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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Το παρόν Εγχειρίδιο & Τετράδιο Ασκήσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση στο 

διαδίκτυο, περιλαμβάνει το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για το Πακέτο Κατάρτισης του 

έργου Coop-in, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας σε 

εταιρικά περιβάλλοντα. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

εν λόγω έργου Erasmus Plus1 μεταξύ του 2017 και 2019, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

τεσσάρων βασικών παραδοτέων: 

 

- Η Πόλη της Περιέργειας (CurioCity) – «σοβαρό παιχνίδι» για οργανισμούς και εταιρείες, το 

οποίο περιλαμβάνει μικρά εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με την κοινωνική καινοτομία. 

- Μεθοδολογία – Βάσεις Γνώσεων οι οποίες αναλύουν τις βασικές πτυχές της κοινωνικής 

καινοτομίας σε έξι ενότητες, συνοδευόμενες από γλωσσάρια και μελέτες περιπτώσεων. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της κάθε Βάσης γνώσεων σε μορφή pdf από τη σελίδα 

του σοβαρού παιχνιδιού. 

1. Ενότητα – Τι είναι η κοινωνική καινοτομία; 

2. Ενότητα – Σχεδιάζοντας το μέλλον 

3. Ενότητα – Αναπτύσσοντας δίκτυα και σχέσεις 

4. Ενότητα – Συνεργασία με άλλους και διαχείριση συνεργασίας 

5. Ενότητα – Αξιολογώντας τον αντίκτυπο της κοινωνικής καινοτομίας 

6. Ενότητα – Προχωρώντας από την ευκαιρία στην ιδέα 

- Εγχειρίδιο και Τετράδιο Ασκήσεων – εγχειρίδιο κατάρτισης που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο το οποίο περιλαμβάνει 28 ασκήσεις που 

σχετίζονται με τις έξι ενότητες, κατάλληλες για διά ζώσης εκπαίδευση. Το εγχειρίδιο 

συμπληρώνει το διαδικτυακό σοβαρό παιχνίδι με εύκολα υλοποιήσιμες ομαδικές ασκήσεις 

που μπορούν να γίνουν σε εργασιακό περιβάλλον. Οι τρεις βασικές πτυχές του υλικού 

αυτού είναι: 

✓ Συνεργασία 

✓ Πρακτικότητα  

✓ Καινοτομία  

- Εργαλείο αυτοαξιολόγησης για εταιρείες – που θα δώσει στις εταιρείες την ευκαιρία να 

κάνουν μια σύντομη ανασκόπηση σχετικά με την παρούσα κατάσταση στον οργανισμό τους 

 
1 Αριθμός έργου: 2017 – 1 – UK01 – KA202 – 036640, ιστοσελίδα έργου: http://coopinproject.eu/ 

http://coopinproject.eu/


όσον αφορά την καινοτομία/κοινωνική καινοτομία. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο για 

κατέβασμα στην ιστοσελίδα του έργου Coop-in. 

 

Εγχειρίδιο κατάρτισης:  

Η συνεργασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας. Ως εκ τούτου, 

αναπτύσσοντας το παρόν Εγχειρίδιο και Τετράδιο Ασκήσεων, οι συντάκτες ήθελαν να 

δημιουργήσουν εμπειρικές συνθήκες όπου η συνεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επί τόπου, 

μεταξύ συναδέλφων, σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, έχοντας ως στόχο να ενισχύσουν την 

εις βάθος κατανόηση της σημασίας της συνεργασίας, έλαβαν υπόψη και προσάρμοσαν πρακτικά το 

Πρότυπο Διαχείρισης Καινοτομίας της ΕΕ CEN/TS 16555-5 για την «Διαχείριση της Συνεργασίας» 

στις ασκήσεις του εγχειριδίου. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των ασκήσεων, οι συντάκτες επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή μιας 

καινοτόμου και πρακτικής προσέγγισης. Πιο κάτω, θα παρουσιάσουμε 12 σύγχρονες εκπαιδευτικές 

μεθόδους, οι οποίες παρέχουν το μεθοδολογικό πλαίσιο για τις 28 ασκήσεις του εγχειριδίου, 

παρέχοντας παράλληλα μια σύντομη επισκόπηση για την εφαρμογή της καθεμίας από αυτές. 

 

1. Μάθηση με βάση το πρόβλημα                

2. Μικρομάθηση   

3. Συνεργατική μάθηση     

4. Φέρε τη δική σου συσκευή (Bring your own device, BYOD)    

5. Μάθηση μέσα από δράση 

6. Βιωματική μάθηση       

7. Μάθηση μέσα από προσομοιώσεις     

8. Ενεργή μάθηση μέσω της τεχνολογίας         

9. Παιχνιδοποιημένη μάθηση               

10. Μάθηση μέσω παιχνιδιού         

11. Φωτογλώσσα (Photo-language) 

12. Ασκήσεις για σπάσιμο του πάγου (Icebreakers) 

 
 
 
 



1. Μάθηση με βάση το πρόβλημα 
 

Τι είναι; 

Η μάθηση με βάση το πρόβλημα είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος στην οποία οι εκπαιδευόμενοι 

αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες με εμπειρικό τρόπο, δουλεύοντας σε ομάδες για ένα εκτεταμένο 

χρονικό διάστημα, στις οποίες αναλύουν, διερευνούν και βρίσκουν λύση για ένα πραγματικό, 

απαιτητικό και περίπλοκο πρόβλημα/ερώτημα/πρόκληση. Εστιάζει στη διαδικασία καθαυτή της 

επινόησης μιας λύσης, και όχι στην επεξήγηση, πρώτα, της θεωρίας και δευτερευόντως στην 

εφαρμογή της στην πράξη. Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου είναι μια «στιγμή έκλαμψης», η 

οποία προηγείται της μάθησης για ένα συγκεκριμένο θέμα από ένα βιβλίο ή από τον δάσκαλο. Αντί 

να αρχίζει από τη βάση της πυραμίδας –θυμάμαι και κατανοώ- εστιάζοντας στην εκμάθηση του 

περιεχομένου, η μέθοδος της μάθησης με βάση το πρόβλημα το αντιστρέφει αυτό αρχίζοντας από 

την κορυφή – δημιουργώ λύσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να 

δημιουργήσουν ένα αυθεντικό προϊόν κοινωνικής καινοτομίας. 

 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Η μάθηση με βάση το πρόβλημα μπορεί να εφαρμοστεί σε προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν 

με πολλούς τρόπους ή να έχουν πολλές λύσεις. Ιδανικά, πρέπει να εφαρμόζεται σε ομάδες. 

Παρουσιάζεται στην ομάδα ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσει μόνοι της εντός ενός 

καθορισμένου χρόνου, με τη διαδικασία να παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή στο παρασκήνιο. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή περιορίζεται στην αρχική παρουσίαση του προβλήματος. 

 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 
 

• Κάνει τη μάθηση πιο συμμετοχική: οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία· η προσπάθεια ανακάλυψης λύσης ενεργοποιεί την καρδιά και το μυαλό τους και 

δίνει μια πρακτική διάσταση στο θέμα. 

• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της μάθησης: η μέθοδος συνεπάγεται βαθύτερη ανάλυση 

και επεξεργασία πληροφοριών και κατ’ επέκταση οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν και θυμούνται 

καλύτερα το περιεχόμενο. 

• Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και καλλιεργεί «δεξιότητες 

επιτυχίας»: πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση, 

επίλυση προβλημάτων, ομαδικό πνεύμα, αποτελεσματική 

συνεργασία, επικοινωνία, διαχείριση και παρουσίαση ιδεών. 



• Ενισχύει την πρακτική εφαρμογή: δίνει έμφαση στην εφαρμογή της γνώσης, των δεξιοτήτων 

και των ικανοτήτων σε πραγματικές καταστάσεις, αναπτύσσει την κριτική σκέψη. 

• Παρέχει ευκαιρίες για χρήση της τεχνολογίας: η μέθοδος ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη χρήση 

ενός ευρέος φάσματος τεχνολογικών εργαλείων, π.χ. αναζήτηση πληροφοριών και πόρων ή 

συνεργασία με συν-εκπαιδευόμενους χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 

• Η μάθηση γίνεται πιο ευχάριστη και προσφέρει ικανοποίηση: αυτή η προσέγγιση παρέχει 

στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά, αφού τους δίνει την ευκαιρία 

να επιλύσουν και να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα και ζητήματα. Εκτός αυτού, 

επιτρέπει στους εκπαιδευτές να συνεργαστούν στενότερα με δραστήριους, αφοσιωμένους 

εκπαιδευόμενους που εργάζονται σε κάτι που έχει νόημα και, σε πολλές περιπτώσεις, να 

ανακαλύψουν εκ νέου τη χαρά της μάθησης μαζί με τους εκπαιδευόμενούς τους. 

 
Μάθετε περισσότερα: 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/why-um/problem-based-learning 
https://www.edutopia.org/blog/pbl-vs-pbl-vs-xbl-john-larmer 

http://www.slideshare.net/drswaroopsoumya/problem-based-learning-38568683   

https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko 

 
 
 

2. Μικρομάθηση (micro-learning) 
 
Τι είναι; 

Η μικρομάθηση είναι μια διαδικασία μάθησης που βασίζεται σε μικρές μονάδες μάθησης και σε 

σύντομες διαδοχικές μαθησιακές δραστηριότητες. Οι σύντομες, και κατ’ επέκταση πιο ‘εύπεπτες’ 

ενότητες μάθησης, συμβαδίζουν καλύτερα με τις ανάγκες του ολοένα και επιταχυνόμενου ρυθμού 

με τον οποίο δουλεύουν οι επιχειρήσεις και με τις προτιμήσεις της νέας γενιάς. 

 

Οι διαδικασίες μικρομάθησης μπορούν να καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα μερικών 

δευτερολέπτων (π.χ. μάθηση μέσω κινητού) μέχρι και 15 λεπτά ή περισσότερο. Η μάθηση 

προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση με μονάδες μικρο-περιεχομένου, η οποία λαμβάνει χώρα 

είτε σε δομημένα περιβάλλοντα (π.χ. ηλεκτρονική μάθηση, μέσα ενημέρωσης) είτε σε αναδυόμενες 

δομές μικρο-περιεχομένου (π.χ. δημοσιεύσεις σε ιστολόγια, βίντεο, κοινωνικοί σελιδοδείκτες) 

(Mosel 2005). 

 

Με την ευρύτερη έννοια, η μικρο-μάθηση είναι ένας όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν σε άτυπη 

μάθηση και αποκτούν γνώσεις σε περιβάλλοντα μικρο-περιεχομένου, μικρο-μέσων ή ταυτόχρονης 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/why-um/problem-based-learning
https://www.edutopia.org/blog/pbl-vs-pbl-vs-xbl-john-larmer
http://www.slideshare.net/drswaroopsoumya/problem-based-learning-38568683
http://www.slideshare.net/drswaroopsoumya/problem-based-learning-38568683
https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko
https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko


εκτέλεσης πολλών εργασιών. Με αυτή την ευρύτερη έννοια, τα όρια μεταξύ της μικρο-μάθησης και 

της συμπληρωματικής έννοιας της μικρο-γνώσης γίνονται όλο και πιο θολά. 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Αυτός ο τρόπος μάθησης είναι κατάλληλος για τη συνεχή μετάδοση πληροφοριών, την 

ευαισθητοποίηση, την ανανέωση και την αναβάθμιση της υφιστάμενης γνώσης, καθώς και για την 

παροχή κινήτρου και έμπνευσης στους ανθρώπους. Η μικρο-μάθηση μπορεί επίσης να χρησιμεύσει 

ως εισαγωγικό ή συμπληρωματικό στοιχείο σε πιο εκτεταμένες εκπαιδεύσεις. 

 
Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 
 
Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, ο τρόπος επεξεργασίας πληροφοριών  

και η προσοχή των «ψηφιακών ιθαγενών» (των γενιών X, Y, Z και των επόμενων) έχει προσαρμοστεί 

στο ψηφιακό περιβάλλον. Έχει γίνει «υπερ-κειμενικός» (σε αντίθεση με τον γραμμικό τρόπο 

επεξεργασίας πληρφοριών), που σημαίνει ότι οι άνθρωποι χρειάζονται  πιο πολλά και 

διαφοροποιημένα ερεθίσματα προκειμένου να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Με αυτή την έννοια, 

μέσω του σχεδιασμού/της επιλογής θέματος/της ανατροφοδότησης/του ρυθμού των 

επαναλαμβανόμενων ή αλυσιδωτών σύντομων εργασιών, η μικρομάθηση αποκτά μεγάλη σημασία. 

 

Η μικρομάθηση μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στην καθημερινή εργασιακή πραγματικότητα· 

δέκα λεπτά την ημέρα δεν είναι πιο πολλά από ένα διάλειμμα για καφέ. Το κλειδί για να πετύχει 

είναι η συνέχεια και η επιμονή. 

 

Μάθετε περισσότερα 
http://www.allencomm.com/blog/2015/12/7-awesome-microlearning-examples/  

https://elearningindustry.com/most-important-microlearning-features 
 
 
 
 

3. Συνεργατική μάθηση 
 
Τι είναι; 

Η συνεργατική μάθηση περιλαμβάνει την αξιοποίηση μικρών ομάδων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της 

μάθησης ο ένας του άλλου. Επεκτείνεται πέρα από το να μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες 

κάνοντας το ίδιο πράγμα ο καθένας μόνος του, όπως συμβαίνει σε μια βιβλιοθήκη. Οι 

http://www.allencomm.com/blog/2015/12/7-awesome-microlearning-examples/
http://www.allencomm.com/blog/2015/12/7-awesome-microlearning-examples/
https://elearningindustry.com/most-important-microlearning-features


εκπαιδευόμενοι πρέπει να συνεισφέρουν σε μια κοινή διαδικασία διαδραματίζοντας τον δικό τους 

ρόλο. 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Ανάλογα με τον τρόπο που επιτυγχάνονται και δομούνται οι μαθησιακοί στόχοι των 

εκπαιδευόμενων, η συνεργατική μάθηση μπορεί να αντιπαραβληθεί με την ανταγωνιστική και 

ατομιστική μάθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την ανάπτυξη ομαδικού 

πνεύματος, καθώς και για τη γεφύρωση/εξισορρόπηση διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Οι προσπάθειες των μαθητών πρέπει να αξιολογούνται στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, 

εξασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν ποιες είναι οι βασικές πτυχές της καλής επίδοσης. 

 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 

Σε περιπτώσεις συνεργασίας, τα άτομα επιδιώκουν ένα αμοιβαία επωφελές σενάριο, 

αποτελέσματα που είναι ευεργετικά τόσο για τους ίδιους όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

(στην ανταγωνιστική μάθηση, οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ο ένας εναντίον του άλλου, για να 

πετύχουν έναν στόχο που μόνο ένας ή μερικοί από αυτούς μπορούν να πετύχουν). Η συνεργατική 

μάθηση ευνοεί ένα θετικό κλίμα, μειώνει το άγχος της μαθησιακής διαδικασίας και του 

ανταγωνισμού, ενθαρρύνει τις ανοικτές συζητήσεις, την ανταλλαγή ιδεών και την περιέργεια. 

 

Μάθετε περισσότερα 
https://www.teachervision.com/professional-development/cooperative-learning 

http://www.behavioradvisor.com/CoopLearning.html 
 
 

4. Φέρε τη δική σου συσκευή (Bring your own device, BYOD) 
 
Τι είναι; 

Το «Φέρε τη δική σου συσκευή» - ή «φέρε τη δική σου τεχνολογία», «φέρε το δικό σου τηλέφωνο» 

«φέρε τον δικό σου υπολογιστή» - αναφέρεται στην πολιτική που επιτρέπει στους εργαζόμενους να 

φέρνουν τις δικές τους συσκευές στον χώρο εργασίας και να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές για 

προνομιούχα πρόσβαση σε πληροφορίες και εφαρμογές της εταιρείας. Το φαινόμενο αυτό είναι 

κοινώς γνωστό ως «καταναλωτικοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών» (IT consumerization). 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Παρόλο που οι ασκήσεις του παρόντος εγχειριδίου δεν είναι διαδικτυακές, αξίζει να αναφέρουμε 

την εν λόγω μέθοδο, με την έννοια του ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε συναντήσεις διά 

ζώσης εκπαίδευσης.  

https://www.teachervision.com/professional-development/cooperative-learning
http://www.behavioradvisor.com/CoopLearning.html


Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδράσουν ο ένας με τον άλλο 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, να κάνουν ερωτήσεις, να ψηφίσουν ή να αξιολογήσουν 

ανώνυμα. Υπάρχουν πολύ καλές δωρεάν και εύχρηστες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που 

διευκολύνουν τέτοιες αλληλεπιδράσεις, π.χ. το Kahoot ή SOCRATIVE για ηλεκτρονική ψηφοφορία ή 

το Quizizz για τεστ. Η μέθοδος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει τους 

εκπαιδευόμενους σε πόρους/πηγές που αφορούν το θέμα τους. 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 

Μπορεί να φέρει νέα δυναμική εντός της τάξης, να κινητοποιήσει και να δώσει ενέργεια στους 

εκπαιδευόμενους. Βοηθά επίσης στη λήψη αποφάσεων και στην εύκολη προβολή των 

αποτελεσμάτων (π.χ. διαδικτυακή ψηφοφορία). Μπορεί να συμβάλει στο σπάσιμο του πάγου και 

στην έναρξη συζητήσεων. 

 

Μάθετε περισσότερα 
https://www.lifewire.com/bring-your-own-device-impact-on-education-2373101 

https://kahoot.com 
https://www.socrative.com/ 

 
 

5. Μάθηση μέσα από δράση 
 
Τι είναι; 

Η μάθηση μέσα από δράση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με 

και από ο ένας τον άλλο καθώς εργάζονται πάνω σε πραγματικά ζητήματα ή πρακτικά προβλήματα, 

σε πραγματικές συνθήκες. Η μέθοδος αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Reginald Revans τη δεκαετία 

του 1940, ο οποίος τόνισε πόσο σημαντικό είναι οι ομάδες να εντοπίζουν τα δικά τους κενά γνώσης, 

να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να αναστοχάζονται για τις διαδικασίες μάθησής τους. Το 

εξέφρασε αυτό με τον τύπο: L (learning: μάθηση) = P (Programmed learning: προγραμματισμένη 

μάθηση) + Q (questioning insight: αναστοχαστική παρατήρηση). Η προγραμματισμένη μάθηση είναι 

γνώση που είναι κωδικοποιημένη σε επίσημες μορφές, όπως με τη μορφή βιβλίων και περιοδικών. 

Η αναστοχαστική παρατήρηση είναι η ικανότητα να αναλύουμε, να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις, 

να αποκτούμε επίγνωση του τι βλέπουν, ακούν ή νιώθουν οι άνθρωποι. Ο Revans θεωρεί, μάλιστα, 

ότι το να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις είναι πολύ πιο σημαντικό από το να δίνουμε τις σωστές 

απαντήσεις.  

 

 

 

https://www.lifewire.com/bring-your-own-device-impact-on-education-2373101
https://kahoot.com/
https://www.socrative.com/


Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Η διάσταση της ομαδικότητας είναι κρίσιμης σημασίας για την εν λόγω μέθοδο: η μάθηση μέσα 

από τη δράση συνιστάται όπως χρησιμοποιείται σε ομάδες που έχουν δουλέψει ή πρόκειται να 

δουλέψουν μαζί για μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Είναι μια πολύ καλή μέθοδος για βελτίωση 

της αποδοτικότητας και της συνεργασίας. Η διαδικασία απαιτεί την ύπαρξη ενός 

διαμεσολαβητή/συμβούλου: ο ρόλος του/της περιλαμβάνει τη διαχείριση του χρόνου και χώρου, 

τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ των επιμέρους εργασιών του έργου και της μάθησης, τη 

συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη των μελών της ομάδας και τη διαμεσολάβηση στην επίλυση 

εντάσεων και συγκρούσεων. 

 

Η εφαρμογή της μάθησης μέσα από δράση έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, όταν: 

1- Οι εκπαιδευόμενοι είναι χωρισμένοι σε μικρότερες ομάδες των 4-8 ατόμων. 

2- Τους παρουσιάζεται ένα θέμα, ζήτημα ή πρόβλημα που βασίζεται σε ένα πραγματικό 

πλαίσιο. 

3- Όλοι οι συμμετέχοντες συμβάλλουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Μοιράζονται τις 

εμπειρίες τους και διευκολύνουν το αποτέλεσμα θέτοντας ερωτήσεις, κάνοντας υποθέσεις 

και ανταλλάζοντας γνώση. 

4- Οι συμμετέχοντες δίνουν προσοχή στη διαδικασία μάθησης. Συγκεντρώνουν 

ανατροφοδότηση, εξάγουν συμπεράσματα και αναστοχάζονται σχετικά με τη διαδικασία 

μάθησης, εξετάζοντας τα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει και τις ιδέες και τις γνώσεις 

που απέκτησαν από τη διαδικασία. 

5- Η αξιολόγηση του έργου στο πλαίσιο της μάθησης μέσα από δράση αφορά τόσο το 

αποτέλεσμα της εργασίας (μια έκθεση ή μια παρουσίαση) όσο και τη διαδικασία μάθησης 

(πώς τα μέλη της ομάδας έμαθαν από κοινού). 

 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 

Η ομάδα επιλύει ένα κοινό πρόβλημα· προσφέρει η μία στην άλλη υποστήριξη, συμβουλές και 

ανατροφοδότηση. Η διαδικασία, επομένως, προάγει τις δεξιότητες ομαδικής μάθησης και μια 

συνεταιριστική, συνεργατική κουλτούρα. 

 

Μάθετε περισσότερα 
https://wial.org/action-learning/ 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/action-learning/ 
 

 

https://wial.org/action-learning/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/action-learning/


6. Βιωματική μάθηση 
 
Τι είναι; 

Αυτή η μέθοδος καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στον κύκλο δράσης-αναστοχασμού και 

παρατήρησης/γενίκευσης/διατύπωσης θεωριών-εφαρμογής, για να τους επιτρέψει όχι μόνο να 

κατανοήσουν τις πρακτικές και θεωρητικές πτυχές των επιδιωκόμενων στόχων, αλλά και να τις 

βιώσουν στην πράξη. 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εισέλθουν στον κύκλο μάθησης από οποιοδήποτε στάδιο. Για 

παράδειγμα, μια εκπαιδευτική συνεδρία μπορεί να ξεκινήσει με την ανταλλαγή μιας εμπειρίας 

(πραγματικής ή προσομοιωμένης), για την οποία ο εκπαιδευτής θέτει ερωτήσεις που αποσκοπούν 

να καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες στον  κύκλο μάθησης –τους βοηθά δηλαδή να φτάσουν από 

την παρατήρηση/τον αναστοχασμό, μέσω της γενίκευσης, στην εφαρμογή και την ανάληψη δράσης 

με βάση την εμπειρία. Με παρόμοιο τρόπο, ο κύκλος θα μπορούσε να ξεκινήσει από ένα θεωρητικό 

σημείο, όπου οι συμμετέχοντες μελετούν τη θεωρία σχετικά με κάτι, σκέφτονται πώς θα 

μπορούσαν να το εφαρμόσουν σε μια πραγματική κατάσταση, στη συνέχεια το δοκιμάζουν 

(«μαθαίνουν κάνοντας») και, τέλος, αναστοχάζονται για την εμπειρία. 

 

Η βιωματική μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχουν ευκαιρίες για εφαρμογή των 

γνώσεων που αποκτήθηκαν. Τα περισσότερα είδη βιωματικής μάθησης αξιοποιούν τις δυνατότητές 

τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν υπάρχει μια σειρά από σχετικές ευκαιρίες εφαρμογής ή, 

τουλάχιστον, μια παρατεταμένη περίοδος ενασχόλησης. 

 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 
 
Ενισχύει πολλές ικανότητες, όπως: 

✓ Αναλυτική σκέψη 

✓ Πρωτοβουλία, ενσυνείδηση και συμμετοχή 

✓ Συγκέντρωση 

✓ Ενεργή συμμετοχή 

✓ Κριτική σκέψη και αναστοχαστική σκέψη (οι διαδικασίες ανάλυσης και διατύπωσης 

κρίσεων για αυτά που συμβαίνουν) 

✓ Επίλυση προβλημάτων. 

