
Άμλετ: 

Χρήση της αλληγορίας στην εξερεύνηση των θεμάτων του παιχνιδιού 

Κοιτάζοντας το Κεφάλαιο 4 σκηνή 7 από τη σκοπιά του Laertes ως πρωταγωνιστή. 

Η κάπα του ειδικού - τεχνικές με τις οποίες τα άτομα αναλαμβάνουν το ρόλο των ειδικών 

και διερευνούν τη χρήση της κατάλληλης τεχνικής γλώσσας για την επίλυση προβλημάτων 

και εξετάζουν τα ζητήματα και τα διλήμματα σε βάθος 

Συνάντηση Ομάδας - Περιεκτική άσκηση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες 

και καλούνται να συμβάλλουν στη συζήτηση / πρόβλημα 

Συνείδηση σε δρόμο - εξερεύνηση συνειδητών σκέψεων που είναι πειστικές με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο όσον αφορά τις επόμενες ενέργειες του πρωταγωνιστή / χαρακτήρα 

Σε Αυτοσχεδιασμό ρόλων - πειστικό A & B. Όπως πείθουν Bs 

Ζεστό κάθισμα του C (ο ανταγωνιστής). 

Σενάριο 

Τρεις μεγάλες τράπεζες βρίσκονται σε σύγκρουση 

Συνεργατική Τράπεζα, η οποία είναι η κρατική τράπεζα, είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις 

(που αντιπροσωπεύει τη θέση του Claudius στη σκηνή). 

Η HMT Bank είναι μικρότερη, αλλά σκοπεύει στην καταστροφή της Collaborative Bank (που 

αντιπροσωπεύει τον Hamlet). 

Η Life Bank είναι μια πολύ μικρή τράπεζα που μέχρι τώρα δεν έχει ενοχληθεί από τη 

διαμάχη των άλλων. Έχουν βρεθεί, εντούτοις, στη μέση της σύγκρουσης εξαιτίας μιας 

επιθετικής πράξης  από την τράπεζα H μια θυγατρική εταιρεία της τράπεζας L 

(διαχειριστής). Υπάρχει επίσης η απειλή μιας εκμεταλλευτικής κίνησης ενάντια σε ένα από 

τα πιο πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία. 

Συγκροτήθηκε συνάντηση από την τράπεζα C και η τράπεζα L έχει προσκληθεί να μιλήσει 

για τις δυνατότητες συγχώνευσης. Η τράπεζα L είναι διστακτική και δύσπιστη για την 

τράπεζα C, λόγω του γεγονότος ότι η προαναφερθείσα επιθετική πράξη δεν έχει ενεργήσει 

από τη C bank όταν είναι σαφές ότι έχουν την εξουσία να το πράξουν. Δεν έχουν δοθεί 

κυρώσεις και η τράπεζα L θεωρεί ότι έχουν απομακρυνθεί από αυτήν. 

Η σύνοδος ξεκινά με τον ένα από τους δύο Διευθυντές της Collaborative Bank Claud που 

καλωσορίζουν τα μέλη της Life Bank στη συνάντηση. 

Προσδιορίστε τουλάχιστον δύο χαρακτήρες στους οποίους δίνονται ερωτήσεις για να τους 

ζητήσετε αργότερα (κάρτες χαρακτήρων). 

Ερώτηση 1) Γιατί δεν έχετε κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον της HMT Bank; Ήταν 

σαφώς λάθος όταν πήραν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από εμάς και έπρεπε να 



προσαχθούν στη δικαιοσύνη για αυτό που έκαναν. Φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει με τις 

επιθετικές οικονομικές εξαγορές τους και υποφέρουμε. 

