφορετικών ανθρώπων στην σκηνή, οπότε μπορούν να αισθανθούν την 
οπτική και τα ενδιαφέροντα και των άλλων ανθρώπων. 



 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

- Φανταστείτε ότι είστε ο ποδηλάτης: ποια είναι τα συναισθήματά σας σε αυτήν 

την κατάσταση; 

- Φανταστείτε ότι είστε ο οδηγός: ποια είναι τα συναισθήματά σας σε αυτήν 

την κατάσταση; 

- Γιατί αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται  με διαφορετική οπτική από αυτούς 

τους δύο ανθρώπους; 

 

 

 

Πηγή: Pro-Skills 2012 

 

 

 

 

 

Οι σκέψεις των ανθρώπων και η επικοινωνία σε αυτή την σκηνή: 

 

- Ο ποδηλάτης που είχε το ατύχημα: “Βοήθεια!! Πονάω!“ 

- Ο υπεύθυνος του ασθενοφόρου: “Μην ανησυχείς, είναι μόνο ένα μικρό τραύμα στο 

πόδι σου!” 

- Η γηραιά κυρία : “μήπως κάποιος να ενημερώσει την οικογένειά ;“ 

- Ο άνδρας που  πίνει μπύρα στο μπαρ: “Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν κάποιος 

οδηγεί ποδήλατο και διάγει υγιή βίο , χαχαχα …” 

- Ο οδηγός της μηχανής: “να πάρει η ευχή!! Βιάζομαι , το έργο στο σινεμά αρχίζει σε 

πέντε λεπτά!”  

- Ο ποδηλάτης: “Που είναι ο ηλίθιος που μου τσάκισε το ποδήλατο;;;“ 

- Ο οδηγός του αυτοκινήτου: “Με συγχωρείς γλυκιά μου θα καθυστερήσω λίγο, κάτι με 

εμπόδισε να είμαι στην ώρα μου!”  

- Ο άνθρωπος στην βιτρίνα: “Ευτυχώς! Τελικά να και κάτι που συμβαίνει στον ήσυχο 

δρόμο μας!” 

- Ο νεαρός στο ασθενοφόρο: “Ευτυχώς, δεν έκανα κανένα λάθος, είναι η πρώτη μου 

επιχείρηση άμεσης βοήθειας…” 

 

 



 

 