Μάθετε περισσότερα 
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html


7. Μάθηση μέσω προσομοιώσεων  
 
Τι είναι; 

Η μάθηση μέσω προσομοιώσεων συνδέεται με την υπόδυση ρόλων και την εμπειρική μάθηση, 

γεγονός που τη φέρνει κοντά στις βασικές αρχές που διέπουν την ενεργή μάθηση. Στις σημερινές 

τάξεις, οι συνήθεις εκπαιδευτικές μέθοδοι εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Εδώ, 

αντιθέτως, αυτό που έχει σημασία είναι ο συνεργατικός παράγοντας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί 

ότι στους εκπαιδευόμενους παρουσιάζονται συστηματικά ευκαιρίες ώστε να εφαρμόσουν στην 

πράξη όσα έμαθαν, να αναπαράγουν καταστάσεις της πραγματικής ζωής και να πειραματιστούν με 

αυτές μέσω προσομοιώσεων.  

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Αυτή η προσέγγιση ενισχύει τη βαθιά επεξεργασία πληροφοριών και τη δημιουργική σκέψη. Είναι 

πιο χρονοβόρα από μια κλασσική μέθοδο μάθησης, αλλά υπόσχεται καλύτερη κατανόηση και 

απομνημόνευση του θέματος. Απαιτεί πολύπλευρη πειραματική ανακάλυψη από τους 

εκπαιδευόμενους, καθώς και σύνθετο τρόπο σκέψης. Οι προσομοιώσεις απαιτούν πρακτικά 

σενάρια και κριτική σκέψη, αντί για απλή απομνημόνευση πληροφοριών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν για τη σημασία της ανάπτυξης μοντέλων και για το πώς να 

χρησιμοποιούν ένα μοντέλο για να προβλέψουν αποτελέσματα, να αξιοποιήσουν γνώσεις σε νέα 

προβλήματα και καταστάσεις, να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τις δικές τους διαδικασίες και να 

βιώσουν τις κοινωνικές διαδικασίες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην πράξη. Η χρήση αυτής 

της προσέγγισης είναι ιδιαίτερα επωφελής όταν οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 

χρησιμοποιήσουν δημιουργικά σε μετέπειτα στάδιο τις πληροφορίες που απέκτησαν, να πάρουν 

αποφάσεις, να κατανοήσουν διαφορετικές οπτικές ή να υπολογίσουν τις αντιδράσεις των 

ανθρώπων σε προγραμματισμένες αλλαγές. 

 

Η τεχνολογία μπορεί επίσης να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της μάθησης μέσω 

προσομοίωσης παρουσιάζοντας, για παράδειγμα, μια κατάσταση μέσω ενός σύντομου βίντεο, 

παρέχοντας τα εργαλεία για διαδικτυακή ψηφοφορία σχετικά με το επόμενο βήμα ή κάνοντας την 

προσομοίωση πιο ρεαλιστική, ενσωματώνοντας «μη αναμενόμενα» τυχαία συμβάντα στην άσκηση 

προσομοίωσης σε συγκεκριμένα στάδια. 

 

Ένα παράδειγμα μάθησης μέσω προσομοίωσης: οι εκπαιδευόμενοι, εφαρμόζοντας την 

προσομοίωση μιας αγοράς, υποδύονται τους αγοραστές και πωλητές κάποιου αγαθού και 



καλούνται να ανιχνεύσουν τη δυνατότητα κοινωνικής καινοτομίας κατά μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού. 

 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 

Η προετοιμασία τέτοιων εργασιών απαιτεί περισσότερη προσπάθεια από τον εκπαιδευτή και πείρα 

στη διαχείριση της ταχέως μεταβαλλόμενης δυναμικής μια ομάδας. 

Μάθετε περισσότερα 
https://www.nap.edu/read/13078/chapter/5 

https://www.teachthought.com/technology/6-important-questions-answered-about-
learning-προσομοίωσηs/ 

 
 

 

8. Ενεργή μάθηση μέσω της τεχνολογίας 
 
Τι είναι; 

Στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες προάγουν την ενεργή μάθηση μέσω της τεχνολογίας 

περιλαμβάνουν την υπόδυση ρόλων, τα παιχνίδια, τις προσομοιώσεις, την παρατήρηση και τη 

συζήτηση. Η διάρκεια τέτοιων στρατηγικών μπορεί να ποικίλει από μερικά λεπτά σε ολόκληρες 

συνεδρίες, ενώ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι μιας διάλεξης ή ενός διαδραστικού 

σεμιναρίου και εργαστηρίου.  

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η προσοχή του κοινού στις διαλέξεις μειώνεται σημαντικά μετά από 10-20 

λεπτά. Η συμπερίληψη στρατηγικών ενεργής μάθησης μία ή δύο φορές σε ένα μάθημα/διάλεξη 50 

λεπτών ενθαρρύνει και βοηθά στη συμμετοχή και διατήρηση της προσοχής των εκπαιδευομένων. 

Σε ένα τέτοιο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης που εξυπηρετεί διαφορετικά στυλ μάθησης, 

οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατανοήσουν περίπλοκες έννοιες μέσω συστηματικής έκθεσης σε 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Παρέχονται στους μαθητές ευκαιρίες να σκεφτούν, να 

συζητήσουν και να επεξεργαστούν νέο περιεχόμενο, να εξασκήσουν σημαντικές δεξιότητες και να 

αυξήσουν τα κίνητρά τους για μάθηση. Η ενεργή μάθηση χτίζει την αυτοεκτίμηση και αναπτύσσει 

στους μαθητές ένα αίσθημα κοινότητας και ανήκειν. 

 
Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 

Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει, να εντατικοποιήσει και να ενισχύσει την ενεργή 

μάθηση. Για παράδειγμα, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, οι εφαρμογές ιστού και τα εργαλεία Web 

2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενδυνάμωση και ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

https://www.nap.edu/read/13078/chapter/5
https://www.teachthought.com/technology/6-important-questions-answered-about-learning-simulations/
https://www.teachthought.com/technology/6-important-questions-answered-about-learning-simulations/


στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διάχυση γνώσης, κάτι που ενισχύει τη μάθησή τους. Αυτές οι 

τεχνολογίες, ειδικά στην ηλεκτρονική μάθηση ή σε εικονικά περιβάλλοντα, παρέχουν ευκαιρίες 

προσομοίωσης, πειραματισμού, έρευνας και έκφρασης. Τα εργαλεία Web 2.0, όπως τα ιστολόγια, 

τα wikis και άλλα, αυξάνουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία και διευκολύνουν την 

πρόσβαση σε πληροφορίες, εναλλακτικές οπτικές και πολλαπλά ακροατήρια, δημιουργώντας 

ενεργές κοινότητες πρακτικής. 

 

 
Μάθετε περισσότερα: 

https://tophat.com/blog/active-learning-guide/ 
https://www.prodigygame.com/blog/ways-to-use-technology-in-the-classroom/ 

https://www.prodigygame.com/blog/active-learning-strategies-examples/ 
 
 

9. Παιχνιδοποίηση της μάθησης 
 
Τι είναι; 

Η παιχνιδοποίηση, με την ευρεία έννοια του όρου, είναι η διαδικασία κατά την οποία 

προσδιορίζονται τα στοιχεία εκείνα που κάνουν τα παιχνίδια διασκεδαστικά και παρακινούν τους 

παίκτες να συνεχίσουν να παίζουν και ακολούθως χρησιμοποιούνται σε πλαίσια εκτός παιχνιδιού 

με στόχο να επηρεάσουν τη συμπεριφορά. Σε εκπαιδευτικά πλαίσια, η παιχνιδοποίηση μπορεί 

δυνητικά να επηρεάσει τους μαθητές ώστε να επιδείξουν επιθυμητές συμπεριφορές, όπως: 

εσωτερικό κίνητρο για μάθηση, επιθυμία για συστηματική συμμετοχή στην εκπαίδευση, εστίαση σε 

εκπαιδευτικές εργασίες με νόημα και ανάληψη πρωτοβουλίας. Ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η 

ευχαρίστηση και η συμμετοχή των εκπαιδευομένων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τους και 

εμπνέοντας τους να συνεχίσουν να μαθαίνουν. 

 

Η παιχνιδοποίηση της μάθησης δεν εμπλέκει τους μαθητές στον σχεδιασμό και τη δημιουργία 

δικών τους παιχνιδιών ή στο να παίζουν βιντεοπαιχνίδια όπως αυτά που διατίθενται στο εμπόριο. 

Ορισμένα στοιχεία παιχνιδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν κίνητρο στους 

εκπαιδευόμενους και να διευκολύνουν τη μάθηση περιλαμβάνουν: 

 

✓ Καταγραφή προόδου (βαθμοί/μετάλλια/πίνακες βαθμολογίας) 

✓ Αφήγηση – βασική πλοκή 

✓ Αίσθημα ελέγχου του παίκτη – σαφείς κανόνες, αναφορές 

✓ Άμεση ανατροφοδότηση – θετικός τόνος 

✓ Ευκαιρίες για συνεργατική επίλυση προβλημάτων 

https://tophat.com/blog/active-learning-guide/
https://www.prodigygame.com/blog/ways-to-use-technology-in-the-classroom/
https://www.prodigygame.com/blog/active-learning-strategies-examples/


✓ Κλιμακωτή μάθηση με αυξανόμενες απαιτήσεις 

✓ Ευκαιρίες για εξέλιξη και ανέλιξη επιπέδων – αίσθημα προόδου 

✓ Κοινωνική αλληλεπίδραση – διάδραση με άλλους παίκτες 

✓ Διασκέδαση, χιούμορ – μείωση του άγχους και της σοβαρότητας, που βελτιώνει την 

αυτοπεποίθηση και τη διάθεση πειραματισμού 

✓ Δυνατότητες για μάθηση μέσω δοκιμής-σφάλματος και διόρθωσης των λαθών – χρήσιμο σε 

καινούριους τομείς και ασαφείς καταστάσεις, όπως είναι η καινοτομία. 

✓ Προκλήσεις/δυσκολίες – ως ευκαιρίες για ανάπτυξη που ξυπνούν την περιέργεια και το 

πνεύμα περιπέτειας 

✓ Μουσική – χαλαρώνει, ενεργοποιεί. 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Βασικά, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, με τη σωστή αναλογία, με τον σωστό τρόπο και πάντα 

έχοντας κατά νου τον βασικό στόχο της μάθησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παιχνιδοποίηση της 

μάθησης δεν έχει ως στόχο την ψυχαγωγία, αλλά την ενίσχυση της χρησιμότητας και της επιτυχίας 

της εκπαίδευσης μέσω στοιχείων παιχνιδιού. 

 

Οι τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να παιχνιδοποιηθεί μια τάξη, ένα μάθημα ή μια 

ενότητα είναι η τροποποίηση της γλώσσας, του τρόπου βαθμολόγησης και της δομής του 

μαθησιακού περιβάλλοντος: 

• Όσον αφορά τη ΓΛΩΣΣΑ, αντί για τη χρήση των συνήθων ακαδημαϊκών όρων, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε όρους που σχετίζονται με τα παιχνίδια. Για παράδειγμα, η παρουσίαση 

ενός καινούριου μαθήματος μπορεί να γίνει με τη φράση «αναλαμβάνοντας μια 

αποστολή», όταν πρέπει να γίνει ένα διαγώνισμα μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτό ως 

«νικώντας το τέρας» και η ολοκλήρωση του μαθήματος μπορεί να αναφερθεί ως 

«ολοκλήρωση της αποστολής». 

• Όσον αφορά τον τρόπο ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας 

πόντους εμπειρίας (XP), αντί για αριθμούς ή γράμματα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

ξεκινήσουν στο πρώτο επίπεδο με μηδέν βαθμούς· καθώς προχωρούν, με την ολοκλήρωση 

αποστολών και την επίδειξη μάθησης, κερδίζουν πόντους εμπειρίας. Για παράδειγμα, 1500 

πόντοι μπορούν να αντιστοιχούν σε Γ, οι 2000 σε Β, οι 2500 σε Α. Μερικοί εκπαιδευτικοί, 

εκτός από πόντους εμπειρίας, χρησιμοποιούν και πόντους υγείας (HP) και πόντους γνώσης 

(KP) για να δώσουν κίνητρο στους μαθητές στην τάξη. Ωστόσο, οι πόντοι αυτοί δεν έχουν 



σχέση με τους βαθμούς που παίρνουν οι μαθητές σε ένα δελτίου προόδου. Αντ’ αυτού, 

αυτοί οι πόντοι αντιστοιχούν σε εικονικά βραβεία όπως μετάλλια ή κύπελλα. 

• Η ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ή ενότητας μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορους τρόπους, 

αλλάζοντας για παράδειγμα τον ρόλο του μαθητή, του εκπαιδευτικού και του μαθησιακού 

περιβάλλοντος : 

o Ο ρόλος του μαθητή: Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ένα αβατάρ και ένα όνομα 

που θα έχουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορούν, επίσης, να χωριστούν σε 

ομάδες ή αδελφότητες και να αναλάβουν μαθησιακές αποστολές με τα μέλη της 

ομάδας τους. 

o Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να σχεδιάσει μια παιχνιδοποιημένη εφαρμογή, 

ενσωματώνοντας δυναμικές παιχνιδιού και στοιχεία που είναι ελκυστικά στην 

ομάδα στόχο (δηλ. τους μαθητές) και να παρέχει το είδος της επιβράβευσης που 

μπορεί να δώσει κίνητρο στην πλειοψηφία των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός είναι 

επίσης υπεύθυνος να παρακολουθεί τα επιτεύγματα των μαθητών, να καθορίζει τις 

παραμέτρους του παιχνιδιού, να δίνει στον τελικό μαθησιακό στόχο ένα όνομα, να 

ορίζει τις επιμέρους εκπαιδευτικές εργασίες, να καθορίζει ποια θα είναι η 

επιβράβευση από την ολοκλήρωσή τους, καθώς και να ενθαρρύνει και να 

καθοδηγεί τους μαθητές καθώς προχωρούν στο παιχνιδοποιημένο περιβάλλον. 

 
Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 
 
Ενισχύει το εσωτερικό κίνητρο για μάθηση, μειώνει το άγχος που σχετίζεται με την επίτευξη στόχων 

ή τα λάθη, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής του μηχανισμού δοκιμής-σφάλματος για την εξεύρεση 

λύσεων σε πολύπλοκα νέα προβλήματα/προκλήσεις (τυπικό σενάριο καινοτομίας), ενισχύει τη 

δημιουργικότητα, τη λήψη αποφάσεων και τη συνεργασία. 

Μάθετε περισσότερα: 
https://yukaichou.com/Παιχνιδοποίηση-examples/top-10-education-Παιχνιδοποίηση-examples/ 

https://elearningindustry.com/6-killer-examples-Παιχνιδοποίηση-in-elearning 
https://elearningindustry.com/subjects/elearning-concepts/Παιχνιδοποίηση-education 

 
 

10.  Μάθηση μέσω παιχνιδιού 
 
Τι είναι; 
 
Η μέθοδος του παιχνιδιού είναι αρκετά διαδεδομένη στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η μάθηση μέσω 

παιχνιδιού μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους, ακόμη και σε ένα παραδοσιακό 

περιβάλλον μάθησης μέσα σε τάξη (υπόδυση ρόλων, κουίζ, επιτραπέζια παιχνίδια, κ.λπ.). Ο σκοπός 

https://yukaichou.com/gamification-examples/top-10-education-gamification-examples/
https://elearningindustry.com/6-killer-examples-gamification-in-elearning
https://elearningindustry.com/subjects/elearning-concepts/gamification-education


δεν είναι η νίκη ή απλώς η διασκέδαση, αλλά η συμμετοχή σε μια δομημένη διαδραστική 

δραστηριότητα η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό και η οποία επιτρέπει την επίτευξη ενός στόχου. 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας καλής συνεδρίας μάθησης μέσω παιχνιδιού; 

 

• πρέπει να σχετίζεται με αυτό που μελετάται και με περιεχόμενο που έχει νόημα στους 

συμμετέχοντες 

• να περιλαμβάνει σαφείς στόχους (εκπαιδευτικούς ή άλλους) και έναν κατανοητό σκοπό 

• να έχει σαφείς κανόνες και συνοπτικές οδηγίες 

• να μπορεί να γίνει μέσα σε μία ώρα και με σχεδόν κανένα κόστος 

• να εμπλέκει όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα 

• να δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κάνουν ενδιαφέρουσες επιλογές 

• να περιλαμβάνει στοιχεία έκπληξης 

• να περιλαμβάνει σωματική δραστηριότητα ή κίνηση 

• εύκολο να εξηγηθεί, έχει απλούς κανόνες. 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, τα παιχνίδια μπορούν να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες. Το θεματικό 

περιεχόμενο ενός παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει, να διαφωτίσει, να 

παρουσιάσει, να προκαλέσει αντιδράσεις, να συμβάλει στην ανταλλαγή απόψεων, στην 

επιχειρηματολογία και στην αναζήτηση λύσεων. Ο εκπαιδευτής πρέπει να επικεντρωθεί σε 

παιχνίδια που απαιτούν αναζήτηση πληροφοριών και όχι σε εκείνα που δίνουν απλώς τις 

πληροφορίες στους συμμετέχοντες σε ένα δυαδικό σχήμα «γνωρίζω/δεν γνωρίζω». Μια άλλη 

δυνατότητα είναι ο εκπαιδευτής να κατασκευάσει το παιχνίδι από κοινού με τους συμμετέχοντες. 

Όταν οι κανόνες είναι απλοί, ένα παιχνίδι είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί. 

 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 

Η παιδαγωγική μέθοδος της μάθησης μέσω παιχνιδιού προάγει την ανάπτυξη της αυτονομίας, της 

έκφρασης της δημιουργικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων. Είναι επίσης χρήσιμη ως 

ένας αποτελεσματικός τρόπος για σπάσιμο του πάγου, που φέρνει τους εκπαιδευόμενους/μέλη της 

ομάδας πιο κοντά το έναν στον άλλο. Βοηθά στη μείωση του άγχους που δημιουργείται από τις 

διαφορές στην ηλικία/την προσωπικότητα/το επάγγελμα ή το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, 

δημιουργώντας ένα θετικό, ανοιχτό περιβάλλον. 

Μάθετε περισσότερα:  
https://psychcentral.com/blog/the-importance-of-play-for-adults/ 

https://www.revuecliopsy.fr/wp-content/uploads/2015/12/RevueCliopsy06-Cartlidge-053.pdf 

https://psychcentral.com/blog/the-importance-of-play-for-adults/
https://www.revuecliopsy.fr/wp-content/uploads/2015/12/RevueCliopsy06-Cartlidge-053.pdf


11. Φωτογλώσσα (photolanguage) 
 
Τι είναι; 

Η φωτογλώσσα είναι μια συλλογή από διάφορες φωτογραφίες, εικόνες ή σχέδια, που 

παρουσιάζονται στους εκπαιδευόμενους ως «αντικείμενα μεσολάβησης», για να διευκολύνουν την 

ομιλία για ένα συγκεκριμένο θέμα (ο εμπνευστής αυτής της μεθόδου είναι ο Alain Βaptiste). Οι 

εικόνες μπορούν να είναι γενικές αλλά και συγκεκριμένες. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εικόνων, 

ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων και τον τύπο των προγραμματισμένων ασκήσεων. 

Ιδανικά, πρέπει να έχετε τουλάχιστον 4 ή 5 φωτογραφίες ανά εκπαιδευόμενο.  

 

Πώς δουλεύει η μέθοδος; Ας χρησιμοποιήσουμε την ερώτηση «τι θα ήθελα να πετύχω αυτό το 

καλοκαίρι;» ως παράδειγμα. Αρχικά, επιλέγεται μια εικόνα και ο εκπαιδευόμενος λέει ποιους 

συσχετισμούς του προκάλεσε αυτή η εικόνα. Στη συνέχεια, γίνεται μια δεύτερη ερώτηση, για 

παράδειγμα «τι θα μπορούσε να με βοηθήσει να πετύχω αυτόν τον στόχο;». Επιλέγεται μια 

δεύτερη κάρτα και το άτομο προσπαθεί να απαντήσει με τη βοήθεια αυτής της κάρτας. Με αυτό 

τον τρόπο, η προσοχή εστιάζεται στη λύση ή τους διαθέσιμους πόρους. Οι εκπαιδευόμενοι θα 

απαντήσουν με βάση την κάρτα που έχει επιλεγεί, τονίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες και 

συσχετισμούς που τους προκάλεσε η κάρτα (αυτοαναστοχασμός). Έτσι, η κάρτα λειτουργεί ως 

προέκταση του εαυτού (η φωνή του υποσυνείδητου), καθώς ο εκπαιδευόμενος παράλληλα εστιάζει 

στο να απαντήσει την ερώτηση. Η διαδικασία επιτρέπει στον ομιλητή να μιλήσει για ένα θέμα με 

έναν προσωπικό τρόπο και παραμένοντας συγκεντρωμένος. 

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται; 

Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα εργαλείο προσανατολισμένο στις λύσεις και τους πόρους, κατάλληλο 

για διάφορα πλαίσια. Οι εικόνες προκαλούν συσχετισμούς, λειτουργώντας ως αντικείμενα 

προβολής. Ενεργοποιούν το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο είναι υπεύθυνο και τη 

διαισθητική και δημιουργική σκέψη. Οι εικόνες ενεργοποιούν επίσης τα συναισθήματα και το 

υποσυνείδητο, τους ασυνήθιστους συσχετισμούς. Η μέθοδος είναι πολύ βοηθητική στην 

ενεργοποίηση της δημιουργικής σκέψης, στην παραγωγή ιδεών, καθώς και στη χαρτογράφηση 

(συνειδητών και υποσυνείδητων) μοτίβων και δυναμικών συνεργασίας. 

 

 

 

 



Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 

Αυτή η μέθοδος καταφέρνει να ενεργοποιήσει και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, 

εμπλουτίζοντας έτσι τη διαδικασία μάθησης με δημιουργικότητα και διαίσθηση. Η καινοτομία 

απαιτεί και τους δύο τομείς. 

Μάθετε περισσότερα: 
https://joe.org/joe/2009june/iw1.php 

https://www.webqda.net/the-use-of-photos-as-an-educational-tool-reflective-photography-
technique-as-an-example/?lang=en 

 

 

12.  Άσκηση για σπάσιμο του πάγου 
 

Τι είναι; 

Τέλος, το παρόν τετράδιο ασκήσεων περιλαμβάνει μερικές ασκήσεις για το σπάσιμο του πάγου, οι 

οποίες σχετίζονται με το βασικό μας θέμα. Μια άσκηση για το σπάσιμο του πάγου είναι μια 

σύντομη δραστηριότητα, ένα παιχνίδι προθέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιείται για να 

καλωσορίσει τους εκπαιδευόμενους και να ξεκινήσει τη συζήτηση μεταξύ τους.  

 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται;  

Είναι χρήσιμο σε κάθε περίπτωση που απαιτεί από τους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν άνετα 

μεταξύ τους και με έναν διαμεσολαβητή/εκπαιδευτή.  

 

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα; 

Οι ασκήσεις για το σπάσιμο του πάγου βοηθούν να δημιουργήσετε ένα ευχάριστο κλίμα σε μια 

εκπαίδευση, με απλό τρόπο. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, ειδικά στην περίπτωση καινούριων 

ομάδων, αφού βοηθά στο να ανοίξει το μυαλό, να μειωθεί το άγχος και να φέρει τους 

συμμετέχοντες πιο κοντά τον έναν στον άλλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://joe.org/joe/2009june/iw1.php
https://www.webqda.net/the-use-of-photos-as-an-educational-tool-reflective-photography-technique-as-an-example/?lang=en
https://www.webqda.net/the-use-of-photos-as-an-educational-tool-reflective-photography-technique-as-an-example/?lang=en


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Οι πιο πάνω μεθοδολογίες αποτέλεσαν την έμπνευση και τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

ανάπτυξη των ασκήσεων για διά ζώσης εκπαίδευση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Τι είναι η 
κοινωνική 

καινοτομία; 

Σχεδιάζοντας 
το μέλλον 

Δίκτυα, Σχέσεις Διαχείριση 
συνεργασίας 

Αξιολόγηση 
αντικτύπου 

Από την ευκαιρία 
στην ιδέα 

Οι αριθμοί δείχνουν ποιες ασκήσεις αντιστοιχούν σε κάθε μέθοδο. 

Μάθηση με 
βάση το 
πρόβλημα 

2., 3., 4. 2., 4. 1.    

Μικρομάθηση   4.    

Συνεργατική 
μάθηση 

1., 2., 3., 
4. 

3., 4. 3., 5., 6. 1., 2. 3., 4. 1., 2., 3., 4. 

