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Στόχος του εργαλείου και πεδία 

εφαρμογής 
Αυτό το εργαλείο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τον/την πελάτη στην αξιολόγηση του χώρου 

εργασίας του/της και αν υπάρχει ανάγκη, να αναπτύξει λύσεις βελτίωσης. Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης θα 

παραμείνουν μυστικές και δεν θα μεταβιβαστούν στους ανωτέρους τους χωρίς τη σύμφωνη 

άποψη του/της πελάτη. 

Υλικά 
1 από τις εξαιρετικά ελαφριές καρό τετράγωνες σανίδες του IO2, 14 κάρτες και κάποιες κενές 

κάρτες (σε περίπτωση που θέλετε να απεικονίσουν πρόσθετα ζητήματα) για να 

αντιπροσωπεύσετε τα ζητήματα στο χώρο εργασίας, μάρκες για την εκπροσώπηση των ατόμων 

στο χώρο εργασίας. 

Σχέδιο ενεργειών προτύπου για συμπλήρωση με/από τον υπολογιστή-πελάτη. 

Διαδικασία Υλοποίησης 

Επισκόπηση βημάτων 
1. Ο πελάτης καλείται να αναπαραστήσει με σύμβολα τον πραγματικό του χώρο 

εργασίας. Η αναπαράσταση βοηθά στην απεικόνιση του χώρου εργασίας και βοηθά 

στην ανίχνευση λύσεων.  

2. Στη συνέχεια, ερωτάται εάν υπάρχουν προβληματικές περιοχές, οι οποίες 

προκαλούν δυσφορία ή ερεθισμό.  Εάν ναι, η άσκηση συνεχίζεται. 

3. Θα κληθεί να περιγράψει λεπτομερώς το πρόβλημα.  

4. Τι μπορεί να αλλάξει και σε ποιο επίπεδο πρέπει να αντιμετωπιστεί κάθε ζήτημα. 

5. Εάν βρεθούν λύσεις, δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης με τον υπολογιστή-πελάτη. 

Συνημμένο πρότυπο. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

Λεπτομερής περιγραφή βημάτων 
1. Παρέχετε στον/την πελάτη το υλικό (πίνακας και σύμβολα) και ζητήστε του/της μια 

αναπαράσταση του χώρου εργασίας του.  

 

2. Ζητήστε του να εντοπίσει τυχόν προβληματικές περιοχές, εάν υπάρχουν. Αυτό μπορεί 

να είναι συνθήκες που προκαλούν δυσφορία βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Εάν ο 

πελάτης λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο => πρόστιμο, δεν πρέπει να γίνει τίποτα, ο πελάτης 

είναι ευχαριστημένος. 

Εάν υπάρχουν, ρωτήστε τον πελάτη αν του αρέσει να εργάζεται σε αυτό το θέμα, εάν ναι, ζητήστε 

μια περιγραφή για να ελέγξετε από πού προέρχεται η δυσαρέσκειά του και πώς μπορεί να 

βελτιωθεί η κατάσταση.  

Πιθανές ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι:  

• Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα; 

• Πού βλέπετε μια πιθανότητα βελτίωσης / εξάλειψης των προβλημάτων σας; 

• Σας έχει επηρεάσει ποτέ διαφορετικά αυτή η κατάσταση στο παρελθόν; 

• Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη λύση εκτός από αυτά; 

3. Παρέχοντας ανατροφοδότηση στην περιγραφή, ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να 

εργαστεί για τις δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης και να αναπτύξει ένα σχέδιο 

δράσης των επόμενων βημάτων που πρέπει να ορίσετε.  

4. Για κάθε βήμα καθορίστε με σαφήνεια  



 
 
 
 
 
 

 
  

• Ποιο είναι το πρόβλημα; 

• Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; Με ποιον; 

• Εμπλεκόμενοι; 

• Πότε πρέπει να γίνει αυτό το βήμα; 

5. Συμφωνήστε με τον πελάτη σε μια συνέχεια για να ελέγξετε αν η κατάσταση έχει 

επιλυθεί.  

 

Συχνές ερωτήσεις 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Περαιτέρω ανάγνωση/πρόσθετες 

πληροφορίες 
Γενικά: 

1. Οι ερωτήσεις που τίθενται στον/στην πελάτη από τον/την διαμεσολαβητή/τρια θα πρέπει 

να είναι σύντομες, συγκεκριμένες, απλές, σαφείς και με και ανοιχτή απάντηση. Ο/Η 

διαμεσολαβητής/τρια δεν πρέπει να δώσει στον/στην πελάτη μια πλήρη και λεπτομερή 

εξήγηση για το τι πρέπει να γίνει, επειδή αυτό είναι α) πολύ καθοδηγητικό και β) μπορεί 

να προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στους πελάτες που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε 

ρυθμίσεις εργασίας συμβόλων ή συμβουλευτικής. Για παράδειγμα, αντί να πείτε: "Αφού 

κάνατε την παρουσίασή σας  σε σχέση με το θέμα. Παρακαλώ κοιτάξτε προσεκτικά τις 

κάρτες σας και προσπαθήστε να μας εξηγήσετε γιατί επιλέξατε κάθε  σύμβολο ,τι σχέση 

έχει με εσάς  και, αν είναι δυνατόν, τι είδους λύση θα μπορούσε να βγει από αυτό», θα 

είναι πιο παραγωγικό για όλα τα μέρη αν ρωτήσετε: "Πείτε μας για τα σύμβολά σας". 

2. Μια σοβαρή παρέμβαση δεν πρέπει ποτέ να αναφέρεται ως παιχνίδι, δραστηριότητα, 

πείραμα ή κάτι τέτοιο. Κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται ως παιχνίδι γίνεται αυτόματα 

κατανοητή ως κάτι που γίνεται για διασκέδαση. Έτσι, δεν μπορεί να αναμένεται από 

τον/τνη πελάτη να το πάρει σοβαρά, να είναι ειλικρινής ή να εμπλακεί πραγματικά σε ένα 

σχέδιο δράσης πραγματικής ζωής, επειδή είναι "απλά ένα παιχνίδι". Εκτός από αυτό, εάν 

ένας/μια πελάτης αποκαλύψει πραγματικά ένα πρόβλημα πραγματικής ζωής που έχει 

υψηλό επίπεδο σημασίας για αυτόν/αυτήν, θα μπορούσε να είναι προσβλητικό για έναν 

σύμβουλο ή διαμεσολαβητή να αναφέρεται στη διαδικασία ως ένα παιχνίδι. Για το λόγο 

αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρεστε πάντα στην πρακτική ως παρέμβαση που γίνεται 

σοβαρά με στόχο τη βελτίωση σημαντικών πτυχών της ζωής του πελάτη.  

3. Προσπαθήστε να μην ξεκινήσετε μια συζήτηση με τον/την πελάτη. Οι συνεδρίες δεν έχουν 

ως στόχο να συζητηθούν τα γεγονότα ή να αποδείξουν το σωστό ή το λάθος: σκοπεύουν 

να διευκολύνουν τον προσδιορισμό της ικανοποίησης και την ανάπτυξη πρακτικών 

λύσεων από τον/την πελάτη. 
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