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Παράρτημα 11: Παιχνίδι Ρόλων 

Δραστηριότητα Ενότητας 9  

 

Στόχοι μάθησης 

 Αναγνώριση ικανοτήτων και φόβων των κοινωνικών επιχειρηματιών 

 Συζήτηση για τρόπους διαχείρισης φόβων 

Πληροφορίες 

Πρόκειται για βιωματική δραστηριότητα που απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους εμπειρία, 

αλληλεπίδραση και σκέψεις. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ομάδες που αντιπροσωπεύουν τους 

φόβους των κοινωνικών επιχειρηματιών. Μέσα από παιχνίδι ρόλων και γράψιμο ενός ημερολογίου οι 

εκπαιδευόμενοι βιώνουν πως νιώθουν οι επιχειρηματίες. Μετά αλληλεπιδρούν για να κατανοήσουν 

καλύτερα τι συμβαίνει.  

Διάρκεια 

90 λεπτά 

Διαρρύθμιση αίθουσας 

Καρέκλες που μετακινούνται από μεγάλο κύκλο σε μικρότερους ανάλογα με τους συμμετέχοντες 

ανά ομάδα. 

Υλικό υποστήριξης 

Πίνακας, χαρτί και μολύβια.  

Οδηγίες 

1. Η άσκηση ξεκινάει με καταιγισμό ιδεών για φόβους που μπορεί να έχει ο κοινωνικός 

επιχειρηματίας και συνεχίζει με τη δημιουργία σχετικής λίστας.  

2. Ο εκπαιδευτής ζητάει να γίνουν 3-4 ομάδες με όνομα σε κάθε ομάδα που αντιπροσωπεύει 
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μία κατηγορία φόβων. 

3. Ο εκπαιδευτής σπάει την ομάδα που αντιπροσωπεύει για παράδειγμα τον οικονομικό φόβο 

σε 2 επιμέρους ομάδες, η μία να αντιπροσωπεύει τον επιχειρηματία που βιώνει τον φόβο 

και η άλλη να αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον φόβο.   

4. Ο εκπαιδευτής διαβάζει το σενάριο και εξηγεί ότι πρέπει να επικεντρωθούν στον ρόλο του 

πρωταγωνιστή του σεναρίου και των φόβων του. 

5. Ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαιδευόμενους να γράψουν ημερολόγιο βάσει του ρόλου 

που έχουν αναλάβει.  

6. Το ημερολόγιο είναι μία μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν όσα νιώθουν.  

7. Κάθε ομάδα διαβάζει δυνατά το ημερολόγιο σε όλο το τμήμα και μοιράζονται 

συναισθήματα. 

8. Ο εκπαιδευτής ζητάει να σηκωθούν και να κινηθούν στον χώρο, να ξεχάσουν το παιχνίδι 

ρόλων και να συνειδητοποιήσουν πως νιώθουν. 

9. Ο εκπαιδευτής δημιουργεί ένα κλίμα αλληλεπίδρασης, όπου οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται 

συναισθήματα, εμπειρίες και καταγράφουν σκέψεις. 

10. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν έναν μεγάλο κύκλο. Κάθε εκπαιδευόμενος επικοινωνεί ότι 

έχει καταγράψει και συνοψίζεται η συνολική εμπειρία με τη βοήθεια του εκπαιδευτή.  

 

 