Φέρε τη δική 
σου συσκευή 

      

Μάθηση μέσα 
από δράση 

1., 3., 4. 4. 2. 1., 2., 4.  1., 2., 3., 4.  

Βιωματική 
μάθηση 

  1.    

Μάθηση μέσα 
από 
προσομοιώσεις 

 2. 6., 7., 8. 2., 3., 4.   

Ενεργή μάθηση 
μέσω της 
τεχνολογίας 

  4.    

Παιχνιδοποίηση   3., 4. 5. 1.   

Μάθηση μέσω 
παιχνιδιού 

    2.  

Φωτογλώσσα  1.   2.  

Άσκηση για 
σπάσιμο του 
πάγου 

   3. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην κοινωνική καινοτομία 
 

Ε1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Τι είναι η Κοινωνική Καινοτομία; 
 

ΘΕΜΑ Εισαγωγή στην κοινωνική καινοτομία 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
• Κατανόηση του τι είναι η κοινωνική καινοτομία και γιατί είναι 

σημαντική για τα άτομα αλλά και για τους οργανισμούς. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση, συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 45 λεπτά 
10 λεπτά – δραστηριότητα για σπάσιμο του πάγου 
15 λεπτά για τους συμμετέχοντες για να ορίσουν τι σημαίνει για αυτούς 
η κοινωνική καινοτομία και να δώσουν μερικά παραδείγματα 
15 λεπτά για τον εκπαιδευτή/τρια για να εξηγήσει τι είναι η κοινωνική 
καινοτομία και να παρουσιάσει μια σειρά πιθανών ορισμών. 
5 λεπτά στο τέλος για αναστοχασμό σχετικά με τη δραστηριότητα και 
για κλείσιμο της άσκησης. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8-10 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Διαρρύθμιση δωματίου: Σε σχήμα «U»  
Εξοπλισμός: σημειώματα post-it, στιλό, εικόνες κοινωνικής καινοτομίας, 
φυλλάδια με ορισμούς της κοινωνικής καινοτομίας, πίνακας 
παρουσιάσεων/χαρτοπίνακας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν μια μικρή συνέντευξη στο 

άτομο δίπλα τους και να μάθουν τις ακόλουθες πληροφορίες 

(μπορεί να χρειαστούν post-it): 

 

• Πώς τον/τη λένε; 

• Με τι ασχολείται; 

• Ποια είναι η αγαπημένη του/της καινοτομία; 

2. Στη συνέχεια παρουσιάζουν αυτό το άτομο, καθώς και την 

αγαπημένη του καινοτομία και τους λόγους που την επέλεξε, στην 

υπόλοιπη ομάδα (μερικά παραδείγματα καινοτομίας είναι το 

διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.). Επισημάνετε οποιαδήποτε 

θέματα μπορεί να προκύψουν και τονίστε τη σημασία της 

καινοτομίας και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση 

κοινωνικών ζητημάτων. 

3. Παρουσιάστε κάποιες εικόνες που δείχνουν παραδείγματα  

κοινωνικής καινοτομίας στην πράξη. Αυτές μπορεί να διαφέρουν 

ανάλογα με τη χώρα βρίσκεστε, π.χ. εικόνα του λογότυπου της 

Wikipedia, ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  η περίπτωση της FoodCloud, 

της Grameen Bank, κ.λπ. (βλ. το Φυλλάδιο 1). Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να επιλέξουν μια φωτογραφία που αντιπροσωπεύει 

σύμφωνα με την άποψή τους την κοινωνική καινοτομία και να 



σκεφτούν τους λόγους που τη θεωρούν ως τέτοια, καταγράφοντας 

τις σκέψεις τους σε ένα post-it. 

4. Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες των τριών και συζητούν 

μεταξύ τους τις επιλογές τους. Γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη 

εικόνα και ποιο ζήτημα πιστεύουν ότι ενέπνευσε την εν λόγω 

κοινωνική καινοτομία; Γιατί πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής καινοτομίας που έχουν επιλέξει; 

5. Οι συμμετέχοντες συζητούν όλοι μαζί τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των κοινωνικών καινοτομιών που επέλεξαν και 

συνεργάζονται για να δώσουν ένα ορισμό για την κοινωνική 

καινοτομία. 

6. Ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει κάποιους άλλους ορισμούς της 

κοινωνικής καινοτομίας και οι συμμετέχοντες τους διαβάζουν και 

τους συγκρίνουν με τον δικό τους ορισμό. Έχουν συμπεριλάβει όλες 

τις σημαντικές πτυχές του τι συνιστά κοινωνική καινοτομία; 

 
Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με ερωτήσεις και απαντήσεις. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ετοιμάστε από προηγουμένως κάποια βασικά σημεία για να τα δείξετε 
στον πίνακα παρουσιάσεων, για να διασφαλίσετε την ομαλή ροή της 
δραστηριότητας.  
Χρησιμοποιήστε τις φωτογραφίες του Φυλλαδίου «Κοινωνική 
Καινοτομία στην Πράξη» ως παραδείγματα εφαρμογής της κοινωνικής 
καινοτομίας στην πράξη. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Μικτό επίπεδο ικανοτήτων 
 

 



Φυλλάδια:  
 

8 Δημοφιλείς Ορισμοί για την Κοινωνική Καινοτομία 

Εδώ, θα σας παρουσιάσουμε οκτώ δημοφιλείς ορισμούς για την κοινωνική καινοτομία. Το 

ενδιαφέρον για την κοινωνική καινοτομία αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο των χρόνων. Οι 

φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί και ερευνητές, ιδρύματα και οργανισμοί, και γενικά οι 

άνθρωποι, έχουν κοινό συμφέρον να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα. 

 

Παράλληλα με το ενδιαφέρον και την αυξημένη προσοχή που λαμβάνει η έννοια της κοινωνικής 

καινοτομίας, υπάρχει και μια αυξανόμενη ανάγκη για μερικούς κοινά αποδεκτούς ορισμούς της. 

 

Πιστεύετε ότι η κοινωνική καινοτομία είναι κάτι αόριστο, ή ακόμη και ότι είναι μια μόδα που θα 

περάσει; Ή μήπως είστε ένας από αυτούς που μιλούν οι ίδιοι για κοινωνική καινοτομία; Όπως και 

να ‘χει, συνεχίστε να διαβάζετε, αφού το παρόν άρθρο παρουσιάζει οκτώ δημοφιλείς ορισμούς της 

κοινωνικής καινοτομίας που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τι είναι η κοινωνική καινοτομία, 

αλλά και γιατί όχι, να την πάρετε ένα βήμα παραπέρα. 

 

Η πραγματιστική προσέγγιση 

Η κοινωνική καινοτομία ως «καινοτόμες δραστηριότητες και υπηρεσίες που υποκινούνται από τον 

στόχο να ικανοποιήσουν μια κοινωνική ανάγκη και που αναπτύσσονται και διαδίδονται κυρίως 

μέσω οργανισμών των οποίων οι σκοποί είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικοί» [Mulgan et al. (2007) 

Social Innovation, What It Is, Why It Matters, and How it Can Be Accelerated]. 

 

Η συστημική προσέγγιση 

Η κοινωνική καινοτομία ως μια «περίπλοκη διαδικασία μέσω της οποίας εισάγονται νέα προϊόντα, 

διαδικασίες ή προγράμματα και η οποία οδηγεί σε μια βαθιά αλλαγή στις καθημερινές ρουτίνες, 

τις ροές των πόρων, τις σχέσεις εξουσίας ή τις αξίες του συστήματος που επηρεάζεται από αυτήν». 

[Westley (2010) Making a Difference - Strategies for Scaling Social Innovation for Greater Impact]. 

 

Από τη σκοπιά της διαχείρισης 

Η κοινωνική καινοτομία ως «νέα λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, η οποία είναι πιο 

αποτελεσματική, αποδοτική, βιώσιμη ή δίκαιη σε σύγκριση με τις υπάρχουσες λύσεις και η οποία 

παράγει αξία πρωτίστως για την κοινωνία αντί για μεμονωμένα άτομα ή οργανισμούς».  [Phills et 

al. (2008) Rediscovering Social Innovation]. 

 

Η κριτική προσέγγιση 

Η κοινωνική καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία «ενδυνάμωσης και πολιτικής 

κινητοποίησης» που στοχεύει σε έναν ‘εκ των κάτω προς τα άνω’ μετασχηματισμό ενός κοινωνικού 

συστήματος, από πλευράς των ενδιαφερόμενων μερών και από την άποψη της διανομής των 

υλικών και άυλων πόρων. [Moulaert et al. (2009) Social Innovation and Territorial Development]. 

 

Η οικονομική προσέγγιση 

Η κοινωνική καινοτομία ορίζεται ως «αλλαγή στις διαδικασίες ή τα  προϊόντα, οργανωτική αλλαγή 



και αλλαγή στη χρηματοδότηση, καθώς και νέες σχέσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και τομείς». 

[OECD (2009) Transforming innovation to address social challenge]. 

 

Η συγκριτική προσέγγιση 

Η κοινωνική καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως κάτι «το ιδιαίτερο, τόσο ως προς τα αποτελέσματά 

του όσο και ως προς τις σχέσεις του, στις νέες μορφές συνεργασίας και σύμπραξης που προτείνει. 

Ως αποτέλεσμα, οι διαδικασίες, η αξιολόγηση, τα μοντέλα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

στην καινοτομία στον τομέα του εμπορίου ή της τεχνολογίας, για παράδειγμα, δεν είναι πάντα 

άμεσα μεταβιβάσιμες στην κοινωνική οικονομία». [Murray et al. (2010) THE OPEN BOOK OF 

SOCIAL INNOVATION]. 

 

Η σφαιρική προσέγγιση 

Οι κοινωνικές καινοτομίες ορίζονται ως «νέες λύσεις (προϊόντα, υπηρεσίες, μοντέλα, αγορές, 

διαδικασίες, κ.λπ.), οι οποίες ικανοποιούν μια κοινωνική ανάγκη (πιο αποτελεσματικά από 

υφιστάμενες λύσεις), οδηγώντας ταυτόχρονα σε νέες ή βελτιωμένες ικανότητες και σχέσεις και σε 

καλύτερη χρήση του κεφαλαίου και των πόρων. Με άλλα λόγια, οι κοινωνικές καινοτομίες είναι 

καλές για την κοινωνία, ενώ βελτιώνουν παράλληλα την ικανότητά της για δράση» [The Young 

Foundation (2012) Defining Social Innovation]. 

 

Η σύντομη προσέγγιση 

Μας αρέσει να κρατάμε τα πράγματα απλά, οπότε για μας κοινωνική καινοτομία είναι η 

καινοτομία που είναι κοινωνική τόσο ως προς τους σκοπούς όσο και ως προς τα μέσα που 

χρησιμοποιεί (Murray et al. (2010) The Open Book of Social Innovation). 

Όπως και αν την ορίζετε, η κοινωνική καινοτομία θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως η 

απάντηση στις αυξανόμενες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (Nicholls & 

Murdock, 2012), όπως η προσφυγική κρίση, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και ο 

αποκλεισμός, τα προβλήματα της νεολαίας, η ανεργία, η φτώχεια και οι δημογραφικές αλλαγές, 

για να αναφέρουμε μόνο μερικές. Ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές, κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, 

εμπειρογνώμονες πολιτικής, επιχειρηματίες και ακτιβιστές συμφωνούν ότι η κοινωνική καινοτομία 

είναι το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη και τον κόσμο, είναι εξαιρετικά δύσκολο 

για τους επαγγελματίες να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση σχετικά με την πραγματική 

προσφορά της κοινωνικής καινοτομίας και, το πιο σημαντικό, πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην 

πράξη. 

Για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, ο μη κυβερνητικός οργανισμός Limitless, μαζί με τέσσερις 

άλλους εταίρους, έχει αρχίσει πρόσφατα ένα έργο με στόχο να αναπτύξει την πρώτη διαδικτυακή 

Ακαδημία Κοινωνικής Καινοτομίας (Social Innovation Academy) στην Ευρώπη. Η Ακαδημία 

Κοινωνικής Καινοτομίας παρέχει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης που εστιάζει 

αποκλειστικά στην κοινωνική καινοτομία. 

http://www.socialinnovationacademy.eu/8-popular-social-innovation-definitions/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.socialinnovationacademy.eu/8-popular-social-innovation-definitions/


Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ο καθένας μία από τις εικόνες πιο κάτω (ή μία δική 
τους) που να αντιπροσωπεύει σύμφωνα με τους ίδιους μια κοινωνική καινοτομία και να σκεφτούν 
τους λόγους. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ε1. ΑΣΚΗΣΗ 2 Τα έξι στάδια της καινοτομίας2 
 

ΘΕΜΑ Εισαγωγή στην Κοινωνική Καινοτομία 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
• Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα διάφορα στάδια της 

κοινωνικής καινοτομίας και να τη δουν ως διαδικασία. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνεργατική μάθηση, μάθηση με βάση το πρόβλημα 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 45 λεπτά 
20 λεπτά – ο εκπαιδευτής/τρια αρχίζει τη δραστηριότητα 
παρουσιάζοντας τα έξι στάδια της καινοτομίας και οι συμμετέχοντες 
κατανοούν την αλληλεξάρτηση των σταδίων. 
20 λεπτά για τους συμμετέχοντες για να επισημάνουν τα εμπόδια στην 
κοινωνική καινοτομία σύμφωνα με την εμπειρία τους και να 
προσπαθήσουν σε ομάδες να βρουν λύσεις. 
5 λεπτά στο τέλος για αναστοχασμό σχετικά με τη δραστηριότητα και 

για κλείσιμο της άσκησης. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8-10 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Διαρρύθμιση δωματίου: σχήμα «U» 

Εξοπλισμός: σημειώματα post-it, στιλό, διάγραμμα με τα στάδια της 

κοινωνικής καινοτομίας, πίνακας παρουσιάσεων (χαρτοπίνακας) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Τα 6 στάδια της καινοτομίας: ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει τα 

έξι στάδια της κοινωνικής καινοτομίας χωρίς να τα αριθμήσει. Σε 

ομάδες των τριών, οι συμμετέχοντες καλούνται να βάλουν σε σειρά 

τα στάδια. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα φύλλο από τον χαρτοπίνακα 

για να καταγράψει τις σκέψεις της. Αφού τελειώσουν, όλες οι 

ομάδες συζητούν μαζί τα αποτελέσματά τους.  

 

Με την ολοκλήρωση της άσκησης, οι συμμετέχοντες θα 

καταλάβουν ότι οι κοινωνικές καινοτομίες δεν ακολουθούν πάντοτε 

την ίδια σειρά, αφού κάποιες από αυτές αρχίζουν απευθείας από 

την «πρακτική» ή την «κλιμάκωση» [Murray et al (2010), The Open 

Book of Social Innovation, pp. 11-12]. Δεν είναι πάντα ένα γραμμικό 

ταξίδι. Ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει το διάγραμμα με τα στάδια 

της κοινωνικής καινοτομίας για να τα συγκρίνουν οι συμμετέχοντες.  

  

2. Εμπόδια στην κοινωνική καινοτομία. Οι συμμετέχοντες, όλοι μαζί, 

προσπαθούν να επισημάνουν μερικά εμπόδια στην κοινωνική 

καινοτομία. Πάντοτε υπάρχουν εμπόδια που μας δυσκολεύουν από 

το να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η πρώτη μας 

αντίδραση είναι συνήθως να θεωρούμε κάθε εμπόδιο ως κάτι 

δεδομένο που είναι δύσκολο να αλλάξει.  

Ο στόχος της παρούσας δραστηριότητας είναι να επισημάνει τα 

 
2Το Young Foundation και οι συνεργάτες του περιέγραψαν στο πλαίσιο του έργου TEPSIE  έξι στάδια καινοτομίας – 

γνωστά και ως Μοντέλο Κοινωνικής Καινοτομίας. Αυτά τα στάδια είναι συνήθως επαναληπτικά και 

αλληλεπικαλυπτόμενα.  



πιθανά εμπόδια και να τα αναλύσει με τρόπο που να μας οδηγήσει 

στο να δείξουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να τα 

ξεπεράσουμε. 

 

Μόλις οι συμμετέχοντες εντοπίσουν μια σειρά από εμπόδια, 

χωρίστε τους σε μικρότερες ομάδες και ζητήστε τους να σκεφτούν 

δύο στρατηγικές/δράσεις για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Στη 

συνέχεια, πείτε τους να πάρουν το καθένα από αυτά τα εμπόδια 

και, σε μεγάλα κομμάτια χαρτί, να τα χωρίσουν στα συστατικά τους 

μέρη, ώστε να δημιουργηθεί ένα διάγραμμα με τη μορφή ιστού. Τα 

εμπόδια θα πρέπει να σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια, μέχρι να 

δημιουργηθεί μια σειρά μεμονωμένων, διακριτών προβλημάτων. 

 

Μόλις φτάσουν σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

σκεφτούν μια δημιουργική λύση (υποθέτοντας ότι εκτός από το 

συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια). 

Ακολούθως, πείτε τους να κυκλώσουν τις λύσεις που θα μπορούσαν 

να πετύχουν με διαφορετικό χρώμα. 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θα εκπλαγούν, καθώς θα 

διαπιστώσουν ότι η πλειοψηφία των λύσεων είναι ρεαλιστικές και 

μπορούν να πετύχουν. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θα πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος στην επεξήγηση των σταδίων, 

επομένως το πρώτο μέρος της δραστηριότητας ίσως πάρει περισσότερο 

χρόνο από τον αναμενόμενο.  

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Μικτό επίπεδο ικανοτήτων 

 

 

 

 

 



 

Τα έξι στάδια της κοινωνικής καινοτομίας 
 
1 Το Young Foundation και οι συνεργάτες του περιέγραψαν, στο πλαίσιο του έργου TEPSIE, έξι 

στάδια καινοτομίας – γνωστά και ως Μοντέλο Κοινωνικής Καινοτομίας. Πολλές φορές, τα στάδια 

αυτά επαναλαμβάνονται και αλληλεπικαλύπτονται. Τα έξι στάδια της Κοινωνικής Καινοτομίας 

είναι:  

 

1. Κίνητρα (prompts) – τα οποία τονίζουν την 

ανάγκη για κοινωνική καινοτομία 

2. Προτάσεις (proposals) – το στάδιο όπου 

παράγονται οι ιδέες 

3. Προτυποποίηση  (prototypes)– όπου οι ιδέες 

ελέγχονται στην πράξη  

4. Βιώσιμη εφαρμογή (sustaining) – όταν η ιδέα 

γίνεται καθημερινή πρακτική 

5. Κλιμάκωση (scaling) – επέκταση και διάδοση 

των κοινωνικών καινοτομιών 

6. Συστημική αλλαγή (systemic change) – 
περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό και εισαγωγή 
ολόκληρων συστημάτων και συνήθως θα συμπεριλάβει όλους τους τομείς με την πάροδο του 
χρόνου. 
 

 
 
 



 

Ε3. ΑΣΚΗΣΗ 3 Μέλισσες και Δέντρα: Η σημασία της κοινωνικής καινοτομίας 
 

ΘΕΜΑ Εισαγωγή στην Κοινωνική Καινοτομία 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι εκπαιδευόμενοι να αναστοχαστούν για τον τρόπο 
λειτουργίας της κοινωνικής καινοτομίας και τη σημασία της 

• Να κατανοήσουν τη σημασία της κοινωνικής καινοτομίας 

• Να κατανοήσουν ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες της 
κοινωνικής καινοτομίας 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνεργατική μάθηση, μάθηση με βάση το πρόβλημα, μάθηση μέσα από 
δράση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 45 λεπτά 
20 λεπτά για τους συμμετέχοντες για να προσδιορίσουν γιατί και πού 
είναι σημαντική η κοινωνική καινοτομία. 
20 λεπτά για τους συμμετέχοντες για να προσδιορίσουν τους 
παράγοντες και τα άτομα στον οργανισμό τους που προάγουν την 
κοινωνική καινοτομία, και να επισημάνουν τα χαρακτηριστικά τους. 
5 λεπτά στο τέλος για αναστοχασμό σχετικά με τη δραστηριότητα και 
για κλείσιμο της άσκησης. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8-10 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Διαρρύθμιση δωματίου: σχήμα «U» 
Εξοπλισμός: φύλλο εργασίας «Μέλισσες και δέντρα», σημειώματα 
post-it, στιλό, μαρκαδόροι, πίνακας παρουσιάσεων/χαρτοπίνακας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γιατί είναι σημαντική η κοινωνική καινοτομία; 
 
Ο εκπαιδευτής/τρια κάνει αυτή την ερώτηση σε όλους τους 
συμμετέχοντες και τη γράφει στον χαρτοπίνακα. 
Η κοινωνική καινοτομία δημιουργεί ευημερούσες κοινωνίες. 
Εμπλουτίζει πολλές πτυχές της κοινωνίας: 

• Υγεία 

• Εκπαίδευση και ανάπτυξη (παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, 

περιθωριοποιημένες και υποβαθμισμένες ομάδες) 

• Μείωση των κοινωνικών διαφορών, κοινωνική κινητικότητα, 

κοινωνική ένταξη (συστέγαση, στέγαση, κλπ.) 

• Υπηρεσίες απασχόλησης, υποστήριξη επιχειρηματιών 

• Περιβάλλον και περιφερειακή ανάπτυξη   

• Δημόσιος τομέας, πολιτισμός, δημιουργικότητα, ανάπτυξη της 

κοινότητας 

• Αποτελεσματική διακυβέρνηση, δημόσιες υπηρεσίες 

• Ανάπτυξη τεχνολογίας, διαχείριση γνώσης (εξόρυξη δεδομένων) 

• Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και 

ποιότητα ζωής 

• Οικονομικός γραμματισμός  

 
Οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές δεν πρέπει να αφεθούν 

αποκλειστικά στα χέρια των μεγάλων εταιρειών και των κυβερνήσεων. 



Η αλλαγή βρίσκεται πλέον, μέσω της κοινωνικής καινοτομίας, στα χέρια 

κάθε οργανισμού, ιδρύματος ή επιχείρησης. Η ώθηση για κοινωνική 

καινοτομία τείνει να εκδηλώνεται μέσα από δραστηριότητες των απλών 

πολιτών ή δραστηριότητες «από κάτω προς τα πάνω»· ωστόσο, για να 

επιτευχθεί πραγματική αλλαγή, οι λύσεις απαιτούν συχνά την ενεργή 

συνεργασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και του μη κερδοσκοπικού 

κόσμου.  

 

2. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες της διαδικασίας κοινωνικής 
καινοτομίας; 

 
Οι μέλισσες είναι οι καινοτόμοι, τα άτομα με τις σπουδαίες ιδέες. Τα 
δέντρα είναι το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι καινοτόμοι, οι 
δομές εντός των οποίων εργάζονται. 
 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και συζητούν ποιες «δομές» ή  
ποιο περιβάλλον είναι το καλύτερο για τις μέλισσες/καινοτόμους να 
συνεργαστούν και να λειτουργήσουν. Τα ζευγάρια γράφουν τις σκέψεις 
τους σε σημειώματα post-it και τα κολλούν πάνω στα κλαδιά του 
δέντρου στο φύλλο εργασίας που θα τους δώσετε. 
 
Οι συμμετέχοντες ακούνε όλες τις ιδέες και επισημαίνουν κοινά σημεία 
ανάμεσα στις απαντήσεις τους. 
 
Οι μέλισσες είναι οι μικροί οργανισμοί, τα άτομα και οι ομάδες που 
έχουν νέες ιδέες· είναι ευκίνητες, γρήγορες και ευέλικτες. Τα δέντρα 
είναι οι μεγάλοι οργανισμοί/κυβερνήσεις, εταιρείες ή μεγάλοι ΜΚΟ – οι 
οποίοι δεν είναι πολύ δημιουργικοί, αλλά είναι καλοί στην υλοποίηση 
έργων και οι οποίοι έχουν την αντοχή, τις βάσεις και την κλίμακα να 
κάνουν τα πράγματα να συμβούν. Και οι δύο χρειάζονται ο ένας τον 
άλλο, και οι πλείστες κοινωνικές αλλαγές προέρχονται από συμμαχίες 
μεταξύ των δύο,  με τον ίδιο τρόπο που η πλειοψηφία των αλλαγών 
εντός των οργανισμών εξαρτάται από συμμαχίες μεταξύ των ηγετών και 
των ομάδων από κατώτερα στρώματα της ιεραρχίας. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οπτικό υλικό μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να καταλάβουν 
καλύτερα το περιεχόμενο. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Μικτό επίπεδο ικανοτήτων 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Μέλισσες και δέντρα 



Ε1. ΑΣΚΗΣΗ 4  Εντοπίστε τομείς όπου η κοινωνική καινοτομία μπορεί να 
εφαρμοστεί στον οργανισμό σας 

ΘΕΜΑ Εισαγωγή στην Κοινωνική Καινοτομία 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να μπορούν να επισημάνουν τομείς όπου 
μπορεί η κοινωνική καινοτομία να χρησιμοποιηθεί για την 
αντιμετώπιση και άλλων κοινωνικών ζητημάτων. 