Απάντηση). Καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά σας σχετικά με αυτό. Είναι φυσικό για σας 

να είστε θυμωμένος και αναστατωμένος. Να είστε βέβαιοι ότι δεν έχουμε σταθεί και δεν 

κάνουμε τίποτα. Θα γνωρίζετε ότι δημιουργήσαμε ένα τείχος προστασίας μεταξύ τους και 

του χρηματοπιστωτικού τομέα εδώ στο Kradmeck, πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει ότι επί 

του παρόντος δεν είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν εδώ. Ωστόσο, πρόκειται για ένα 

πολύ ευαίσθητο ζήτημα για εμάς ως εταιρεία, καθώς θα γνωρίζετε ότι ένας από τους πιο 

πιστούς διαχειριστές τους συνδέεται με εμάς και έχει επενδύσει μεγάλη εμπιστοσύνη σε 

εμάς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να την προσβάλλουμε με οποιονδήποτε τρόπο, αν και 

υποστηρίζει την ανάγκη μας να περιορίσουμε την αντίπαλη οργάνωση. 

Έτσι, υπό το πρίσμα αυτής της διαβεβαίωσης, θα θέλαμε να σας μιλήσουμε σήμερα για το 

μέλλον. (Πηγαίνει να αποκαλύψει τα γραφήματα) 

* Σε αυτό το σημείο, ο Ius φτάνει σε πανικό. Ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της 

διαδικασίας καθώς έλαβε ένα τηλεφώνημα. Οι δύο σκηνοθέτες συγκρούονται συνωμοτικά. 

(αυτή η συζήτηση αφορά την απροσδόκητη επιστροφή του Hamlet) 

Ζητούν συγνώμη και ζητούν τη δεύτερη ερώτηση. 

Ερώτηση 2) Γιατί πρέπει να σας εμπιστευόμαστε αρκετά ώστε να συγχωνευθούμε μαζί σας; 

Λοιπόν, πρώτα εξετάσαμε τα στοιχεία - (πηγαίνετε στα γραφήματα). Δεύτερον, 

αναγνωρίζουμε ότι καθώς ωριμάζετε ως τράπεζα, έχετε μεγάλες δυνατότητες. 

Στην πραγματικότητα, έχουμε ακούσει από τα μέλη της Noble Bank που δεν κάνουν τίποτα 

παρά τραγουδούν τους επαίνους σας. Λένε ότι οι τεχνικές σας γνώσεις δεν έχουν καμία 

σχέση. 

Διάλειμμα στη συνάντηση - βγαίνουν από το ρόλο - δεν αντανακλούν ακόμα - αλλά 

φανταστείτε ότι τα μέλη, αν η τράπεζα L έχουν καταγράψει τα συναισθήματά τους για και 

κατά της συγχώνευσης κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης. 

Εργασία: Πειστικό επιχείρημα - Διαχωρισμός σε As και Bs - σε αυτά τα ζεύγη, Όπως πρέπει 

να προσπαθήσουμε να πείσουμε την Bs ότι πρέπει να εξετάσουν αυτή τη συγχώνευση. Bs 

θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να πείσουμε Αυτό δεν είναι μια καλή ιδέα. (Όσο για και 

Bs εναντίον) 

Εκτελέστε αυτές τις συνομιλίες ... 

Εργασία 2: Συνειδητό δρομάκι. Δημιουργήστε δύο σειρές ζευγών που βλέπουν το ένα το 

άλλο. Ζητήστε από έναν εθελοντή να περπατήσει ανάμεσα στις δύο γραμμές. Αυτό το 

πρόσωπο αντιπροσωπεύει τον Laertes κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που έχει με τον 

Claudius , σκηνή 6. 

Ελπίζοντας ότι ο Laertes (τράπεζα L) δεν θα εμπιστευτεί τον Claudius - παρακινείται. 



Σε αυτό το σημείο το τηλέφωνο χτυπά και είναι G ... 

Ζ) Μια οδύνη πάσχει από τη θεραπεία του άλλου. Έχω άσχημα ΝΕΑ! 

I) Τι εννοείς; 

G) Εννοώ, μια καταστροφή συμβαίνει μετά από άλλη! " 

I) Τι είναι αυτό; 

G) Το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο σας έχει ληφθεί. Θεωρούμε ότι είναι λάθος της 

HMT Bank. 

Τι συμβαίνει μετά? 


