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Αισθάνομαι 

  
 
 

 Συναισθήματα, θυμικό και αισθήματα  
Αυτοαξιολόγηση και Προσανατολισμός στην Επίλυση 
Προβλημάτων  
Κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις 
 

 Επικοινωνία 

 Οποιοδήποτε μέγεθος ομάδας, ατομική δραστηριότητα 

 20 λεπτά 

  
– Να ενισχυθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να μπορούν 

να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις πιο αποτελεσματικά 
– Να ενθαρρυνθεί η σύνδεση μεταξύ των 

συμμετεχόντων/χουσών  και των συναισθημάτων τους, 
επιτρέποντας τους να τα αναγνωρίσουν και να τα καταλάβουν 
καλύτερα 

 ✓ Στυλό και μολύβια 
✓ Χαρτί  

  
 Αυτή η δραστηριότητα είναι για τον κάθε εκπαιδευόμενο/η 

ξεχωριστή. Προετοιμάστε εκ των προτέρων ένα φύλλο εργασίας, 
όπου αναγράφονται έντονες επικρίσεις (δείτε τα παραδείγματα 
παρακάτω) 

 1. Διανείμετε το φύλλο εργασίας σε κάθε 
συμμετέχοντα/χουσα. 

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν το χαρτί 
και  να περιορίσουν τις έντονες επικρίσεις, έτσι ώστε να 
μάθουν πώς να εκφράζουν τα παράπονά τους χωρίς να 
προσβάλουν τον εναγόμενο. 

 – Πώς εκφράζετε συνήθως τα παράπονά σας; 
– Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε στο μέλλον; 
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 Εναλλακτικά, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Σε ένα 
άτομο δίνεται ένα λεπτό για να μιλήσει για κάτι που τον ενοχλεί 
πραγματικά (για οποιοδήποτε θέμα θέλει να μιλήσει). Μετά από 
ένα λεπτό, το άλλο άτομο έχει να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα 
στο παρακάτω πλαίσιο:  Από όσα μου είπες, μπορώ να δω ότι 
εκτιμάς (…), νοιάζεσαι (…) και πιστεύεις ότι (...) έχει σπουδαία 
σημασία.. 

Εάν το επιθυμούν μπορούν να αλλάξουν θέσεις και να 
επαναλάβουν τη δραστηριότητα.    

 

Examples 

Ευθύνη Αργείς πάντα. Ενδιαφέρεσαι μόνο για τον 
εαυτό σου. 

Αισθάνομαι Ανησυχώ όταν επιστρέφεις τόσο αργά. 

    

Ευθύνη Μου αναθέτετε πάρα πολλή δουλειά και δεν 
μπορώ να ανταποκριθώ και στις άλλες 
υποχρεώσεις μου.  

Αισθάνομαι Αισθάνομαι πνιγμένος με την εργασία που 
μας αναθέσατε και φοβάμαι ότι δεν μπορώ 
να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις στο σπίτι 
μου. 

Ευθύνη Ένας συνάδελφός σας δεν κάνει το μερίδιο 
της δουλειάς του, αφήνοντας όλη τη δουλειά 
για εσάς. 

Αισθάνομαι   

Ευθύνη Βρίσκεστε σε πολύ μεγάλη ουρά στο σούπερ 
μάρκετ και ένας πελάτης σας αγνοεί και 
παίρνει τη σειρά σας. 

Αισθάνομαι   

Ευθύνη Έχετε ένα πρόβλημα το οποίο θέλετε να 
συζητήσετε με τους φίλους σας, αλλά ποτέ 
δεν έχουν χρόνο. 

Αισθάνομαι    

 