• Να μπορούν να αναπτύξουν ιδέες για το πώς μπορεί η 
καινοτομία να εφαρμοστεί στην πράξη εντός των οργανισμών 
τους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση, μάθηση με βάση το πρόβλημα, συνεργατική 
μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 45 λεπτά 
15 λεπτά για τους συμμετέχοντες, για να επισημάνουν τομείς που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κοινωνική καινοτομία για να 
αντιμετωπιστούν κοινωνικά ζητήματα. 
25 λεπτά για τον εκπαιδευτής/τρια, για να συντονίσει μια ομαδική 
συζήτηση σχετικά με το πώς οι συμμετέχοντες μπορούν να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή νέων ιδεών στους οργανισμούς τους, έτσι 
ώστε να βρουν λύσεις. 
5 λεπτά στο τέλος για αναστοχασμό σχετικά με τη δραστηριότητα και 
για κλείσιμο της άσκησης. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8-10 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Διαρρύθμιση χώρου: σχήμα «U»  
Φύλλα εργασίας (βλ. Σημειώσεις). 
Εξοπλισμός: σημειώματα post-it, στιλό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες και κάντε μια 
επανάληψη για τα έξι στάδια της κοινωνικής καινοτομίας. 

2. Έχοντας υπόψη τα έξι στάδια της κοινωνικής καινοτομίας, κάθε 
ομάδα πρέπει να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ένα από τα 
ακόλουθα προβλήματα: κλιματική αλλαγή, φτώχεια, έλλειψη 
οικονομικών ευκαιριών και ανεργία. 

 
Παραδείγματα πιθανών κοινωνικών καινοτομιών για κάθε θέμα: 
Α. Κλιματική αλλαγή/περιβαλλοντική καταστροφή.3 

• Κοινωνικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης ξύλου 

• Συνεταιρισμοί οργανικής καλλιέργειας 

• Οικιστικά συγκροτήματα με χαμηλό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα 

• Λαϊκές αγορές 

• Κοινοχρησίες αυτοκινήτων 

• Συνεταιρισμοί εναλλακτικών πηγών ενέργειας και 
πρωτοβουλίες κομποστοποίησης στην κοινότητα 

• Οικολογική καινοτομία 

 
3 Παραδείγματα πιθανών κοινωνικών καινοτομιών (Seyfang & Smith, 2007) 



• Τεχνολογικές αλλαγές 

• Νέοι τρόποι χάραξης πολιτικής, κ.λπ. 

 

Β. Έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και ανεργία  
• τεχνολογική καινοτομία 

• δημιουργία προϊόντων 

• νέες διαδικασίες παραγωγής 

• νέοι τρόποι οργάνώσης παραγωγής  

• νέες αγορές 

• νέες πηγές πρώτων υλών ή ενέργειας 

• νέοι τύποι επιχειρήσεων 

• νέα μοντέλα διαχείρισης 

• εκπαίδευση και κατάρτιση, κ.λπ. 

 

Γ. Φτώχεια  
• κοινωνικές επιχειρήσεις 

• δημιουργία θέσεων εργασίας 

• τράπεζες τροφίμων 

• νέες κοινωνικές υπηρεσίες 

• κοινοτική επιχειρηματικότητα 

• επαγγελματική κατάρτιση 

• υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, κ.λπ. 

 

3. Δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτής/τρια ρωτά όλους τους 

συμμετέχοντες πώς μπορούν να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών 

και λύσεων στον οργανισμό τους (συχνά η καινοτομία προκύπτει 

από την προσαρμογή μιας ήδη υπάρχουσας προσέγγισης σε ένα 

νέο πλαίσιο). Γράψτε τις απαντήσεις στον πίνακα 

παρουσιάσεων/χαρτοπίνακα. 

 

Σημειώσεις:  

Πώς δημιουργούμε το κατάλληλο κλίμα για καινοτομία; Ένα 

περιβάλλον, για να ευνοεί την καινοτομία, πρέπει να δίνει στα άτομα 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αίσθηση αυτονομίας και υποστήριξη στις 

νέες ιδέες και καινοτόμες συμπεριφορές. Πρέπει, επίσης, οι ηγέτες να 

αναλαμβάνουν ρίσκα για την υλοποίηση προοδευτικών ιδεών και να 

εφαρμόζεται διατομεακή συνεργασία. 

Οι οργανισμοί που θέλουν να καινοτομήσουν χρειάζονται στρατηγικό 



σχεδιασμό, αφοσιωμένη ηγεσία και ανακατανομή των πόρων τους. Οι 

κουλτούρες των οργανισμών που θα θεωρούνται πετυχημένοι την 

επόμενη δεκαετία, θα είναι διαφορετικές από αυτές της περασμένης 

δεκαετίας, αφού οι αλλαγές πραγματοποιούνται με ταχείς ρυθμούς. Η 

κουλτούρα των πετυχημένων οργανισμών θα περιλαμβάνει υψηλό 

βαθμό διατομεακής συνεργασίας, αλληλεξάρτηση, θα είναι ανοικτή 

στον πειραματισμό και τη μάθηση, εξωστρεφής και ικανή να συν-

δημιουργήσει αξία με άλλους οργανισμούς. 

 

Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα με ερωτήσεις και απαντήσεις. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Μικτό επίπεδο ικανοτήτων 
 

 



 

Ενότητα 2: Σχεδιάζοντας το μέλλον 
 
 

Ε2. ΑΣΚΗΣΗ 1 Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον 
 

ΘΕΜΑ 
Σχεδιάζοντας το μέλλον 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους παράγοντες που 
οδηγούν σε αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία. 

• Να κατανοήσουν πώς ανταποκρίνεται μια επιχείρηση στις 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές μέσω της καινοτομίας. 

• Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ του παρελθόντος, του 
παρόντος και του μέλλοντος. 

• Να μπορούν να επικοινωνούν με άλλους μέσω εικόνων. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Φωτογλώσσα – Η άσκηση λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικά στυλ μάθησης· για αυτό 
χρησιμοποιεί εικόνες αντί λέξεις ως τρόπο επικοινωνίας. Είναι επίσης 
χρήσιμη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δε μιλούν την ίδια 
γλώσσα. 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα – 1 ώρα και 10 λεπτά 
10 λεπτά για παρουσίαση/εισαγωγή στο θέμα 
20 - 30 για τους συμμετέχοντες για να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν 
και να φτιάξουν μια ιστορία με φωτογραφίες. 
10-20 λεπτά για τους συμμετέχοντες για να δουν ο ένας την ιστορία 
του άλλου και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν το μήνυμα. 
10 λεπτά για ανακεφαλαίωση, κλείσιμο και ολοκλήρωση της 
άσκησης. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Περίπου 10-15 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορούν οι 
συμμετέχοντες να εργαστούν άνετα έχοντας κάποια απόσταση 
μεταξύ τους. 
 
Υλικά που χρειάζονται:  Στιλό, χρωματιστά στιλό ή μολύβια, ψαλίδια, 
κόλλα, blu tack, χώρος/τραπέζι για να απλώσουν τα υλικά τους οι 
συμμετέχοντες και να κρεμάσουν τις ιστορίες τους. 
Έγχρωμος εκτυπωτής (ή δύο εκτυπωτές ανάλογα με το μέγεθος της 
ομάδας). 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο για εικόνες.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. Ο εκπαιδευτής/τρια εισάγει το θέμα παρουσιάζοντας μια εικόνα 

ενός προϊόντος που θεωρείται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, 
εξηγώντας ότι πράγματα που σήμερα θεωρούνται δεδομένα, 
κάποτε ήταν αδιανόητα. Ο εκπαιδευτής/τρια αναφέρει έπειτα 
μερικά παραδείγματα τέτοιων προϊόντων και προσδιορίζει τις 
βασικές κοινωνικές καινοτομίες που οδήγησαν στο να γίνουν 
αυτά τα προϊόντα σύνηθες φαινόμενο σήμερα. 

2. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής/τρια ζητά από τους συμμετέχοντες 



να σκεφτούν ο καθένας μόνος του ένα προϊόν/υπηρεσία που 
σήμερα θεωρείται συνηθισμένη η οποία δε θεωρούνταν 
συνηθισμένη πριν 20 ή 30 χρόνια και τι οδήγησε στην καθιέρωσή 
της (σημείωση: ο εκπαιδευτής/τρια λέει στους συμμετέχοντες ότι 
δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα έξυπνα τηλέφωνα ή το 
διαδίκτυο, αφού αυτά είναι πολύ προφανή). Μόλις σκεφτούν το 
προϊόν/υπηρεσία, κάθε συμμετέχων πρέπει να φτιάξει μια 
ιστορία με φωτογραφίες, χωρίς λέξεις, χρησιμοποιώντας 5-10 
εικόνες που να εξηγούν τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν οι 
οποίες οδήγησαν στο να καθιερωθεί το εν λόγω προϊόν (θα ήταν 
χρήσιμο να έχετε ένα παράδειγμα μιας φωτο-ιστορίας για να 
δείξετε στους συμμετέχοντες). 

3. Μετά από 30 λεπτά, ο εκπαιδευτής/τρια λέει στους 
συμμετέχοντες να σταματήσουν. 

4. Οι συμμετέχοντες περπατούν στο δωμάτιο και βλέπουν τις φωτο-
ιστορίες των υπολοίπων και διαπιστώνουν ποιες καινούριες 
πληροφορίες μαθαίνουν από αυτές. 

5. Ο εκπαιδευτής/τρια κάνει μια ανακεφαλαίωση του τι έμαθαν οι 
συμμετέχοντες στην άσκηση. 

 
Αυτή η άσκηση μας βοηθά να: 

• Να δούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο μέλλον και να 
εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για τη σχέση μεταξύ του 
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. 

• Μας βοηθά επίσης να σχεδιάσουμε το μέλλον. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στην αρχή, μερικοί συμμετέχοντες ενδεχομένως να μην είναι 
σίγουροι για το πώς να αναπαραστήσουν με εικόνες τις κοινωνικές 
αλλαγές ή να κολλήσουν σε κάποιο σημείο. 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτή/τριας κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών που 
οι συμμετέχοντες θα κατασκευάζουν την ιστορία τους είναι να 
βεβαιωθεί ότι όλα τα άτομα έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν, 
καθώς και να παρέχει βοήθεια σε όσους κολλήσουν σε κάποιο 
σημείο, βοηθώντας τους να «ξεκλειδώσουν» τις ιδέες τους. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Η χρήση φωτογραφιών για να αφηγηθούμε μια ιστορία, βοηθά στο 
να αντιμετωπιστούν τυχόν εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν σε μια 
ομάδα στην οποία δε μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα. 
Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τι τους ζητείται, 
επομένως θα ήταν χρήσιμο ο εκπαιδευτής/τρια να χρησιμοποιήσει 
ένα έτοιμο παράδειγμα φωτο-ιστορίας. 
Η δραστηριότητα μπορεί να τροποποιηθεί ή να γίνει πιο 
συγκεκριμένη για συμμετέχοντες που ενδεχομένως έχουν 
περισσότερες γνώσεις, ίσως με τον περιορισμό των προϊόντων και 
υπηρεσιών ανά τομέα ή χρονική περίοδο. 

 
 
 
 
 
 
 



Ε2.ΑΣΚΗΣΗ 2 Διαχείριση των αλλαγών στον χώρο εργασίας 

ΘΕΜΑ 
Σχεδιάζοντας το μέλλον 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν 
τη μέθοδο της μάθησης με βάση το πρόβλημα για να 
εξετάζουν προβλήματα που προκύπτουν από το χάσμα 
γενεών σε ένα εργασιακό περιβάλλον και να μπορούν να 
σχεδιάζουν μια συνεδρία με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση με βάση το πρόβλημα, μάθηση μέσω προσομοιώσεων-
σεναρίων 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα 
10 λεπτά για παρουσίαση του προβλήματος/σεναρίου 
30 λεπτά για συζήτηση σε μικρές ομάδες και ανάπτυξη λύσεων 
10 λεπτά για παρουσίαση των λύσεων σε όλη την ομάδα 
10 λεπτά για αναστοχασμό και ολοκλήρωση της άσκησης. 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Ομάδες 6-8 ατόμων 
 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Αίθουσα που να έχει αρκετό χώρο, ώστε να μπορούν οι ομάδες να 
δουλέψουν χωρίς να ενοχλούν η μία την άλλη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. Ο εκπαιδευτής/τρια αρχίζει την άσκηση παρέχοντας ένα 

λεπτομερές σενάριο για μια κατάσταση που συμβαίνει σε 
έναν χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, μια Μηχανολογική 
Εταιρεία που εργοδοτεί 100 άτομα λαμβάνει εσωτερικά 
παράπονα από το νεαρότερο προσωπικό για συστηματικό 
εκφοβισμό από μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους. Το 
θέμα έχει γίνει σοβαρό, αφού επηρεάζει την απόδοση της 
επιχείρησης. 

2. Ο εκπαιδευτής/τρια ζητά από τις ομάδες να σκεφτούν  μια 
σειρά από πιθανές λύσεις για τον Εκτελεστικό Διευθυντή της 
επιχείρησης. 

3. Όταν τελειώσει ο χρόνος, οι ομάδες συζητούν όλες μαζί τις 
λύσεις τους. 

4. Ο εκπαιδευτής/τρια, στη συνέχεια, καλεί τους συμμετέχοντες 
να αναστοχαστούν για όσα έχουν μάθει. Για παράδειγμα: η 
λύση πρέπει να αντιμετωπίζει και να κατανοεί το βασικό 
πρόβλημα, κάποιες λύσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν το 
άμεσο πρόβλημα αλλά όχι το ευρύτερο, κ.λπ. 

 
Σύνοψη και συμπεράσματα  
Τα βασικά σημεία σε αυτή την άσκηση είναι η χρήση της μεθόδου 
μάθησης με βάση το πρόβλημα, η σημασία τόσο της αποκλίνουσας 
όσο και της συγκλίνουσας σκέψης σε αυτή τη μέθοδο, πώς οι 
αλλαγές στην κοινωνία (όπως η γήρανση του εργατικού δυναμικού 
και η αυξανόμενη κοινωνικο-πολιτισμική πολυμορφία) παρουσιάζουν 
ευκαιρίες και προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μέσω παραδοσιακών προσεγγίσεων και λύσεων. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μια πιθανή δυσκολία μπορεί να είναι η έλλειψη ιδεών στις ομάδες, 
οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ήταν χρήσιμο να εφαρμόσετε την 



παραλλαγή της αποκλίνουσας σκέψης που προτείνεται πιο κάτω. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Για τους πιο έμπειρους συμμετέχοντες, μια παραλλαγή σε αυτή την 
άσκηση μπορεί να είναι η υπόδυση ρόλων, με τα άτομα σε κάθε 
ομάδα να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους, π.χ. Διευθυντής 
ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαιδευτής, Μεγαλύτερος υπάλληλος, 
Νεαρότερος υπάλληλος, έτσι ώστε να φανούν οι διαφορετικές 
οπτικές του κάθε μέρους. 
 
Μια άλλη παραλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση 
αποκλίνουσας σκέψης στα πρώτα πέντε λεπτά της δραστηριότητας, 
όπου όλες οι ομάδες καλούνται να παράγουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες ιδέες. Μόλις τελειώσουν τα πέντε λεπτά, οι ομάδες 
παρουσιάζουν τις ιδέες τους και στη συνέχεια μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τις προτάσεις που ακούστηκαν 
για να αναπτύξουν μια λύση για την επιχείρηση (20 λεπτά). Αυτό 
μπορεί να απαιτεί παράταση του χρόνου. 

 
 

Ε2. ΑΣΚΗΣΗ 3 Σχεδιάζοντας για το μέλλον 

ΘΕΜΑ 
Σχεδιάζοντας το μέλλον 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία του 
σχεδιασμού για το μέλλον 

• Να μπορούν να οραματίζονται μια σειρά διαφορετικών 
πιθανών σεναρίων 

• Να συνειδητοποιήσουν πώς οι διαφορετικές επιλογές θα 
τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν για το μέλλον, μέσα από την 
κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων 
κάθε εναλλακτικής προοπτικής  

• Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον σχεδιασμό σεναρίων 
ως εργαλείο δημιουργίας στρατηγικών για το μέλλον. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα και 10 λεπτά 
10 λεπτά για παρουσίαση της άσκησης. 
40 λεπτά για να γίνει η άσκηση και να αναπτυχθούν τα τέσσερα 
σενάρια. 
10 λεπτά για να γίνει μια παρουσίαση PowerPoint από κάθε ομάδα. 
10 λεπτά για αναστοχασμό.  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Όχι περισσότερα από 6-8 άτομα σε κάθε ομάδα. 
 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Μια αίθουσα που επιτρέπει στις ομάδες να δουλέψουν άνετα 
έχοντας αρκετό χώρο ανάμεσά τους και στη συνέχεια να ενωθούν για 
αναστοχασμό. 
Σύνδεση στο διαδίκτυο και φορητοί υπολογιστές θα ήταν χρήσιμα. 
Προβολέας για τις παρουσιάσεις PowerPoint των ομάδων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει την έννοια του σχεδιασμού 

σεναρίων, μαζί με την ιδέα ότι δεν μπορούμε να 
προβλέψουμε το μέλλον. Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να 



δώσει μερικά παραδείγματα από την εμπειρία του/της ή από 
το διαδικτυακό εργαλείο της ενότητας, για να δείξει ότι είναι 
αδύνατον να προβλέψουμε το μέλλον. Στη συνέχεια, αναλύει 
τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους έχει 
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος σχεδιασμού σεναρίων. Για 
παράδειγμα, ο σχεδιασμός σεναρίων «Mont Fleur» για το 
μέλλον της Νοτίου Αφρικής δημιούργησε τέσσερα 
εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον. 
https://reospartners.com/wp-
content/uploads/old/Mont%20Fleur.pdf 

2. Ο εκπαιδευτής/τρια στη συνέχεια ζητά από κάθε ομάδα να 
επιλέξει έναν θεματικό τομέα για να εργαστεί. Π.χ. Ποιο είναι 
το μέλλον για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
το 2030; Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα χρονικό όριο για το 
σενάριο, το οποίο να μην είναι πολύ μακρινό, αλλά να είναι 
αρκετά κοντά για να μπορεί να φανταστεί κανείς ποιο μπορεί 
να είναι το μέλλον. Μετά, ζητά από τις ομάδες να βρουν 
τέσσερα διαφορετικά σενάρια, όπως στο παράδειγμα του 
Mont Fleur. Ο εκπαιδευτής/τρια ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες ότι στο τέλος της άσκησης, κάθε ομάδα θα 
πρέπει να παρουσιάσει τα τέσσερα σενάριά της σε όλους 
μέσω PowerPoint. 

3. Μετά τις παρουσιάσεις, θα υπάρξει ένας 10λεπτος 
αναστοχασμός για τη μάθηση. Είναι βασικό να τονιστεί ότι 
δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά μπορούμε 
να το σχεδιάσουμε.  

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στην αρχή ενδέχεται οι ομάδες να μην είναι σίγουρες ποιο τομέα να 
επιλέξουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτή/τριας είναι να διαμεσολαβήσει 
στη συζήτηση εντός της ομάδας, αν η ομάδα κολλήσει ή έχει 
διαφορετικές απόψεις για το πού να εστιάσει.   

ΕΠΙΠΕΔΑ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Για εκπαιδευόμενους που δεν έχουν πολλή εμπειρία, θα ήταν καλό 
να τους δώσετε εσείς το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν. 

 

https://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Mont%20Fleur.pdf
https://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Mont%20Fleur.pdf


Ε2.ΑΣΚΗΣΗ 4 Περιβάλλοντα μάθησης μέσα από δράση: συνεργασία με 
άλλους για κοινωνική καινοτομία 

ΘΕΜΑ 
Σχεδιάζοντας το μέλλον 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες πώς να χρησιμοποιούν 
τεχνικές μάθησης μέσα από δράση και πώς να εφαρμόζουν 
τη συγκεκριμένη μέθοδο στην επίλυση προβλημάτων και τον 
σχεδιασμό του μέλλοντος. 

• Να καταλάβουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ευρύ 
φάσμα οπτικών στην ανάπτυξη λύσεων για το μέλλον. 

• Να κατανοήσουν τις αρχές της μάθησης μέσω δράσης ως 
εκπαιδευτικής μεθόδου. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες για τον αποτελεσματικό 
συντονισμό συνεδριών μάθησης μέσα από δράση. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση, μάθηση με βάση το πρόβλημα, 
συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

50 λεπτά – 1 ώρα 
10 λεπτά παρουσίαση της μεθόδου και του θέματος. 
30 λεπτά για τους συμμετέχοντες για να χρησιμοποιήσουν τεχνικές 
«γιατί και πώς» για να κατανοήσουν το ζήτημα. 
10 λεπτά για αναστοχασμό σε σχέση με όσα έμαθαν οι 
συμμετέχοντες. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Όχι περισσότερα από 6-8 άτομα σε κάθε ομάδα. 
 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Μια αίθουσα που επιτρέπει στις ομάδες να δουλέψουν άνετα 
έχοντας αρκετό χώρο ανάμεσά τους και στη συνέχεια να ενωθούν για 
αναστοχασμό. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει τη μέθοδο «μάθηση μέσα 
από δράση» και εξηγεί πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών 
προβλημάτων σε έναν οργανισμό. Ο  εκπαιδευτής/τρια ρωτά 
τους συμμετέχοντες αν υπάρχει κάποιος που αντιμετωπίζει 
ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με ένα από 
τα τρία πιο κάτω θέματα: 
α) Μια ιδέα για μια αλλαγή στον χώρο εργασίας που 

αντιμετωπίζεται με αντίσταση. 
β)  Ένας υφιστάμενος ή ένας συνάδελφος που θεωρούν ότι 

είναι ανθεκτικός στην αλλαγή 
γ) Μια κοινωνικο-πολιτισμική αλλαγή που τους κάνει να 

νιώθουν αβεβαιότητα για το πώς να συμπεριφερθούν π.χ. 
οι τουαλέτες στον χώρο εργασίας έγιναν ουδέτερες ως 
προς το φύλο. 

 
Μόλις η ομάδα εντοπίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα πάνω στο 
οποίο θα ήθελε να εργαστεί, το επόμενο βήμα είναι να εφαρμόσει 
μια τεχνική μάθησης μέσα από δράση: 

2. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής/τρια να δημιουργήσει το 
κατάλληλο κλίμα  από την αρχή, ώστε το άτομο που εισάγει 
το θέμα να μη νιώθει άβολα με τις ερωτήσεις. Το περιβάλλον 
πρέπει να είναι φιλικό και εξερευνητικό. Οι συμμετέχοντες 
κάνουν ερωτήσεις που αρχίζουν με «πώς» ή «γιατί», τις 
οποίες απαντά το άτομο. 

3. Στο τέλος της δραστηριότητας, το άτομο αναστοχάζεται για το 
τι έχει μάθει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και η ομάδα 



 
 

μπορεί επίσης να μοιραστεί τις σκέψεις της. 
4. Ο εκπαιδευτής/τρια μοιράζεται και ο ίδιος/η ίδια τις 

παρατηρήσεις του/της για τη διαδικασία και συνοψίζει την 
καινούρια γνώση. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα 
πριν την έναρξη της άσκησης, ευχαριστώντας το άτομο που έθεσε το 
θέμα και αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Η ομάδα 
πρέπει να συμφωνήσει να κάνει ερωτήσεις σε φιλικό τόνο, 
δείχνοντας ενσυναίσθηση. Αν ο εκπαιδευτής/τρια παρατηρήσει ότι οι 
συμμετέχοντες δεν τηρούν αυτούς τους κανόνες, θα πρέπει να 
σταματήσει την άσκηση και να τους υπενθυμίσει τους κανόνες. Για 
αυτή την άσκηση ενδείκνυται οι συμμετέχοντες να σταθούν σε κύκλο, 
με το άτομο που θα απαντά τις ερωτήσεις να αποτελεί μέρος του 
κύκλου αντί να στέκεται απέναντι στην υπόλοιπη ομάδα. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Αυτή η άσκηση απαιτεί πιο έμπειρους εκπαιδευτές, αλλά και οι 
διευθυντές/επικεφαλής διαφορετικών επιπέδων μπορούν να 
εφαρμόσουν τη Μάθηση μέσα από δράση. 



Ενότητα 3: Αναπτύσσοντας δίκτυα και σχέσεις 
 
 

Ε3. ΑΣΚΗΣΗ 1  Διαχείριση σχέσεων 
ΘΕΜΑ Ανάπτυξη δικτύων και σχέσεων 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες πώς να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τα δίκτυα. 

• Να ανακαλύψουν διαφορετικές στρατηγικές δικτύωσης. 

• Να μπορούν να μετατρέπουν πραγματικές καταστάσεις σε 
ευκαιρίες μάθησης. 

• Να συνδυάζουν μια ποικιλία ιδεών, ώστε να δημιουργήσουν μια 
επίσημη πρόταση δράσης. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση με βάση το πρόβλημα, βιωματική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 75 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας) 
20 λεπτά για να πει ο εκπαιδευτής/τρια το σενάριο με το πρόβλημα 
στους συμμετέχοντες και να το συζητήσουν σε μικρές ομάδες. 
10 λεπτά για να μοιραστούν οι συμμετέχοντες τα συμπεράσματα από 
τη συζήτηση στις ομάδες τους με όλους. 
5 λεπτά για να προσθέσει ο εκπαιδευτής/τρια ένα επιπλέον πρόβλημα 
στο σενάριο το οποίο να περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ζήτημα, 
ώστε να απαιτεί περαιτέρω συζήτηση. 
25 λεπτά για να το συζητήσουν σε μικρές ομάδες και να μοιραστούν οι 
συμμετέχοντες τα συμπεράσματα από τη συζήτηση στις ομάδες τους με 
όλους.  
15 λεπτά για τελική συζήτηση, ολοκλήρωση και σύνοψη. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
20 άτομα το πολύ· οι μικρότερες ομάδες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
περισσότερα από πέντε άτομα. 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Πίνακες παρουσιάσεων, μαρκαδόροι, χαρτί για να κρατούν σημειώσεις 
οι συμμετέχοντες, στιλό (ανάλογα με τους συμμετέχοντες) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει ένα σενάριο με ένα πρόβλημα που 
σχετίζεται με τη διαχείριση σχέσεων σε επαγγελματικό πλαίσιο. Ο 
εκπαιδευτής/τρια μπορεί να επιλέξει ένα δικό του σενάριο ή να 
χρησιμοποιήσει το πιο κάτω παράδειγμα: 

 
«Η Μαρία ηγείται τριών ομάδων σε μια εταιρεία μάρκετινγκ: την 
ομάδα πωλήσεων, τη διαφημιστική ομάδα και την ομάδα 
σχεδιασμού λογοτύπου. Οι ομάδες βρίσκονται σε τρεις 
διαφορετικούς ορόφους στο ίδιο κτίριο. 

 
Η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων δεν ήταν καλή τελευταία και τα 
μέλη της φαίνεται να μιλούν ο ένας στον άλλο μόνο όταν τα 
πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Η επιχείρηση έχει χάσει 
ορισμένους σημαντικούς πελάτες και τα στοιχεία από τα παράπονα 
των πελατών δείχνουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται μεταξύ των 
τριών ομάδων. 

 
Στην παρούσα φάση, οι ομάδες κατηγορούν η μία την άλλη και οι 
προϊστάμενοι της Μαρίας της ζήτησαν να βελτιώσει την 



επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Συζητήστε σε ομάδες ποιες 
στρατηγικές θα μπορούσε να θέσει σε εφαρμογή η Μαρία, για να 
βελτιώσει την επικοινωνία μέσα στις ομάδες της». 

 
2. Ο εκπαιδευτής δίνει παραδείγματα για ορισμένους από τους 

βασικούς παράγοντες που τείνουν να καθορίζουν την επιτυχία της 
επικοινωνίας. Για παράδειγμα, οι διευθυντές συχνά αντιμετωπίζουν 
την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων και ομάδων. 

3. Οι εκπαιδευόμενοι, σε μικρές ομάδες, θα προσπαθήσουν να κάνουν 
ερωτήσεις που να οδηγούν στον πυρήνα του προβλήματος, να 
δώσουν απαντήσεις και πιθανές λύσεις στη σύγκρουση. Γράφουν τις 
σκέψεις τους στους πίνακες παρουσιάσεων. 

4. Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να παρέμβει για να ενθαρρύνει τους 
συμμετέχοντες ή για να μεσολαβήσει στη συζήτηση, αρχικά μεταξύ 
των μικρών ομάδων (δίνοντας προσοχή στο τι συζητά η καθεμία 
από τις ομάδες) και στη συνέχεια μεταξύ όλων των συμμετεχόντων 
που θα ενωθούν ως μια ομάδα. Οι ομάδες εξηγούν η μία στην άλλη 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους. 

5. Ακολούθως, ο εκπαιδευτής/τρια προσθέτει μια ανατροπή, μια 
υποθετική επιπλοκή και έναν παράγοντα δυσκολίας. Για 
παράδειγμα, την πίεση του χρόνου: 
 
«Η εταιρεία έχει μόλις αναλάβει έναν καινούριο πελάτη, ο οποίος 
έχει ζητήσει από την εταιρεία να ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη 
εκστρατεία μάρκετινγκ, διαφήμισης και πωλήσεων. Ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής υπενθύμισε στη Μαρία ότι η εταιρεία πρέπει 
οπωσδήποτε να παρέχει άριστες υπηρεσίες και ότι πρέπει να βρει 
μια λύση για να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων το 
συντομότερο δυνατόν». 

6. Οι συμμετέχοντες δουλεύουν πάλι σε μικρές ομάδες για να βρουν 
μια λύση και μόλις τελειώσουν συζητούν με τις άλλες ομάδες για τις 
απαντήσεις τους. Ο εκπαιδευτής/τρια θα μεσολαβήσει στον 
σχεδιασμό ενός κοινού, τελικού σχεδίου δράσης (με βασικά σημεία 
και βήματα). 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να φροντίσει για τη διαμεσολάβηση των 
συζητήσεων, ετοιμάζοντας από προηγουμένως: 

- Παραδείγματα καλής και κακής επικοινωνίας  
- Πιθανές λύσεις 
- Παράγοντα επιπλοκής/ανατροπής 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Μπορεί να γίνει προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο που να 
αφορά τους συμμετέχοντες, αν είναι δυνατόν. Βεβαιωθείτε ότι 
προσεγγίζετε ευαίσθητα θέματα με προσοχή. 

 
 
 
 
 
 
 



Ε3. ΑΣΚΗΣΗ 2  Η αξία των δικτύων 
ΘΕΜΑ Ανάπτυξη δικτύων και σχέσεων 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη δικτύων 
που υπάρχουν σε μια εταιρεία/επιχείρηση και να 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία των δικτύων στο εργασιακό 
περιβάλλον. 

• Να γνωρίζουν τον προσωπικό χάρτη σχέσεών τους: όχι μόνο με 
ποιους έχουν σχέσεις αλλά και με ποιο τρόπο. 

• Να είναι σε θέση να αναπτύξουν στρατηγικές για σχέδια 
δικτύωσης. 

• Να είναι σε θέση να αρχίσουν να κτίζουν ένα σχέδιο δικτύωσης 
με μια πρακτική οπτική. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 90 λεπτά 
15 λεπτά για μια σύντομη θεωρητική επεξήγηση 
10 λεπτά για τις πρώτες ιδέες 
15 λεπτά για τις παρουσιάσεις 
30 λεπτά για δουλειά σε ομάδες 
20 λεπτά για τις τελικές παρουσιάσεις και τη συζήτηση. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 15 άτομα το πολύ  

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Πίνακες παρουσιάσεων, μαρκαδόροι, χαρτί για να κρατούν σημειώσεις 
οι συμμετέχοντες, στιλό (η ποσότητα θα πρέπει να είναι ανάλογα με 
τους συμμετέχοντες) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Θεωρητικό υπόβαθρο: ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει και 
περιγράφει στους συμμετέχοντες τις διάφορες επαφές και 
σχέσεις που αναπτύσσονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον 
(επίσημη και ανεπίσημη δικτύωση· προσωπική, επιχειρησιακή 
και στρατηγική δικτύωση). 

2. Ο εκπαιδευτής/τρια, στη συνέχεια, ζητά από κάθε 
συμμετέχοντα να σκεφτεί την δική του περίπτωση και τους 
τύπους σχέσεων που έχει αναπτύξει που ωφελούν τη δουλειά 
του (επίσημη, ανεπίσημη, προσωπική, επιχειρησιακή και 
στρατηγική δικτύωση). Κάθε συμμετέχων θα κληθεί αργότερα 
να παρουσιάσει τα αποτελέσματά του. 

3. Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν μικρές ομάδες (ο 
εκπαιδευτής/τρια μπορεί να προτείνει ομάδες που θα 
μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την άσκηση, π.χ. 
συμμετέχοντες από συγγενικούς τομείς και επαγγέλματα ή από 
συμπληρωματικά επαγγέλματα και τομείς). Τα μέλη των 
ομάδων συνεργάζονται, αναλύοντας το προσωπικό δίκτυο και 
τις σχέσεις του κάθε ατόμου με τη σειρά. Εξετάζουν τα κενά και 
δημιουργούν ιδέες για το πώς να τα γεφυρώσουν. Στη 
συνέχεια, δημιουργούν μια στρατηγική για κάθε μια από τις 
περιπτώσεις: όλοι μαζί παρέχουν ιδέες για το πώς να 
αναπτύξουν περαιτέρω τα δίκτυα. Κάθε άτομο πρέπει να 
δημιουργήσει το δικό του διάγραμμα δικτύου (παρούσα 
κατάσταση και μελλοντικές ενέργειες) χρησιμοποιώντας ένα 
φύλλο από τον χαρτοπίνακα. 

4. Τέλος, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα διαγράμματα δικτύων 
τους με τους υπόλοιπους. Όλοι είναι ελεύθεροι να προτείνουν 



νέες ιδέες και να σχολιάσουν με έναν εποικοδομητικό και 
θετικό τρόπο. 

5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναστοχαστούν για τη σημασία 
και τη δυσκολία της δημιουργίας δικτύων και σχέσεων. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η ευθύνη του εκπαιδευτή/τριας έγκειται στη δημιουργία ενός θετικού, 
εποικοδομητικού περιβάλλοντος εργασίας. Αυτή η άσκηση 
περιλαμβάνει  πολύ αυτο-αναστοχασμό, ο οποίος μπορεί να είναι 
δύσκολος/αγχωτικός για ορισμένα άτομα. Συνεπώς, το χιούμορ, 
πρακτικά παραδείγματα και μουσική υπόκρουση μπορούν να 
βοηθήσουν. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να σκεφτεί για το χρονοδιάγραμμα και τη 
δομή της δραστηριότητας. Για παράδειγμα, αν η ομάδα είναι μεγάλη, 
μπορούν να μην πραγματοποιηθούν οι επιμέρους ασκήσεις στις 
υποομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, μετά την παρουσίαση της κάθε 
περίπτωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν λύσεις όλοι 
μαζί, εφαρμόζοντας την τεχνική της ιδεοθύελλας. Στο τέλος, μπορούν 
να δημιουργήσουν έναν σύντομο αριθμό γενικών στρατηγικών για τους 
βασικούς τύπους δικτύων. 

 
 

Ε3. ΑΣΚΗΣΗ 3  Στρατηγική σκοπιά: δικτυωθείτε επαγγελματικά 
ΘΕΜΑ Ανάπτυξη δικτύων και σχέσεων 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τι συνιστά καλή στρατηγική 
δικτύωση 

• Να κατανοήσουν τις βασικές ικανότητες δικτύωσης 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες στην στρατηγική ομαδική δικτύωση 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνεργατική μάθηση, παιχνιδοποίηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνολική διάρκεια: 60 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Μικρές ομάδες των 4 ή 5 ατόμων 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Παζλ (για παράδειγμα το παιχνίδι IQ puzzler Smart ή άλλα εργαλεία 

από το διαδίκτυο, https://www.smartgames.eu/uk)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες με (περίπου) τον ίδιο αριθμό 

ατόμων. 

2. Ο εκπαιδευτής/τρια μοιράζει ένα διαφορετικό παζλ σε κάθε ομάδα, 

με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας, για να δει ποια ομάδα θα τελειώσει 

πρώτη. 

3. Δυσκολία: Κάποια κομμάτια παζλ θα βρίσκονται στα παζλ άλλων 

ομάδων. Εναπόκειται σε κάθε ομάδα να αποφασίσει με ποιο τρόπο 

θα πάρει αυτά τα κομμάτια, είτε μέσω διαπραγμάτευσης, 

παζαρέματος είτε μέσω ανταλλαγής παικτών, κ.λπ. Ό,τι και αν 

αποφασίσουν, θα πρέπει να το κάνουν ως ομάδα. 

4. Στο τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις 

στρατηγικές χάρη στις οποίες ολοκλήρωσαν το παζλ, 

προσδιορίζοντας τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν μέσα στις 

δικές τους ομάδες, αλλά και αυτές που χρησιμοποίησαν με τις άλλες 

ομάδες. Πρέπει, επίσης, να εντοπίσουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες 

https://www.smartgames.eu/uk


που αντιμετώπισαν ως ομάδα. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτή η άσκηση θα πρέπει να γίνει σε μια αίθουσα με αρκετό χώρο για 

να κινούνται οι συμμετέχοντες και να δουλεύουν άνετα. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Το παιχνίδι που θα επιλέξετε, πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις 

δεξιότητες της ομάδας. Όσο πιο μεγάλη η ομάδα, τόσο πιο δύσκολο 

παιχνίδι. 

 
 

Ε3. ΑΣΚΗΣΗ 4 Σχέδια Δράσης 
ΘΕΜΑ Ανάπτυξη δικτύων και σχέσεων 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να κάνουν μια ανάλυση αναγκών σχετικά με την 

ικανότητά τους να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν ένα Σχέδιο 

Δράσης Σχέσεων (Relationship Action Plan, RAP). 

• Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Σχεδίου Δράσης 

Σχέσεων. 

• Να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Σχέδιο Δράσης Σχέσεων. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Ενεργή μάθηση, Παιχνιδοποίηση, Μικρομάθηση.  

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 60 λεπτά 

5 λεπτά για να εξηγήσει ο εκπαιδευτής/τρια την άσκηση 

15 λεπτά για να κάνουν οι συμμετέχοντες το τεστ 

40 λεπτά για ανάλυση των αποτελεσμάτων και συζήτηση των 

απαντήσεων. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 20 συμμετέχοντες το μέγιστο 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα δωρεάν διαδικτυακό 

εργαλείο (π.χ. Quizziz4), για να δημιουργήσει το δικό του τεστ με 

ερωτήσεις. Στόχος είναι να ελέγξει επί τόπου το επίπεδο κατανόησης 

των συμμετεχόντων για ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά και να κάνει την 

εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα.  Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια δωρεάν 

εφαρμογή που δε χρειάζεται εγγραφή από τους εκπαιδευόμενους. Οι 

συμμετέχοντες μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη βοήθεια ενός προβολέα.  

 

Παράδειγμα τεστ 

(οι σωστές απαντήσεις είναι με έντονα γράμματα): 

 

1. Ένα σχέδιο δράσης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που προάγει τη 

βελτιστοποίηση ενός έργου, εστιάζοντας στους σκοπούς και στόχους 

του. 

Σωστό 

Λάθος 

2. Το συνειδητό, λογικό και συνεκτικό σύνολο αποφάσεων για τις 

δράσεις που πρέπει να γίνουν και τους πόρους που πρέπει να 

 
4 https://quizizz.com/ 

https://quizizz.com/


χρησιμοποιηθούν, το οποίο οδηγεί στην επίτευξη των στόχων.  

Στρατηγική 

Διάγνωση της κατάστασης 

3. Το οργανωσιακό διάγραμμα είναι η γραφική αναπαράσταση του 

προγράμματος των δραστηριοτήτων σε μια εταιρεία. 

Σωστό 

Λάθος 

4. Ο καθορισμός στόχου είναι η βασική ενέργεια για τη σωστή 

ανάπτυξη της εταιρείας και της δραστηριότητάς της. 

Σωστό 

Λάθος 

5. Ένα εργαλείο που περιγράφει πώς να καθορίσουμε και να 

αξιολογήσουμε την πρόοδο προς την επίτευξη ενός στόχου. 

SMART 

CLEAR 

6. Δεν είναι ανάγκη να αξιολογούμε ανά διαστήματα τις ενέργειες μας·  

είναι απαραίτητο μόνο στο τέλος της παρέμβασής μας. 

Σωστό 

Λάθος 

7. Το εργαλείο SMART εστιάζει στη σαφήνεια και το πόσο μετρήσιμοι 

είναι οι στόχοι. 

Σωστό 

Λάθος 

8. SMART σημαίνει: Συγκεκριμένος (Specific), Μετρήσιμος (Measurable), 

Εφικτός (Attainable), Σημαντικός (Relevant) και... 

Προσωρινός (Temporary) 

Συγυρισμένος (Tidy) 

Με χρονοδιάγραμμα (Time-bound) 

Αξιόπιστος (Trustworthy) 

9. Το Σχέδιο Δράσης Σχέσεων αναφέρεται στον εντοπισμό του 

καλύτερου τρόπου ανάπτυξης σχέσεων σε σχέση με τα 

επιχειρηματικά μας σχέδια. 

Σωστό 

Λάθος 

10. Αυτό που χτίζει καλές σχέσεις γρήγορα είναι το να προχωρά καλά η 

δουλειά. 

Σωστό 

Λάθος 

11. Πρώτα, πρέπει να ξέρουμε ποιοι εμπλέκονται στους στόχους μας και 

πώς να δημιουργήσουμε συγκεκριμένες στρατηγικές. 

Σωστό 

Λάθος 

12. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε όλες μας τις σχέσεις ισότιμα· η 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων δεν είναι ευεργετική για την επίτευξη 

στόχων. 



Σωστό 

Λάθος 

13. Ο σαφής καθορισμός του τι μπορούν να κάνουν τα άτομα για εσάς 

είναι σημαντικός. 

Σωστό 

Λάθος 

14. Τα άτομα που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μας 

πρέπει να εντοπίζονται και να τους δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 

Σωστό 

Λάθος 

15. Πρέπει να συμμετέχουμε σε όλων των ειδών τις συναντήσεις και 

εκδηλώσεις, ώστε να κάνουμε και να διατηρήσουμε σημαντικές 

επαφές. 

Σωστό 

Λάθος 

16. Η ανανέωση των σχέσεών μας δεν είναι πολύ σημαντική για τον 

στόχο μας, επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν πολύ και θα μπορούσαν 

να μας αποσπάσουν από τον βασικό μας στόχο. 

Σωστό 

Λάθος 

17. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ευθύνη του 

επικεφαλής/προϊσταμένου/διευθυντή. 

Σωστό 

Λάθος 

18. Είναι σημαντικό να ενσωματώνουμε στρατηγικές επικοινωνίας που 

να δημιουργούν στα άτομα αίσθημα συμμετοχής και κινήτρου. 

Σωστό 

Λάθος 

19. Στις ομάδες αναπτύσσονται δύο διαστάσεις: η σχέση μεταξύ των 

μελών και τα καθήκοντα/δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

επίλυση προβλημάτων. 

Σωστό 

Λάθος 

20. Πρέπει απλώς να εστιάζουμε στα μέλη της εταιρείας· τα 

ενδιαφερόμενα μέρη δεν εμπίπτουν στο Σχέδιο Δράσης Σχέσεων. 

Σωστό 

Λάθος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. O εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να ετοιμάσει από προηγουμένως ένα 

τεστ, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Plickers ή quizziz. Το 

ερωτηματολόγιο πρέπει να εστιάζει στο θέμα της ενότητας, βλ. για 

παράδειγμα τη Βάση Γνώσεων. 

2. Ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες 

απαντούν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (ο κάθε συμμετέχων 

μπορεί να απαντήσει χρησιμοποιώντας το έξυπνο του τηλέφωνο 

χωρίς να κατεβάσει την εφαρμογή). 



3. Όταν τελειώσει το τεστ, ο εκπαιδευτής/τρια εξετάζει τις απαντήσεις 

και συντονίζει μια σύντομη συζήτηση. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι ερωτήσεις του τεστ πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαρες, για να 

αποφευχθούν παρανοήσεις. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να γνωρίζει σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες 

είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Οι οδηγίες χρήσης της 

εφαρμογής quizziz ή άλλων διαδικτυακών εργαλείων αξιολόγησης 

πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές από όλους τους 

εκπαιδευόμενους. 

 
 



Ενότητα 4: Διαχείριση Συνεργασίας 
 
 

Ε4. ΑΣΚΗΣΗ 1  Φτιάξτε τη δική σας ταινία 

ΘΕΜΑ Συνεργασία με άλλους και διαχείριση συνεργασίας 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να επιδείξουν δημιουργικότητα και να 
αναπτύξουν ιδέες. 

• Να δουλέψουν ομαδικά και να εφαρμόσουν δεξιότητες 
συνεργασίας. 

• Να μπορούν να δουλέψουν σε μεγάλες ομάδες. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Συνολική διάρκεια: 2 – 8 ώρεs, ανάλογα – μπορεί να επεκταθεί και σε 
μια ολοήμερη δραστηριότητα 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Χωρίς περιορισμό 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Προετοιμασία: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φέρουν τον 
απαραίτητο εξοπλισμό - κάμερα, τρίποδο και φορητό υπολογιστή - ή 
παρέχετε τους αυτά τα εργαλεία και κατεβάστε ένα πρόγραμμα 
επεξεργασίας ταινιών (π.χ. Windows Movie Maker, iMovie ή 
οποιοδήποτε άλλο δωρεάν πρόγραμμα που μπορεί να βρεθεί στο 
διαδίκτυο). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποιος καλύτερος τρόπος υπάρχει για να ενθαρρύνετε τη 
δημιουργικότητα της ομάδας σας, από το να φτιάξει τη δική της ταινία; 
Αυτή είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα που μπορεί να γίνει και 
σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Η ομάδα σας θα τη 
λατρέψει! Στο κάτω-κάτω, σε ποιον δεν αρέσουν οι ταινίες; 
 
Μπορεί να γίνει σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο: 

1. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μεγάλες ομάδες που να 
περιλαμβάνουν ιδανικά οκτώ άτομα το λιγότερο και  ζητήστε 
από κάθε άτομο να αναλάβει μια υπευθυνότητα, π.χ. 
σεναριογράφος, σκηνοθέτης, εικονολήπτης, βοηθοί και 
ηθοποιοί. 

2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το θέμα μιας 
ταινίας που ήδη υπάρχει και να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Αν 
αυτό τους φαίνεται περιοριστικό, μπορούν να επιλέξουν το 
δικό τους θέμα (μια εισήγηση είναι η ταινία «Ocean’s Εleven»). 

3. Ζητήστε από τις ομάδες να γράψουν το σενάριο της ταινίας, η 
οποία πρέπει να διαρκεί 4-7 λεπτά το πολύ. Σημείωση: Μια 
σελίδα σεναρίου αντιστοιχεί σε ένα λεπτό στην ταινία. 

4. Στη συνέχεια, οι ομάδες γυρίζουν την ταινία τους με βάση το 
σενάριο. 

5. Όλες οι ταινίες προβάλλονται στο τέλος της άσκησης. Δώστε 
βραβείο στην καλύτερη ταινία. 

6. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητήσουν και να αναστοχαστούν 
για τη σημασία της συνεργασίας, πώς τη διαχειρίστηκαν και 
πώς εξελίχθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος της άσκησης (ποια 
ήταν η δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη στην αρχή και 
ποια ήταν στο τέλος). Τι έμαθαν από την άσκηση; Πώς ήταν η 



εμπειρία; Ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές και τα πιο συχνά 
λάθη στη συνεργασία;  

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η δημιουργία μιας ταινίας είναι χωρίς αμφιβολία μια εξάσκηση στην 
ομαδική εργασία. Για να γίνει μια πετυχημένη ταινία, πρέπει όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη να δουλέψουν μεταξύ τους αρμονικά. Δεδομένου 
ότι το περιβάλλον εργασίας είναι περιορισμένο, οι ομάδες θα πρέπει 
επίσης να επιδείξουν δημιουργικότητα, αν θέλουν να έχουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να προωθήσει τη δημιουργική, μη 
συμβατική σκέψη. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να προσαρμόσει την άσκηση ώστε να 
ταιριάζει στις ανάγκες και την εμπειρία των συμμετεχόντων. 

 
 

Ε4. ΑΣΚΗΣΗ 2  Αφιέρωμα σε περιοδικό  

ΘΕΜΑ Συνεργασία με άλλους και διαχείριση συνεργασίας  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Με το τέλος της άσκησης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
μπορούν να οραματιστούν την επιτυχία της ομάδας τους σε 
μεγαλύτερα έργα. 

• Να μπορούν να διαχειριστούν τη συνεργασία και να επιλύουν 
προβλήματα συνεργατικά. 

• Να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλο να σκεφτεί πιο φιλόδοξα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνολική διάρκεια: 60-90 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Χωρίς περιορισμό 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Πρότυπα (templates), μαρκαδόροι, στιλό. 
 
Σημείωση: Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να παρέχει στους συμμετέχοντες 
πρότυπα διάταξης (templates) για τα διάφορα μέρη του 
αφιερώματος/άρθρου σε ένα περιοδικό, π.χ. εξώφυλλο, τίτλος 
εξωφύλλου, δηλώσεις από τους επικεφαλής και τα μέλη της ομάδας, 
εικόνες και κυριότερα σημεία, κ.λπ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποιος δε θα ήθελε να είναι το θέμα ενός αφιερώματος/ενός 
εξωφύλλου σε ένα περιοδικό; Σε αυτή τη δραστηριότητα, κάθε ομάδα 
πρέπει να δημιουργήσει ένα αφιέρωμα για ένα περιοδικό, για ένα 
υποτιθέμενο επιτυχημένο έργο ή επιχειρηματικό επίτευγμα. 
 
1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 3-6 ατόμων.  

Εξηγήστε τον στόχο: Κάθε ομάδα πρέπει να φτιάξει ένα 
αφιέρωμα/άρθρο για ένα περιοδικό, που να αφορά την 
εταιρεία/οργανισμό τους ή ένα έργο που έχουν κάνει, με σκοπό να 
διαφημίσουν τις δραστηριότητες τους που σχετίζονται με την 
κοινωνική καινοτομία. Δε χρειάζεται να γράψουν ολόκληρη την 
ιστορία, πρέπει μόνο να γράψουν τίτλους/επικεφαλίδες και να 
προσθέσουν εικόνες, δηλώσεις και βασικά σημεία που σχετίζονται 
με την κοινωνική τους καινοτομία, προκειμένου να την 
«πουλήσουν». 

2. Μοιράστε τα πρότυπα, τους μαρκαδόρους, τα στιλό και οτιδήποτε 
άλλο μπορεί να χρειαστούν οι συμμετέχοντες για να φτιάξουν το 



αφιέρωμα. Ζητήστε από τις ομάδες να δημιουργήσουν το 
αφιέρωμα, συμπληρώνοντας τα πρότυπα και εστιάζοντας στην 
καινοτόμο πτυχή του έργου ή του οργανισμού – ή στην ανάγκη που 
υπάρχει για καινοτομία, σε ένα πρόβλημα που απαιτεί λύση.  

3. Διαλέξτε το καλύτερο αφιέρωμα. Τα κριτήρια είναι η 
δημιουργικότητα και η συνάφεια με την κοινωνική καινοτομία. 
Μπορούν να ψηφίσουν οι συμμετέχοντες ή μπορεί να υπάρχει μια 
κριτική επιτροπή. 

 
Προαιρετικά: Βραβεύστε το πιο δημιουργικό αφιέρωμα. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το να δει το έργο ή τα επιτεύγματά της σε ένα περιοδικό, είναι μια 
σημαντική στιγμή για κάθε επιχείρηση. Η δημιουργική αυτή άσκηση 
βοηθά την ομάδα σας να σκεφτεί δημιουργικά και να οραματιστεί τη 
μελλοντική της επιτυχία. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα ισχυρό 
εργαλείο για δημιουργία κινήτρου. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να προσαρμόσει την άσκηση ώστε να 
ταιριάζει στις ανάγκες και την εμπειρία των συμμετεχόντων. 

 
 
 

Ε4. ΑΣΚΗΣΗ 3  Περίεργοι συνδυασμοί  

ΘΕΜΑ Συνεργασία με άλλους και διαχείριση συνεργασίας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες την ικανότητα της αποδοχής 
στις ομάδες τους. 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανάπτυξης δεσμών με 
τα άλλα μέλη της ομάδας τους. 

• Να μπορούν να εντοπίζουν σε ποια σημεία χρειάζονται 
βελτίωση στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

• Να συνειδητοποιήσουν τα θετικά στοιχεία και τα 
πλεονεκτήματα ο ένας του άλλου, τις ομοιότητες και τις 
διαφορές. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Σπάσιμο του πάγου 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Συνολική διάρκεια: 1-2 ώρεs 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
6-20 άτομα   
 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Δημιουργήστε μια λίστα από περίεργα ζευγάρια πραγμάτων που, για 
κάποιο λόγο, ταιριάζουν. π.χ. «πορτοκάλι και σοκολάτα», «σοκολάτα 
και καφές», αλάτι και πιπέρι», «ζάχαρη και μπαχαρικά », κ.λπ. Στη 
συνέχεια, γράψτε τα ονόματα των αντικειμένων από κάθε ζευγάρι σε 
ξεχωριστά φύλλα χαρτί. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Όλοι είμαστε διαφορετικοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπως και οι 
προσωπικότητές μας. Δεν έχει σημασία πόσο διαφορετικός είναι ο 
καθένας, στην πραγματικότητα όλοι έχουμε κοινά.  
 
1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν σε κύκλο. Εξηγήστε 

τους τον στόχο της άσκησης. Κολλήστε ένα φύλλο χαρτί με ένα 



όνομα πράγματος στην πλάτη κάθε συμμετέχοντα.  
Σημείωση: Προσπαθήστε να κολλήσετε αντιθετικά πράγματα σε 
άτομα με διαφορετικές προσωπικότητες, αν και αυτό δεν είναι 
απαραίτητο. 

2. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προσπαθήσουν 
να ανακαλύψουν τι είναι γραμμένο στην πλάτη τους. Δικαιούνται να 
κάνουν ερωτήσεις κλειστού τύπου ΜΟΝΟ (ερωτήσεις «ναι» ή 
«όχι»), π.χ. Δίνω γεύση στο φαγητό; κ.λπ.  

3. Μόλις οι συμμετέχοντες βρουν τι είναι γραμμένο στην πλάτη τους, 
πρέπει να βρουν το άλλο μισό που το συμπληρώνει. 

4. Αφού το βρουν, πρέπει να εντοπίσουν τρία πράγματα που έχουν 
κοινά με το άλλο άτομο.  

5. Στο τέλος της άσκησης, οι συμμετέχοντες πρέπει να σχηματίσουν 
ξανά έναν κύκλο και το κάθε ζευγάρι πρέπει να παρουσιάσει στους 
υπόλοιπους τα τρία κοινά του σημεία. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σε οποιοδήποτε συνεργατικό έργο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η 
ομαλή συνεργασία μεταξύ ατόμων. Αυτή είναι μια άσκηση που δίνει 
στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες με άτομα 
με τα οποία ενδεχομένως να μην έρχονταν σε επαφή υπό άλλες 
συνθήκες. Επίσης, η χρήση ερωτήσεων «ναι» ή «όχι» βελτιώνει τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες.  

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Καλέστε τους συμμετέχοντες σε αναστοχασμό: ποια στάση έχουν 
γενικά απέναντι στη συνεργασία; Τείνουν να εστιάζουν στην εξεύρεση 
ομοιοτήτων; Τι έχουν κοινό με άλλους - ή ποιες διαφορές; Με ποιον 
τρόπο είναι ξεχωριστοί, διαφορετικοί από τους άλλους; 
 
Θα μπορούσατε να αναστοχαστείτε με βάση την πολιτισμική διάσταση: 
στις ανατολικές κουλτούρες, τα  άτομα τείνουν να εστιάζουν στα κοινά 
σημεία, ενώ στους δυτικούς πολιτισμούς στις διαφορές. 

 
 

Ε4. ΑΣΚΗΣΗ 4  Χτίστε γέφυρες, όχι τοίχους 
ΘΕΜΑ Συνεργασία με άλλους και διαχείριση συνεργασίας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν μοτίβα σωστής ομαδικής 
συνεργασίας. 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να 
βελτιώσουν την επικοινωνία τους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Συνολική διάρκεια: 60 λεπτά 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8-20 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Χαρτόνι, Lego, καλαμάκια, χαρτί, ρίγα και κολλητική ταινία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δύο ομάδες προσπαθούν να φτιάξουν η κάθε μία το ένα μισό μιας 
γέφυρας με τα υλικά που παρέχονται. Μόλις τελειώσουν, πρέπει να 
συνεργαστούν, για να ενώσουν τα δύο μισά. Αυτό είναι ένα συμβολικό 
παιχνίδι για την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και των 
δημιουργικών δεξιοτήτων. 
1. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες με τον ίδιο αριθμό 



ατόμων. Βάλτε τους σε διαφορετικά σημεία του δωματίου, έτσι ώστε 
να μην μπορεί η μία ομάδα να δει τι κάνει η άλλη. Χρησιμοποιήστε 
ένα διαχωριστικό αν χρειάζεται. 

2. Ζητήστε από κάθε ομάδα να φτιάξει το ένα μισό μιας γέφυρας. Η μια 
ομάδα δεν μπορεί να δει τι κάνει η άλλη. Μπορούν, ωστόσο, να 
επικοινωνήσουν λεκτικά και να ανταλλάξουν ιδέες για το σχέδιο της 
γέφυρας.  
Οι ομάδες είναι ελεύθερες να διαλέξουν όποια υλικά θέλουν για να 
χτίσουν τη γέφυρα. Χρονοδιάγραμμα: 

- 10 λεπτά για κάθε ομάδα για να σκεφτεί μια ιδέα και να 
κάνει το σχέδιο της γέφυρας. 

- 30 λεπτά για να χτίσει τη μισή γέφυρα η κάθε ομάδα. 
- Οι ομάδες μπορούν να επικοινωνήσουν λεκτικά κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. 
3.  Μόλις περάσουν τα 30 λεπτά, ζητήστε από τις δύο ομάδες να δουν 

κατά πόσο οι γέφυρές τους ταιριάζουν ή όχι. 
 
Προαιρετικά: 
Αν οι συμμετέχοντες είναι πολλοί, μπορείτε να κάνετε την άσκηση πιο 
ανταγωνιστική, χωρίζοντάς τους σε δύο ζευγάρια ομάδων. Το ζευγάρι 
που θα φτάσει πιο κοντά σε μια ολοκληρωμένη γέφυρα, κερδίζει. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το κτίσιμο γεφυρών είναι διασκεδαστικό, ωστόσο γίνεται ενδιαφέρον 
όταν πρέπει να κτίσετε μόνο τη μισή γέφυρα και να εξασφαλίσετε ότι η 
άλλη ομάδα κτίζει την ίδια γέφυρα. Οι ομάδες πρέπει να 
επικοινωνήσουν λεκτικά με σαφήνεια, για να τα καταφέρουν. 
 
Πρέπει επίσης να είναι καλοί στην επίλυση προβλημάτων, στην 
ομαδική εργασία και στη συνεργασία -και πάλι χωρίς να βλέπουν η μία 
την άλλη- κάτι που συμβαίνει πολύ στα σύγχρονα απομακρυσμένα 
γραφεία.   

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να προσαρμόσει την άσκηση ώστε να 
ταιριάζει στις ανάγκες και την εμπειρία των συμμετεχόντων. 

 
Ε4. ΑΣΚΗΣΗ 5 Τι είναι τι; 

 

ΘΕΜΑ 
Η παρούσα άσκηση εστιάζει στα βασικά σημεία της διαχείρισης 
συνεργασίας με βάση το Πρότυπο CEN/TS 16555-5, σε σχέση με την 
Καινοτομία. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την 
καινοτομία. 

• Να δουν κάποια παραδείγματα σχετικά με την πνευματική 
ιδιοκτησία. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Συνολική διάρκεια: 20 λεπτά 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Μικρές ομάδες, 2-3 άτομα ανά ομάδα 
 



ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Φύλλο εργασίας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προετοιμασία: τα φύλλα εργασίας πρέπει να είναι κομμένα σε 
κομμάτια από προηγουμένως. Κάθε κομμάτι θα περιλαμβάνει μια 
έννοια, έναν ορισμό ή ένα παράδειγμα. 
 
Κανόνες: Οι ομάδες έχουν δέκα λεπτά να ολοκληρώσουν την άσκηση. 
Κάθε κομμάτι που αντιστοιχούν παίρνει έναν πόντο. Η ομάδα με τους 
περισσότερους πόντους κερδίζει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ομάδες 
που ισοβαθμούν έχουν 60 δευτερόλεπτα για να σκεφτούν νέα 
παραδείγματα. Η ομάδα με τα πιο πολλά παραδείγματα είναι η 
νικήτρια. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κάποια προηγούμενη γνώση για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας είναι χρήσιμη.  

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα παραδείγματα με άλλα δικά σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι είναι τι; 

Έννοια Ορισμός Παράδειγμα 



Πατέντα 
(ευρεσιτεχνία) 

Η νομική κατοχύρωση μιας νέας 
βιομηχανικής/τεχνικής λύσης που 
προήλθε από μια εφευρετική 
δραστηριότητα και η οποία αφορά 
μια καινοτομία σε έναν τομέα 
παγκοσμίως. 

Στιλό 

Σήμα 
κατατεθέν  

Μια λέξη, φράση, σύμβολο και/ή 
σχέδιο που ταυτοποιεί και διακρίνει 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός 
κατασκευαστή από τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες άλλων. 

Το σλόγκαν: ”Just do it” (της Nike) 

Εφεύρεση  Το αποτέλεσμα της δημιουργικής 
δραστηριότητας, όταν 
δημιουργούνται νέα πράγματα στον 
τομέα της επιστήμης και/ή της 
τεχνολογίας. 

Τηλέφωνο 

Τεχνογνωσία  Λεπτομερείς γνώσεις/περιγραφή μιας 
διαδικασίας ή τεχνολογίας. 

Η συνταγή της Coca-Cola  

Πνευματικά 
δικαιώματα  

Νομική δικαίωμα που παρέχεται στον 
δημιουργό λογοτεχνικών, 
καλλιτεχνικών, λογισμικών και 
επιστημονικών έργων. 

Νέο λογισμικό για πιο ακριβή 
μέτρηση των εκπομπών αερίων 
 

Γεωγραφική 
ένδειξη 

Το όνομα μιας περιοχής ,ενός 
συγκεκριμένου τόπου ή μιας χώρας, 
το οποίο χρησιμοποιείται στην 
περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος 
ή ενός τροφίμου που κατάγεται από 
αυτή την περιοχή. 

Τυρί ροκφόρ  

Υπόδειγμα 
χρησιμότητας 

Κατοχυρώνει τρισδιάστατα 
αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα 
και μορφή που δίνουν λύση σε 
τεχνικά προβλήματα και διαθέτουν 
τα χαρακτηριστικά του νέου και 
βιομηχανικά εφαρμόσιμου, γνωστά 
και ως «μικρές εφευρέσεις» 

MugMuscles (ειδικά ποτήρια μπύρας 
σχεδιασμένα ειδικά για το φεστιβάλ 
Octoberfest) 

Δικαιώματα 
βιομηχανικού 
σχεδιασμού 

Κατοχυρώνει την εξωτερική 
διαμόρφωση ή εμφάνιση (π.χ. 
γραμμές, χρώματα, σχήμα) ενός 
βιομηχανικού ή βιοτεχνικού 
προϊόντος. 

Το γυάλινο μπουκάλι της Coca-Cola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ε4. ΑΣΚΗΣΗ 6 Η ομάδα μου 
ΘΕΜΑ Πρότυπο διαχείρισης συνεργασίας CEN/TS 16555-5 σε σχέση με την 



καινοτομία. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να μπορούν οι συμμετέχοντες να παίρνουν συνειδητές 
αποφάσεις. 

• Να εξασκηθούν στην επιχειρηματολογία και την πειθώ. 

• Να μάθουν για τους διαφορετικούς ρόλους σε μια ομάδα. 

• Να κατανοήσουν τη σημασία των διαφορετικών δεξιοτήτων και 
στάσεων που ωφελούν τη συνεργασία. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνεργατική μάθηση, Προσομοίωση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 45 λεπτά 
5 λεπτά για να αποφασίσουν (ο καθένας μόνος του) ποιους 
υποψήφιους θέλουν στην ομάδα τους 
5-10 λεπτά για να αποφασίσουν (στις ομάδες) ποιους υποψήφιους 
θέλουν στην ομάδα τους 
10-20 για να εξηγήσουν την απόφασή τους στις άλλες ομάδες 
10 λεπτά για ερωτήσεις και αναστοχασμό, συμπεράσματα. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Μικρές ομάδες, το μέγιστο 3 άτομα ανά ομάδα 
 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Φύλλο εργασίας, στιλό, πίνακας/πίνακας παρουσιάσεων 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ο εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει το ακόλουθο σενάριο στην ομάδα: 
 
«Είστε επικεφαλής στο Τμήμα Καινοτομίας μιας μεγάλης εταιρείας. 
Ο προϊστάμενός σας, σας αναθέτει ένα νέο έργο με διάρκεια 
τεσσάρων μηνών. Πρέπει να δημιουργήσετε την ομάδα σας με τους 
πιο κάτω υπαλλήλους που είναι διαθέσιμοι στο τμήμα. (Το όνομα 
και τα στοιχεία των πιθανών μελών της ομάδας βρίσκονται στο 
φύλλο εργασίας)». 
 
Μοιράζετε το φύλλο εργασίας στους συμμετέχοντες. Κάθε 
συμμετέχων έχει πέντε λεπτά για να σκεφτεί μια λίστα με τα μέλη 
της ομάδας που προτιμά. Σε αυτή τη φάση εργάζονται ατομικά. 

 
2. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής/τρια χωρίζει τους συμμετέχοντες σε 

ομάδες (το μέγιστο 3-4 άτομα ανά ομάδα) και τους δίνει ακόμη 5-10 
λεπτά να αποφασίσουν από κοινού ποιους εργαζόμενους θα 
συμπεριλάβουν στην ομάδα. 

3. Οι ομάδες μοιράζονται τα αποτελέσματά τους και ο 
εκπαιδευτής/τρια τα γράφει στον πίνακα. Παράλληλα, ο 
εκπαιδευτής/τρια ρωτά όλες τις ομάδες: «Είναι όλοι ευχαριστημένοι 
με την τελική επιλογή της ομάδας; Αν όχι, γιατί;», «Ποια ήταν τα πιο 
σημαντικά κριτήρια για την απόφασή σας;» 

4. Στο τέλος, ο εκπαιδευτής/τρια συνοψίζει τα αποτελέσματα και 
συζητούν ποιος πήρε τις πιο πολλές ψήφους και ποιος τις λιγότερες 
και γιατί (με βάση τις απαντήσεις των ομάδων). Ανοικτή συζήτηση 
για τα χαρακτηριστικά ενός καλού μέλους της ομάδας και μιας 
αποτελεσματικής ομάδας. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο σχηματισμός των ομάδων μπορεί να γίνει με τη μορφή παιχνιδιού: οι 
συμμετέχοντες καλούνται να σταθούν σε γραμμή ανάλογα με τα 



γενέθλιά τους (ημερομηνία και μήνα). Αν κάποιος έχει γενέθλια 01.01 
στέκεται στην αρχή της γραμμής και αν κάποιος έχει γενέθλια στις 
31.12 στέκεται στο τέλος της γραμμής. Οι υπόλοιποι στέκονται μεταξύ 
αυτών των δύο. Τα πρώτα τρία/τέσσερα άτομα  σχηματίζουν μία 
ομάδα, τα επόμενα τρία/τέσσερα μια άλλη ομάδα, κ.ο.κ. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ  
 
 



«Είστε επικεφαλής στο Τμήμα Καινοτομίας μιας μεγάλης εταιρείας. Ο προϊστάμενός σας, σας 
αναθέτει ένα νέο έργο με διάρκεια τεσσάρων μηνών. Πρέπει να δημιουργήσετε την ομάδα σας 
με τους πιο κάτω υπαλλήλους που είναι διαθέσιμοι στο τμήμα. 

 Αριθμός 
ιδεών τους 
τελευταίους 
6 μήνες 

Αριθμός ιδεών 
που 
εφαρμόστηκαν 

Πόσο κέρδος 
έφεραν οι 
ιδέες στην 
εταιρεία; 

Χαρακτηριστικά 

Αντρέας 50 8 50 000 Ευρώ Είναι εξαιρετικά δημιουργικός, έχει 
πολλές καλές ιδέες, αλλά πάντα χάνει 
τις προθεσμίες και οι ιδέες του 
υλοποιούνται σπάνια. 

Βαγγέλης 30 20 20 000 Ευρώ Είναι σοβαρός, εργατικός, δουλεύει 
πολλές υπερωρίες και έχει πολλές 
ιδέες τις οποίες συνήθως υλοποιεί. 
Ωστόσο, οι ιδέες του δεν φέρνουν 
μεγάλο κέρδος  στην εταιρεία, 
περισσότερο βελτιώνουν τις συνθήκες 
εργασίας και κάνουν τους 
εργαζόμενους χαρούμενους. 

Χρίστος 20 10 80 000 Ευρώ Έχει πολλές καλές ιδέες, αλλά δεν έχει 
ομαδικό πνεύμα, έχει την τάση να 
αναπτύσσει και να εφαρμόζει τις ιδέες 
του μόνος του, συχνά χωρίς να 
συμβουλεύεται τους προϊσταμένους. 
Συγκρούεται συχνά με συναδέλφους. 

Ντίνα 20 5 100 000 
Ευρώ 

Από τις ιδέες της μπορεί να επιλέξει 
πολύ σωστά αυτές που θα φέρουν 
τεράστιο κέρδος στην εταιρεία. Είναι η 
τέλεια υπάλληλος, είναι κρίμα που 
εγκαταλείπει την εταιρεία σε 3 μήνες 
για να εργαστεί στο εξωτερικό. 

Ελένη 5 5 80 000 Ευρώ Μητέρα δύο παιδιών, μόλις 
επέστρεψε από άδεια μητρότητας. 
Όλες οι ιδέες της είναι καλές και τις 
υλοποιεί. Εκτός αυτού, εργάζεται 
επιμελώς και με ακρίβεια, αλλά 
μερικές φορές είναι λίγο αργή. 

Μαρία 12 1 5 000 Ευρώ Είναι φοιτήτρια σε πανεπιστήμιο και 
εκπαιδευόμενη στην εταιρεία σας. 
Εργάζεται στην εταιρεία σας εδώ και 
δύο μήνες, αλλά έχει πολύ φρέσκες 
γνώσεις. Έχει πολύ κίνητρο, αλλά 
εργάζεται μόνο 20 ώρες την 
εβδομάδα. Επιπλέον, οι εξετάσεις της 
θα είναι σε δύο μήνες. 

 

 
 
 
 
 



Ε4. ΑΣΚΗΣΗ 7.  Καταστροφή 

ΘΕΜΑ 
Πρότυπο διαχείρισης συνεργασίας CEN/TS 16555-5 σε σχέση με την 
καινοτομία.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της 
διαχείρισης σχέσεων. 

• Να εξασκηθούν στην ενεργή ακρόαση. 

• Να κατανοήσουν τα δυνατά και αδύναμα τους σημεία σε σχέση 
με τη διαχείριση συγκρούσεων. 

• Να μπορούν να επισημαίνουν τρόπους να ενισχύουν την 
αποτελεσματική συνεργασία σε μια ομάδα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από προσομοιώσεις 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνολική διάρκεια: 40 λεπτά 
20 λεπτά για να διαβάσουν το φύλλο εργασίας και να 
διαπραγματευτούν 
10 λεπτά για να μοιραστούν τα ζευγάρια τις απαντήσεις τους με τους 
υπόλοιπους. 
10 λεπτά για απαντήσεις και ανατροφοδότηση 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Σε ζευγάρια 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Φύλλο εργασίας σε κάθε συμμετέχοντα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι θα 
αναλάβει μια αποστολή, η οποία περιγράφεται στα φύλλα 
εργασίας. Υπάρχουν δύο φύλλα εργασίας: Το φύλλο εργασίας της 
κυρίας Ιατροπούλου και το φύλλο εργασίας του κυρίου Γεωργίου 
(το κάθε ζευγάρι παίρνει ένα από το καθένα). 

2. Ο στόχος είναι να πείσουν ο ένας τον άλλο μέσα από 
διαπραγμάτευση και να καταλήξουν σε συμφωνία εντός ενός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

3. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, ο εκπαιδευτής/τρια κάνει τις ακόλουθες 
ερωτήσεις στις ομάδες: 

- Κατέληξε κάποιο ζευγάρι σε συμφωνία; 
- Ποια είναι η λύση σας; 

Σε περίπτωση που κάποιο ζευγάρι δεν κατέληξε σε συμφωνία, ο 
εκπαιδευτής/τρια δίνει τη λύση της άσκησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα 
πρέπει να συζητήσουν για την εμπειρία τους και να αναστοχαστούν 
για τα συναισθήματά τους. 

 
Η λύση: Η κυρία Ιατροπούλου χρειάζεται τους κρόκους του αυγού της 
στρουθοκαμήλου και ο κ. Γεωργίου χρειάζεται το κέλυφος των αυγών, 
οπότε μπορούν να πάρουν  και οι δύο όλα τα αυγά5. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να φροντίσει να μη γίνεται πολλή φασαρία 
στο δωμάτιο. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ  

 
5 Πηγή: Kommunikációs és csoportépítő tréning; Módszertani kézikönyv (TÁMOP 5.3.1.-
08.2.2009. 0037)  https://docplayer.hu/1281515-Kommunikacios-es-csoportepito-trening-
modszertani-kezikonyv.html 
 

https://docplayer.hu/1281515-Kommunikacios-es-csoportepito-trening-modszertani-kezikonyv.html
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κ. Ιατροπούλου  
 

Είστε η κ. Ιατροπούλου, η Ανώτατη Φαρμακοποιός του Υπουργείου Υγείας.  
 
Αναπτύσσετε φάρμακα που μπορούν να θεραπεύσουν σπάνιες ασθένειες. Πρόσφατα, ξέσπασε μια 
επιδημία ευλογιάς η οποία εξαπλώθηκε σε αρκετές ηπείρους. Αυτή είναι μια λοιμώδης νόσος που 
προκαλεί και εμβρυϊκές παθήσεις. Κηρύχτηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως. Αν η 
επιδημία της ευλογιάς δε σταματήσει εγκαίρως, η υγεία χιλιάδων αγέννητων παιδιών μπορεί να 
τεθεί σε κίνδυνο, ενώ οι οικογένειές τους και το κράτος θα πρέπει να τους φροντίζει για δεκαετίες. 
Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, θα καταστρέψει εκατομμύρια οικογένειες και ενδεχομένως να 
οδηγήσει σε παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι ο συναισθηματικός 
αντίκτυπος αυτής της διαδικασίας θα είναι σοβαρός και θα επηρεάσει σχεδόν κάθε οικογένεια στις 
χώρες αυτές.  
 
Το υπουργείο σας στήριξε την έρευνα για την ευλογιά και βρήκε έναν ορό που σταματά τη νόσο. Ο 
ορός παρασκευάζεται από τον κρόκο του αυγού ενός σπάνιου είδους στρουθοκαμήλου, το οποίο ζει 
μόνο στο Balahar της Ινδίας. Οι στρουθοκάμηλοι αυτοί γεννούν αυγά μία φορά το χρόνο τον Ιούλιο, 
τα οποία πωλούνται σε γκουρμέ εστιατόρια για να φτιάξουν σούπες. Πέρυσι, η τιμή ενός αυγού ήταν 
κατά μέσο όρο $15. Ο μοναδικός ιδιοκτήτης οικόσιτων στρουθοκαμήλων αυτού του είδους ζει σε μια 
απομακρυσμένη περιοχή του Balahar. 
 
Σύμφωνα με τα νέα, το άτομο αυτό έχει διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο, ενώ φέρεται να συμμετέχει 
και σε τρομοκρατικές ενέργειες. Πιθανότατα δεν ξέρει τι είδους φάρμακο μπορεί να παραχθεί από 
τα αυγά. Το Υπουργείο Υγείας θα χρειαστεί όλα τα αυγά που είναι διαθέσιμα φέτος, ώστε να 
καταφέρει να παράγει την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου. Ο στόχος σας είναι να πάρετε όσο το 
δυνατόν περισσότερα αυγά από αυτό το είδος στρουθοκαμήλου. Το Υπουργείο σας παρέχει έως και 
500.000 ευρώ αν χρειαστεί. 
 
Ωστόσο, το υπουργείο σας είναι σε ανταγωνισμό με το Υπουργείο Χημικών, το οποίο διεκδικεί και 
αυτό το αυγά. Εκτός από αυτούς, μπορεί να εμφανιστούν και άλλες εταιρείες στο Balahar. Είστε 
εξουσιοδοτημένη να ανταγωνιστείτε το Υπουργείο Χημικών για τα αυγά και μπορείτε να ξοδέψετε 
όλα τα λεφτά για να αγοράσετε όσα περισσότερα μπορείτε.  
 
Τώρα, είστε σε πτήση καθοδόν προς το Balahar, για να αγοράσετε όλη την ποσότητα των αυγών. 
Διαπιστώνετε με έκπληξη ότι στο αεροπλάνο είναι μαζί σας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Χημικών. 
Προσπαθείτε να πείσετε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Χημικών ότι η ανάγκη σας για αυγά είναι 
πολύ μεγάλη, γι’ αυτό πρέπει να πάρετε όλη την ετήσια ποσότητα των αυγών. Αν τα καταφέρετε 
επιτύχει, είναι σίγουρο ότι το Υπουργείο θα σας ανταμείψει, θα πάρετε προαγωγή και πέντε φορές 
μεγαλύτερο μισθό από ό,τι τώρα. 

 



κ. Γεωργίου 
 
Είστε ο κ. Γεωργίου, ο ανώτατος χημικός του Υπουργείου Χημικών, ο οποίος ειδικεύεται στην 
ανάπτυξη εντομοκτόνων που σκοτώνουν έντομα που είναι επικίνδυνα για τις γεωργικές 
καλλιέργειες. 
 
Τελευταία, αναφορές από όλο τον κόσμο κάνουν λόγο για επίθεση από ένα έντομο που 
καταστρέφει τα δέντρα. Αυτό το έντομο, αν δεν περιοριστεί, μπορεί να καταστρέψει ολόκληρα 
δάση. Δρα εξαιρετικά γρήγορα και προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές σε τεράστιες περιοχές. Ο μόνος 
τρόπος για να σταματήσετε αυτό το είδος εντόμου είναι να ψεκάσετε τα μολυσμένα δάση με ένα 
εντομοκτόνο που δοκιμάστηκε/αναπτύχθηκε πρόσφατα. 
 
Το εντομοκτόνο είναι φτιαγμένο από το κέλυφος του αυγού ενός σπάνιου είδους στρουθοκαμήλου 
που ζει στο Balahar της Ινδίας. Υπάρχουν πολύ λίγα από αυτά τα πουλιά και γεννούν αυγά μόνο μια 
φορά το χρόνο. Τώρα είναι ο μήνας που γεννούν. Τα αυγά αποθηκεύονται προσεκτικά κάθε χρόνο 
και στη συνέχεια πωλούνται σε γκουρμέ εστιατόρια για να φτιάξουν ειδικές σούπες. Πέρυσι, η τιμή 
ενός αυγού ήταν κατά μέσο όρο $15. 
 
Ο μοναδικός ιδιοκτήτης οικόσιτων στρουθοκαμήλων αυτού του είδους ζει σε μια απομακρυσμένη 
περιοχή του Balahar. Σύμφωνα με τα νέα, το άτομο έχει διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο, ενώ 
φέρεται να συμμετέχει και σε τρομοκρατικές ενέργειες. Πιθανότατα δεν ξέρει τι είδους 
εντομοκτόνο μπορεί να παραχθεί από τα αυγά. 
 
Για την παραγωγή του εντομοκτόνου που απαιτείται για να σταματήσετε την καταστροφή, 
χρειάζεστε όλη την ποσότητα της φετινής παραγωγής αυγών - και των δέκα χιλιάδων. Ο στόχος σας 
είναι να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερα αυγά στρουθοκαμήλου. Είστε εξουσιοδοτημένοι από 
το Υπουργείο να καταβάλλετε μέχρι και 500.000 ευρώ για τα αυγά. 
 
Ωστόσο, και άλλοι ανταγωνιστές φαίνεται να ενδιαφέρονται για τα αυγά. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το Υπουργείο Υγείας χρειάζεται και αυτό τα αυγά. Το υπουργείο σας δεν έχει καλή 
σχέση με το υπουργείο Υγείας και ανησυχείτε για το ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν την προσφορά 
σας. 
 
Τώρα, πετάτε για Balahar, για να αγοράσετε όλη την ποσότητα των αυγών. Διαπιστώνετε ότι 
κάθεστε στο αεροπλάνο με μία εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Προσπαθείτε να την πείσετε ότι 
η ανάγκη σας για αυγά είναι εξαιρετικά υψηλή, γι’ αυτό πρέπει να πάρετε όλη την ποσότητα των 
αυγών. Αν υπερασπιστείτε τα συμφέροντα του υπουργείου σας, είναι βέβαιο ότι θα πάρετε 
προαγωγή και ο μισθός σας θα πενταπλασιαστεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ε4. ΑΣΚΗΣΗ 8 Πύργος 
 

ΘΕΜΑ 
Πρότυπο διαχείρισης συνεργασίας CEN/TS 16555-5 σε σχέση με την 
καινοτομία. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες το στυλ επικοινωνίας 
τους 

• Να μπορούν να παρατηρήσουν το στυλ επικοινωνίας των άλλων 
ατόμων, προκειμένου να χτίζουν γέφυρες επικοινωνίας 

• Να μπορούν να επιδεικνύουν δημιουργικότητα και να 
μοιράζονται ιδέες με άλλους. 

• Να μπορούν να εφαρμόσουν εξωτερική συνεργασία. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από προσομοιώσεις  

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Συνολική διάρκεια: 30-40 λεπτά 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
2 ομάδες (6-8 άτομα το μέγιστο σε κάθε ομάδα) 
 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Πολλά φύλλα χαρτί (A4), ψαλίδια, κόλλες, μέτρο, δύο δωμάτια 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ο εκπαιδευτής/τρια επιλέγει δύο άτομα (Α και Β) ως εκπροσώπους 
της εταιρείας και χωρίζει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε δύο 
ομάδες (Α και Β). Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Α και η ομάδα Α 
πηγαίνουν σε άλλο δωμάτιο με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής 
διαβάζει τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
«Είστε συνάδελφοι στην ίδια εταιρεία. Η εταιρεία σας συνεργάζεται 
με άλλες εταιρείες σε πολλά έργα εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα το 
πρωί η εταιρεία σας έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από έναν πολύ σημαντικό εταίρο. Ο εκπρόσωπος Α της εταιρείας 
είναι ο εκπρόσωπος του σημαντικού εταίρου και θα διαβάσει 
δυνατά το περιεχόμενο του μηνύματος». 
 

2. Ο εκπαιδευτής/τρια δίνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στον εκπρόσωπο Α ο οποίος θα πρέπει να το διαβάσει δυνατά. Η 
ομάδα δε δικαιούται να κάνει ερωτήσεις, θα πρέπει να αρχίσει να 
εργάζεται αμέσως με βάση τις οδηγίες. Ο εκπαιδευτής/τρια ξεκινάει 
το ρολόι και φεύγει από το δωμάτιο.  
Ο εκπαιδευτής/τρια ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την ομάδα Β 
και τους δίνει το αντίστοιχο μήνυμα.  

 
3. Κάθε ομάδα έχει 15 λεπτά για να χτίσει έναν πύργο. Νικήτρια είναι 

η ομάδα της οποίας ο πύργος είναι πιο ψηλός. 
 

4. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 

• Ποιος ήταν ο αρχηγός της ομάδας; 

• Είχατε τμήμα σχεδιασμού; 

• Πώς ήταν η συνεργασία; 

• Η ομάδα είχε αρχηγό; 



• Ο χρόνος σας πίεσε; 

• Υλοποιήθηκαν όλες οι ιδέες; Αν όχι, γιατί; 

• Πώς προγραμματίσατε την «κατασκευή»; 
• Πώς σχεδιάσατε τον πύργο; 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η άσκηση σε 
δύο δωμάτια, μπορεί να γίνει στο ίδιο δωμάτιο, μόνο που πρέπει να 
υπάρχει κάτι ανάμεσα στις δύο ομάδες (για παράδειγμα ένας πίνακας, 
ένα ύφασμα κ.λπ.) 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ  

 



ΟΜΑΔΑ Α- Σχέση συνεργασίας 
 

 

Τίτλος παιχνιδιού Κατασκευή ενός χάρτινου πύργου 
Είδος παιχνιδιού   Επίλυση προβλήματος, επικοινωνία, συνεργασία 
Απαιτούμενος χρόνος 20-30 λεπτά 
Απαραίτητα εργαλεία Φύλλα χαρτί μεγέθους A4 για τις ομάδες (όσο θέλουν), 

κολλητική ταινία 
Περιγραφή 
παιχνιδιού 

  Στόχος είναι να κατασκευάσετε έναν όσο το δυνατό 
ψηλότερο πύργο μέσα σε 15 λεπτά. 

Οι ομάδες δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν όσο χαρτί 
θέλουν 

Ο πύργος πρέπει να στέκεται από μόνος του, δεν 
επιτρέπεται να στηρίζεται κάπου ή να κολληθεί σε 
κάτι, ούτε να τον κρατάει κάποιος.  

Δείκτες Ύψος πύργου: .... cm 
Παρακαλώ βαθμολογήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις από το 1 
μέχρι το 5. 
• Πόσο αγχωτική ήταν για σας η άσκηση; 1-5 
• Περιμένατε να λύσετε την άσκηση με επιτυχία; 1-5 

Πώς αξιολογείτε την επίδοσή σας; 

Παρουσίαση της 
άσκησης στις 
ομάδες 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε στην 
ανάπτυξη των νέων  μας  ηλιακών συλλεκτών, που θα 
επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες κτιρίων να 
ελαχιστοποιήσουν το ενεργειακό κόστος. Θα θέλαμε 
να σας ζητήσουμε να κατασκευάσετε τον υψηλότερο 
δυνατό πύργο (πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 2,5 
μ.), χρησιμοποιώντας τους ηλιακούς μας συλλέκτες. 
Θα βοηθήσουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε 
(δίνοντάς σας όσα φύλλα χαρτί A4 και κολλητική 
ταινία θέλετε). Η σύμπραξη/συνεργασία μας είναι 
πολύ σημαντική για εμάς και είμαστε σίγουροι ότι μαζί 
θα βρούμε την ιδανική λύση για να πετύχουμε αυτό το 
έργο. 

Ο ιδιοκτήτης της Evergreen Consulting 

 



 

ΟΜΑΔΑ Β  - Ιεραρχική σχέση  

 

Τίτλος παιχνιδιού Κατασκευή ενός χάρτινου πύργου 
Είδος παιχνιδιού   Επίλυση προβλήματος, επικοινωνία, συνεργασία 
Απαιτούμενος χρόνος 20-30 λεπτά 
Απαραίτητα εργαλεία Φύλλα χαρτί μεγέθους A4 για τις ομάδες (όσο θέλουν), 

κολλητική ταινία 
Περιγραφή 
παιχνιδιού 

  Στόχος είναι να κατασκευάσετε έναν όσο το δυνατό 
ψηλότερο πύργο μέσα σε 15 λεπτά. 

Οι ομάδες δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν όσο χαρτί 
θέλουν. 

Ο πύργος πρέπει να στέκεται από μόνος του, δεν 
επιτρέπεται να στηρίζεται κάπου ή να κολληθεί σε 
κάτι, ούτε να τον κρατάει κάποιος. 

Δείκτες Ύψος πύργου: .... cm 
Παρακαλώ βαθμολογήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις από το 1 
μέχρι το 5. 
• Πόσο αγχωτική ήταν για σας η άσκηση; 1-5 
• Περιμένατε να λύσετε την άσκηση με επιτυχία; 1-5 

Πώς αξιολογείτε την επίδοσή σας; 

Παρουσίαση της 
άσκησης στις 
ομάδες 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Σας δίνουμε εντολή να κατασκευάσετε ένα κτίριο με 
τις ακόλουθες παραμέτρους: 

Σχέδιο: κατασκευασμένο από χαρτί, ύψους 
τουλάχιστον 2.5 μέτρα, σχήμα πύργου 

Υλικά: Φύλλα χαρτί A4, κολλητική ταινία 

Η κατασκευή δεν μπορεί να κολληθεί σε καμία 
επιφάνεια, διαφορετικά δε θα συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα ποιότητας. 

Προθεσμία: 15 λεπτά 

Σε περίπτωση που η εργασία δεν ολοκληρωθεί 
εγκαίρως, θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο 1000 
ευρώ ανά λεπτό. 

Ο ιδιοκτήτης της Evergreen Consulting  
 
 
 
 



Ενότητα 5: Αξιολογώντας τον αντίκτυπο της κοινωνικής καινοτομίας 
 

Ε5. ΑΣΚΗΣΗ 1  Ζωγράφισέ με 

ΘΕΜΑ Διαθεματικό/Αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινωνικής καινοτομίας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να μπορούν να αρχίσουν μια συνομιλία σε 
ένα καινούριο περιβάλλον. 

• Να μπορούν να βρίσκουν κοινά σημεία μεταξύ τους 

• Να μπορούν να είναι ανοικτοί και να δείχνουν περιέργεια σε 
νέες συνθήκες. 

• Να γνωρίσουν έναν ευχάριστο τρόπο συν-δημιουργίας 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Σπάσιμο του πάγου 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνολική διάρκεια: 30 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 άτομα τουλάχιστον  

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Χαρτί – 1 ανά άτομο 
Στιλό – 1 ανά άτομο 
Ευχάριστη μουσική 
Λίστα ερωτήσεων 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ο εκπαιδευτής/τρια μοιράζει ένα φύλλο χαρτί σε κάθε 
συμμετέχοντα. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γράψουν το όνομά 
τους στο πάνω μέρος. 

2. Ο εκπαιδευτής/τρια βάζει μουσική να παίζει και λέει στους 
συμμετέχοντες να χορέψουν/να περιπλανηθούν στο δωμάτιο, 
ανταλλάζοντας χαρτιά μεταξύ τους, τυχαία. 

3. Ο εκπαιδευτής/τρια σταματά τη μουσική ξαφνικά. Σε αυτό το 
σημείο, κάθε συμμετέχων κρατά ένα κομμάτι χαρτί με το όνομα 
κάποιου γραμμένο πάνω σε αυτό· πρέπει να ψάξουν για το άτομο 
του οποίου το όνομα είναι γραμμένο πάνω στο χαρτί. Το τυχαίο 
ζευγάρι που θα σχηματιστεί, θα έχει μια μικρή αλληλεπίδραση. 

4. Αλληλεπίδραση: 
Κάθε εκπαιδευόμενος ζωγραφίζει το σχήμα του προσώπου/του 
κεφαλιού του παρτενέρ του και του κάνει την ερώτηση 1 (βλ. τη 
λίστα με τις ερωτήσεις πιο κάτω), γράφοντας την απάντησή του στο 
χαρτί. 

5. Αρχίζει ξανά η μουσική και οι συμμετέχοντες ανταλλάζουν και πάλι 
χαρτιά. Η μουσική σταματά: οι συμμετέχοντες ψάχνουν για το 
άτομο του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο χαρτί και κάνουν 
ξανά την πιο πάνω άσκηση (αλληλεπίδραση). Αυτή τη φορά, οι 
συμμετέχοντες ρωτούν την επόμενη ερώτηση και ζωγραφίζουν τα 
μάτια του παρτενέρ τους (δηλ. του ατόμου του οποίου το όνομα 
είναι γραμμένο στο χαρτί). 

6. Στους επόμενους γύρους γίνεται η ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα 
στοιχεία του προσώπου: μύτη, αυτιά, μαλλιά, στόμα… κάθε μέρος 
του προσώπου αντιστοιχεί σε μια καινούρια ερώτηση, η απάντηση 
της οποίας πρέπει να γραφτεί στο χαρτί. 

7. Το τελευταίο βήμα είναι να γίνει μια τελευταία ανταλλαγή των 



χαρτιών. Κάθε συμμετέχων παρουσιάζει τη ζωγραφιά που έχει στο 
χαρτί του και δείχνει το «συνεργατικό πορτρέτο».  

 
Ερώτηση 1 – επιλέξτε μόνο μία από τις πιο κάτω παραλλαγές. 
Επιλογή α (γενική). Ποιο είναι το επάγγελμά σας;  
Επιλογή β (κοινωνική καινοτομία). Σας αρέσει να ακολουθείτε κανόνες 
και να προγραμματίζετε;  
Δυσκολεύεστε να βγαίνετε από τη ζώνη άνεσής σας; 
Τι σας εμπνέει ή σας κάνει να βγαίνετε από τη ζώνη άνεσής σας; 
 
Ερώτηση 2 
Επιλογή α (γενική). Ποιο είναι το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο; Γιατί το 
επιλέξατε; 
Επιλογή β (κοινωνική καινοτομία). Σε ποιους τομείς της ζωής σας είστε 
(περισσότερο) καινοτόμοι; (Π.χ. μαγείρεμα, εργασία, ανατροφή των 
παιδιών, σχέσεις, χόμπι κ.λπ.) 
 
Ερώτηση 3 
Επιλογή α (γενική). Ποια είναι τα χόμπι σας; 
Επιλογή β (κοινωνική καινοτομία). Πώς ανακαλύπτετε νέα πράγματα; 
(Π.χ. πληροφορίες, άτομα, ιδέες;) Ψάχνετε συνειδητά για αυτά; Πώς; 
 
Ερώτηση 4 
Γιατί είστε εδώ; Ποιες είναι οι προσδοκίες σας; 
 
Ερώτηση 5 
Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η εκπαίδευση/κατάρτιση ήταν πετυχημένη; 
Ονομάστε συγκεκριμένα αποτελέσματα, παραδοτέα (π.χ. νέες ασκήσεις 
παραδοτέου 3) και αντίκτυπο (π.χ. οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την 
κοινωνική καινοτομία χρησιμοποιώντας το εξαιρετικά ευέλικτο 
εκπαιδευτικό μας εργαλείο και θα αρχίσουν να κάνουν τη διαφορά 
στους χώρους εργασίας τους). 
 
Ερώτηση 6 
Ποιος είναι ο αντίκτυπος της συμμετοχής σε αυτό το έργο στη ζωή σας; 
Και στον οργανισμό σας; Στην οικογένειά σας; 
 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αν η ομάδα είναι μεγάλη και δεν έχετε πολύ  χρόνο, για να επιταχύνετε 
τη διαδικασία και για να μειώσετε τον αριθμό των ερωτήσεων, 
μπορείτε να σχεδιάσετε περισσότερα από ένα σημεία του προσώπου 
ταυτόχρονα. 
Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σπάσει ο πάγος και οι 
συμμετέχοντες να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Μπορείτε να κάνετε προσωπικές ερωτήσεις, όπως ποιο είναι το 
ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τα χόμπι, κάτι περίεργο για την προσωπικότητά 
τους και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της δραστηριότητας. 
Αυτός είναι ένας τρόπος για να εισάγετε τους εκπαιδευόμενους σε 
αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Ανάλογα με το θέμα, τους 
στόχους ομάδας και τους μαθησιακούς στόχους μπορείτε να κάνετε πιο 
γενικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα ή τη θέση τους σχετικά με αυτό. 

 



 

Ε5. ΑΣΚΗΣΗ 2  Παιχνίδι με κάρτες: «Από την ιδέα στην Πράξη» 
 

ΘΕΜΑ Αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινωνικής καινοτομίας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον πιθανό αντίκτυπο μιας 
ιδέας. 

• Να εξασκηθούν στην ανάπτυξη μιας ιδέας από την αρχή μέχρι 
το τέλος. 

• Να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάπτυξης της ιδέας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Φωτογλώσσα, μάθηση μέσω παιχνιδιού 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνολική διάρκεια: 120 λεπτά  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Το λιγότερο 3, το μέγιστο 7 άτομα  
(αν είναι πάνω από 8 άτομα, μπορούν να σχηματίσουν ζευγάρια, αλλά 
όχι περισσότερα από 7). 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Θα πρέπει να εκτυπωθούν ή να ετοιμαστούν τα ακόλουθα εκ των 
προτέρων: 

• 50 κάρτες με εικόνες  

• 50 κάρτες με λέξεις  

• 35 κάρτες ενέργειας 

• Σύμβολα ομάδων (μπορούν να φτιάξουν μόνοι τους 
ζωγραφίζοντας το σύμβολο της ομάδας τους σε ένα post-it). 

• Χαρτί και στυλό 

• Πίνακας ψηφοφορίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ο εκπαιδευτής/τρια μοιράζει σημειώματα post-it στους 
εκπαιδευόμενους/ομάδες. Οι παίκτες σκέφτονται ένα σύμβολο για 
την ομάδα τους: πρέπει να το σχεδιάσουν στο post-it και να το 
τοποθετήσουν στον κύκλο που θέλουν στον πίνακα ψηφοφορίας 
(βλ. πιο κάτω). 

2. Κάθε παίκτης (ή ομάδα) παίρνει  τυχαία κάρτες με εικόνες και 
κάρτες με λέξεις (σύνολο 14). Οι κάρτες πρέπει να είναι 
αναποδογυρισμένες μπροστά από τον παίκτη – οι παίκτες δε 
δικαιούνται να τις δουν. Θα πρέπει να επιλέγουν τυχαία από αυτές, 
κάθε φορά που έρχεται η σειρά τους. Παίρνουν επίσης 5 κάρτες 
ενέργειας, τις οποίες μπορούν  να δουν, αλλά όχι να τις δείξουν 
στους άλλους. 

Ποιος παίζει πρώτος; Ο παίκτης με το μικρότερο/μεγαλύτερο 
μέγεθος παπουτσιού. 

Πώς παίζεται: Υπάρχουν 7 γύροι στο παιχνίδι. Σε κάθε γύρο, όλοι οι 
παίκτες/ομάδες πρέπει να αναστοχαστούν για την ίδια ερώτηση, 
ένας ένας. Κάθε γύρος έχει μια διαφορετική ερώτηση. Οι ερωτήσεις 
βρίσκονται πιο κάτω· πρέπει να τις εκτυπώσετε και να τις μοιράσετε 
στους παίκτες. 



Χρονικό όριο για να απαντηθεί κάθε ερώτηση: 90 δευτερόλεπτα για 
κάθε παίκτη 

3. Οι παίκτες πρέπει να απαντήσουν χρησιμοποιώντας τις κάρτες που 
έχουν στη διάθεσή τους: μπορούν να κερδίσουν έναν γύρο 
χρησιμοποιώντας μια κάρτα με εικόνα ή μια κάρτα με λέξεις με έναν 
έξυπνο τρόπο, παρουσιάζοντας τις σκέψεις τους. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες: 

Ας δούμε ένα παράδειγμα: 

Ερώτηση 1. «Ποια κοινωνική καινοτομία θα ξεκινούσατε;» 

Ο Παίκτης διαλέγει τυχαία μία από τις κάρτες του: ΑΓΑΠΗ. Αυτή η 
λέξη πρέπει να ενσωματωθεί στην απάντησή του. Παίρνοντας 
έμπνευση από τη λέξη, δίνει την ακόλουθη απάντηση: «Θα ήθελα 
να αρχίσω μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε 
ηλικιωμένες γυναίκες να μοιραστούν τις μαγειρικές τους δεξιότητες 
με εφήβους. Το φαγητό συμβολίζει την ΑΓΑΠΗ και τη φροντίδα». 

Μέσω των καρτών ενέργειας, οι παίκτες αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες ενέργειας:  

Υπάρχουν τέσσερα είδη καρτών ενέργειας. Οι παίκτες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις κάρτες όποτε έρθει η σειρά τους ή, στην 
περίπτωση που έχουν κάρτα «ΕΠΙΡΡΟΗΣ», σε οποιοδήποτε σημείο 
του παιχνιδιού. 

• Κάρτα ενέργειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» – Ο παίκτης μπορεί να ζητήσει 
τη γνώμη κάποιου άλλου παίκτη  

• Κάρτα ενέργειας «ΕΠΙΡΡΟΗ»- Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να 
δώσει τη γνώμη του σε έναν άλλο παίκτη. 

• Κάρτα ενέργειας «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΑΣ» - Ο παίκτης μπορεί να 
αλλάξει μία κάρτα εικόνας ή λέξης με μια άλλη κάρτα από την 
τράπεζα καρτών. 

• Κάρτα ενέργειας «ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ» - Ο παίκτης μπορεί να διαλέξει 
μια κάρτα εικόνας ή λέξης από έναν άλλο παίκτη. 

Με τις κάρτες ενέργειας εξασφαλίζεται ότι οι παίκτες είναι 
συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, αφού μπορεί να τους ζητηθεί η 
γνώμη τους ανά πάσα στιγμή (όταν ένας παίκτης χρησιμοποιήσει 
την κάρτα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καλές ιδέες (μέσω καρτών ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΕΠΙΡΡΟΗΣ) 
δίνουν πόντους σε αυτούς που τις σκέφτηκαν! 

4. Μετά από κάθε γύρο, οι παίκτες ψηφίζουν.  

Κάθε παίκτης/ομάδα θα πρέπει να ψηφίσει έναν άλλο 
παίκτη/ομάδα (εκτός από τον εαυτό του), ο οποίος κερδίζει τον 
τίτλο του καλύτερου παίκτη για τον γύρο, με βάση την επίδοσή του 
είτε ως κανονικός παίκτης είτε ως παίκτης που έδωσε την καλύτερη 
ιδέα όταν του ζητήθηκε. 



Πώς γίνεται η ψηφοφορία; 

Οι παίκτες μετρούν μέχρι το 3 και βάζουν το post-it τους στον 
πίνακα ψηφοφορίας στον παίκτη που επέλεξαν. Ο παίκτης με τις 
περισσότερες ψήφους κερδίζει τον γύρο. 

Μόλις απαντήσουν όλοι την πρώτη ερώτηση, αρχίζει ο δεύτερος 
γύρος με τη δεύτερη ερώτηση, κ.ο.κ. 

Ποιος κερδίζει το παιχνίδι: Ο παίκτης που θα πάρει τις περισσότερες 
ψήφους μέχρι το τέλος του παιχνιδιού (7 γύροι). 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1ος γύρος:  
Ποια κοινωνική καινοτομία θα αρχίζατε για να πετύχετε μια θετική 
αλλαγή; (στους επόμενους γύρους ο παίκτης/ομάδα θα πρέπει να 
επανέλθει σε αυτή την ιδέα και να χτίσει πάνω σε αυτή). 
 
2ος γύρος:  
Ποιοι θα ήταν οι αποδέκτες της ιδέας καινοτομίας σας; 
 
3ος γύρος: 
Πώς θα πραγματοποιούσατε την ιδέα σας, ποιες ενέργειες θα κάνατε; 
 
4ος γύρος: 
Ποιος θα σας βοηθούσε να πραγματοποιήσετε τον στόχο σας; Επιλέξτε 
τους εταίρους σας. 
 
5ος γύρος: 
Ποιοι πόροι θα ήταν απαραίτητοι; 
 
6ος γύρος: 
Ποια θα ήταν τα παραδοτέα, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος του 
έργου σας; 
 
7ος γύρος: 
Πώς θα μπορούσατε να πάρετε τον αντίκτυπο στο επόμενο επίπεδο; 
 
 
Ως κάρτες εικόνων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες «Dixit». 
 
Κάρτες λέξεων: 

1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
3. ΟΝΕΙΡΟ 
4. ΚΑΥΣΗ 
5. ΧΑΡΑ 
6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
7. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
8. ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ 
9. ΣΚΛΑΒΙΑ 
10. ΜΟΙΡΑΣΜΑ 
11. ΓΕΛΙΟ 



12. ΜΟΝΑΞΙΑ 
13. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
14. ΥΠΟΜΟΝΗ 
15. ΘΥΜΟΣ 
16. ΑΓΧΟΣ 
17. ΒΑΡΕΜΑΡΑ 
18. ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ 
19. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ  
20. ΑΛΛΑΓΗ 
21. ΓΟΗΤΕΙΑ 
22. ΘΑΡΡΟΣ 
23. ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
24. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
25. ΧΡΗΜΑΤΑ 
26. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
27. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
28. ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
29. ΣΠΙΤΙ 
30. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
31. ΕΞΟΥΣΙΑ 
32. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
33. ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
34. ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
35. ΣΟΦΙΑ 
36. ΔΟΣΙΜΟ 
37. ΑΓΑΠΗ 
38. ΖΩΗ 
39. ΦΥΣΗ 
40. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
41. ΠΑΙΔΙ 
42. ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ 
43. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
44. ΕΛΠΙΔΑ 
45. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
46. ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 
47. ΗΛΙΚΙΑ 
48. ΜΑΘΗΣΗ 
49. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
50. ΧΡΟΝΟΣ 

 
 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Χρησιμοποιήστε περισσότερες ή λιγότερες ερωτήσεις. 
 

 



 
 
 

 



 
 



 
 



 

 
 



 

Ε5.ΑΣΚΗΣΗ 3  Αναμέτρηση με επιχειρήματα 
 

ΘΕΜΑ Αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινωνικής καινοτομίας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της αξιολόγησης 
του αντικτύπου της κοινωνικής καινοτομίας. 

• Να γνωρίσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για λογικούς 
συλλογισμούς. 

• Να κατανοήσουν τη σημασία και να μάθουν τρόπους ενεργής 
αλλά μη βίαιης επικοινωνίας, λογικού συλλογισμού, ενεργής 
ακρόασης και δημόσιου λόγου για αμφιλεγόμενα ζητήματα. 

• Να μπορούν να εκφράζουν τις δικές τους ιδέες αποτελεσματικά   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Συνολική διάρκεια: 60 λεπτά  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 
5 άτομα το λιγότερο 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Φόρμα αξιολόγησης, χαρτί, στιλό. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να σχηματίσουν δύο ομάδες. Πρέπει να 
σχηματίσουν έναν κύκλο σε 10 δευτερόλεπτα· το άτομο που φοράει 
τα πιο πολλά χρώματα θα είναι το σημείο αναφοράς του κύκλου. 
Κάθε δεύτερο άτομο μπαίνει στην ομάδα Α και οι υπόλοιποι στην 
ομάδα Β. 

2. Οι ομάδες θα έχουν μια διαφωνία, μια «αναμέτρηση 
επιχειρημάτων» σχετικά με την αξιολόγηση του αντικτύπου. 

Ο εκπαιδευτής/τρια αναθέτει στην ομάδα Α να υπερασπιστεί την 
ακόλουθη άποψη – «Η αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινωνικής 
καινοτομίας δεν είναι απαραίτητη» - και στην ομάδα Β την αντίθετη 
άποψη – «Δεν υπάρχει κοινωνική καινοτομία χωρίς μετρήσιμο 
αντίκτυπο».  

Κάθε ομάδα έχει 25 λεπτά για να αναπτύξει τις ιδέες και τα 
επιχειρήματά της, να διαμορφώσει τη στρατηγική της και να 
ετοιμάσει την ομιλία της. 

Η συζήτηση θα αρχίσει με μια τρίλεπτη παρουσίαση των θέσεων 
των δύο ομάδων, την οποία θα ακολουθήσει μια εικοσάλεπτη 
ανταλλαγή επιχειρημάτων. Σύμφωνα με τους κανόνες, οι ομάδες θα 
παίρνουν με σειρά τον ρόλο του ομιλητή-ακροατή: Ομιλητής Α 
(μέγιστο 2 λεπτά) – Ομιλητής  Β (2 λεπτά), κ.ο.κ. Το όριο του χρόνου 
δεν πρέπει να υπερβαίνεται.  

Η παρουσίαση της θέσης της κάθε ομάδας πρέπει να γίνει από ένα 
συγκεκριμένο μέλος της ομάδας που θα επιλεγεί, ενώ στη συζήτηση 
θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. 

3. Η αξιολόγηση της συζήτησης θα γίνει από τον εκπαιδευτή/τρια ή 
από 1-3 ανεξάρτητους κριτές που έχουν επιλεγεί τυχαία 



προηγουμένως. 

Οι ομάδες πρέπει να επιδείξουν επάρκεια στα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τήρηση του χρόνου 

• Παρουσίαση θέσης 

• Πειθώ  

• Ήρεμη, μη βίαιη επικοινωνία 

• Λογικοί συλλογισμοί 

• Σύνδεση του θέματος με την πραγματικότητα 

• Ενεργή ακρόαση, αναστοχασμός για την άποψη της άλλης 
ομάδας 

• Κατάλληλες ερωτήσεις 

• Κατάλληλος βαθμός χιούμορ 

• Πειστική γλώσσα του σώματος, τόνος της φωνής 

• Ισορροπημένη κατανομή εργασιών, συμμετοχή όλων των μελών 
της ομάδας. 
 

Οι κριτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια κλίμακα Likert τεσσάρων 
σημείων για να αξιολογήσουν την επίδοση κάθε ομάδας. 1 (κακή) 2 
(μέτρια) 3 (καλή) 4 (πολύ καλή). 

Οι ομάδες πρέπει να ενημερωθούν για τα κριτήρια αξιολόγησης πριν 
αρχίσουν να αναλύουν τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους. 

4.  Μετά τη συζήτηση, οι κριτές θα έχουν 5 λεπτά για να 
συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης και στη συνέχεια να 
μοιραστούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τις ομάδες. 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να επισημάνει τις βασικές αρχές της 
δυναμικής επικοινωνίας στην αρχή, προκειμένου να θέσει τον σωστό 
τόνο για τη συζήτηση. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
Μπορεί να γίνει αλλαγή στους χρόνους. 
Μπορεί να γίνει χρήση εφαρμογών ψηφοφορίας, όπως το Kahoot. 

 
 
 



 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ 

Έντυπο αξιολόγησης 

 1 (Κακή) 2 (Μέτρια) 3 (Καλή) 4 (Πολύ καλή) 
Τήρηση του χρόνου     
 
Παρουσίαση της θέσης 

    

 
Πειθώ 

    

 
Ήρεμη επικοινωνία 

    

 
Λογικοί συλλογισμοί 

    

 
Σύνδεση με την πραγματικότητα 

    

 
Ενεργή ακρόαση, αναστοχασμός 

    

 
Καλές ερωτήσεις 

    

 
Χιούμορ 

    

 
Γλώσσα του σώματος, τόνος 
φωνής, σαφήνεια 

    

 
Κατανομή εργασιών, συμμετοχή  

    

 
ΣΥΝΟΛΟ 

    

 
 
 
 



 
 

Ε5.ΑΣΚΗΣΗ 4 Νοητικός χάρτης αντικτύπου 
ΘΕΜΑ Αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινωνικής καινοτομίας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να μπορούν να μιλήσουν για τρέχοντα 
κοινωνικά θέματα. 

• Να μπορούν να επηρεάζουν και να κινητοποιούν άλλους. 

• Να μπορούν να προσεγγίζουν σημαντικά θέματα δημιουργικά. 

• Να συνειδητοποιούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των ενεργειών 
και των επιλογών τους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Συνεργατική μάθηση, Παιχνιδοποίηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνολική διάρκεια: 60 – 90 λεπτά ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Το λιγότερο 2 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ & 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Πίνακας παρουσιάσεων, εφημερίδα, στιλό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Στόχος της άσκησης είναι ο αναστοχασμός για το πώς μπορούμε να 
επηρεάσουμε τα άτομα και να τα κινητοποιήσουμε να ασχοληθούν 
με συγκεκριμένα κοινωνικά ευαίσθητα ζητήματα – να διαβάσουν, 
να σκεφτούν, να μιλήσουν και, τελικά, να κάνουν κάτι για αυτά. Η 
προσοχή και το ενδιαφέρον των ανθρώπων είναι ένας σπάνιος 
πόρος. Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές με 
αντίκτυπο, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να 
ενδιαφερθούν και να συμμετέχουν. 

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν μικρές ομάδας (2-4 ατόμων). 

2. Κάθε ομάδα θα πάρει μια εφημερίδα ή θα χρησιμοποιήσει μια 
διαδικτυακή εφημερίδα, από την οποία πρέπει να επιλέξει ένα 
τρέχον θέμα με αρκετή κοινωνική βαρύτητα· διαβάζουν το άρθρο 
και αν χρειαστεί αναζητούν επιπλέον πληροφορίες (15 λεπτά). 

3. Κάθε ομάδα πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική για να επηρεάσει 
τις υπόλοιπες ομάδες, με βάση την οποία θα παρουσιάσει το θέμα 
που επέλεξε. Για να το κάνουν αυτό, έχουν χρόνο 30 λεπτά. Η 
στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα: 

- Να τονίζει πώς συνδέονται προσωπικά τα άτομα με το θέμα· να 
δείχνει πώς το θέμα σχετίζεται με τον καθένα ξεχωριστά και 
όλους μαζί. Να κάνει τα άτομα να νιώσουν το θέμα, να νιώσουν 
ότι είναι πραγματικό και σημαντικό. 
Χρησιμοποιήστε μια προσέγγιση «Εγώ και Εσύ, ΕΜΕΙΣ» - να 
είστε δημιουργικοί και να βρείτε κοινά σημεία και 
συσχετισμούς! (π.χ. Η ξηρασία στην Αφρική δεν είναι κάτι 
μακρινό· τα άτομα που πεινούν και είναι απεγνωσμένα θα 
φύγουν από την πατρίδα τους και μπορεί να γίνουν οι γείτονές 
σας). 

- Να χρησιμοποιήσει μια ιστορία για να κάνει το ακροατήριο να 
νιώσει το θέμα πιο οικείο: να κάνει το θέμα μια προσωπική 
ιστορία! (π.χ. Ο λογαριασμός νερού του γείτονά μου είναι 



πάντα πολύ πιο χαμηλός. Για αρκετό καιρό δεν καταλάβαινα 
γιατί και εκνευριζόμουν, πώς γίνεται να πλήρωνα περισσότερα 
εγώ. Μετά ανακάλυψα ότι ζούσε στην Αφρική και έγινε πολύ 
πιο υπεύθυνος στην κατανάλωση νερού). 

- Πρέπει να επιλεγεί ένας εκπρόσωπος για να πει την ιστορία (5 
λεπτά). 

- Να ενθαρρύνει το ακροατήριο να βρει περισσότερα κοινά 
σημεία μεταξύ του θέματος και των ιδίων – να κάνει μια 
γρήγορη ιδεοθύελλα με στόχο τη δημιουργία ενός νοητικού 
χάρτη. Γράψτε το θέμα στο κέντρο του πίνακα παρουσιάσεων 
και φτιάξτε έναν νοητικό χάρτη με όλα τα κύρια σημεία του 
θέματός σας (15 λεπτά). 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χρησιμοποιήστε θετική/αποτελεσματική/διεκδικητική επικοινωνία, 
αποφύγετε τα στερεότυπα. Κρατήστε μια επαγγελματική, μη επικριτική 
στάση. Μοιραστείτε την άποψή σας με τους άλλους με έναν ήρεμο 
αλλά δυναμικό τρόπο. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Οι ομάδες μπορούν να ολοκληρώσουν την παρουσίασή τους με μια 
ανοικτή ερώτηση στο ακροατήριο: τι θα έκανε ο «Καλύτερός σας 
Εαυτός» για αυτό το θέμα; Ακόμη και ένα μικρό βήμα μπορεί να 
οδηγήσει μακριά, αν το κάνουν πολλοί μαζί. 

 
 



Ενότητα 6: Προχωρώντας από την ιδέα στην ευκαιρία 
 
 

Ε6. ΑΣΚΗΣΗ 1  Πώς παράγουμε ιδέες;  
ΘΕΜΑ Προχωρώντας από την ιδέα στην ευκαιρία 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πότε να χρησιμοποιούν την 
ιδεοθύελλα (brainstorming) 

• Να μάθουν τους κανόνες της ιδεοθύελλας. 

• Να εφαρμόσουν στην πράξη την ιδεοθύελλα, ώστε να παράγουν 
ιδέες. 

• Να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την ιδεοθύελλα σε ομάδες. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση, συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνολική διάρκεια30 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8-10 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ 
& ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Διαρρύθμιση δωματίου: σχήμα «U» 
Εξοπλισμός: Πίνακας παρουσιάσεων + μαρκαδόρος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Εισαγωγή στην Ιδεοθύελλα 

• Ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ 
ομαδική ιδεοθύελλα για την παραγωγή ιδεών, για να βοηθήσουν 
στην επίλυση προβλημάτων ή την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. 

• Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την εμπειρία 
τους, ώστε να αναδείξετε τις βασικές αρχές της ιδεοθύελλας μέσα 
από συζήτηση. 

Πόροι:  

• Ετοιμάστε από προηγουμένως έναν πίνακα παρουσιάσεων που να 
λέει: «Η εμπειρία μου από τη χρήση ιδεοθύελλας για την επίλυση 
προβλημάτων». 

Βασικές αρχές: 
Ένα εύχρηστο εργαλείο για τον εντοπισμό προβλημάτων που μπορούν 
να αποτελέσουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων λύσεων ή για τη 
βελτίωση υπαρχουσών διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών είναι η 
ιδεοθύελλα («brainstorming»). 

Η ιδεοθύελλα είναι μια διασκεδαστική και χαλαρή προσέγγιση που 
χρησιμοποιείται συνήθως για τον εντοπισμό ευκαιριών και την επίλυση 
προβλημάτων. Ενθαρρύνει τα άτομα να βρουν σκέψεις και ιδέες που 
μπορούν, αρχικά, να φαίνονται κάπως τρελές. Ορισμένες από αυτές τις 
ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν σε πρωτότυπες, δημιουργικές λύσεις 
για ένα πρόβλημα, ενώ άλλες μπορούν να οδηγήσουν σε ακόμα 
περισσότερες προτάσεις. 

Είναι σημαντικό, κατά τη διάρκεια των συνεδριών ιδεοθύελλας, τα 
άτομα να μην αξιολογούν ή να κρίνουν τις προτάσεις, καθώς η 
ποσότητα είναι πιο σημαντική από την ποιότητα σε αυτό το στάδιο. Ο 
σκοπός της ιδεοθύελλας είναι να αναδείξει πιθανότητες. Η αξιολόγηση 



και η ανάλυση σε αυτό το στάδιο περιορίζουν τη δημιουργικότητα και 
τις προτάσεις. 
 
Γιατί να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ιδεοθύελλας; 
Η ιδεοθύελλα μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά ή σε ομάδες. Ο 
συμβατικός τρόπος εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων σε ομάδες 
υπονομεύεται πολλές φορές από τον μη αποτελεσματικό τρόπο που 
εργάζονται οι ομάδες, και ενώ είναι σημαντικό να ξεκινάμε με μια 
δομημένη, αναλυτική διαδικασία όταν προσδιορίζουμε και επιλύουμε 
προβλήματα, αυτό μπορεί να οδηγήσει μια ομάδα στην παραγωγή μη 
δημιουργικών και περιορισμένων ιδεών. 
 
Αντίθετα, η ιδεοθύελλα παρέχει ένα ελεύθερο και ανοιχτό περιβάλλον 
που ενθαρρύνει όλους να συμμετάσχουν. Οι ασυνήθιστες και «τρελές» 
προτάσεις πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες, καθώς συχνά αποτελούν 
έμπνευση για άλλες προτάσεις, οδηγώντας σε μια πληθώρα 
δημιουργικών προτάσεων.  

Όταν χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων, η ιδεοθύελλα 
μπορεί να φέρει στο τραπέζι τις διαφορετικές εμπειρίες των ατόμων. 
Μπορεί να αυξήσει το φάσμα και την ποικιλία των προτάσεων, 
οδηγώντας συχνά σε δημιουργικότερες και καλύτερες λύσεις από αυτές 
που θα μπορούσε να σκεφτεί ένα άτομο που εργάζεται μόνο του. 

Πέντε κανόνες για την ιδεοθύελλα 

• Δημιουργήστε όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις πριν τις 
αξιολογήσετε 

• Ποτέ μην επικρίνετε τις προτάσεις ενός άλλου ατόμου 

• Αποφύγετε τη λογοκρισία φαινομενικά «παράλογων» προτάσεων 

• Καταγράψτε όλες τις προτάσεις, ανεξάρτητα από το πόσο 
«παράλογες» φαίνονται, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε 
καινοτόμες λύσεις 

• Εξελίξτε και χτίστε πάνω σε ιδέες ώστε να τις αναπτύξετε και να τις 
επεκτείνετε. 

 
2. Άσκηση ομαδικής ιδεοθύελλας 

• Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι θα συμμετάσχουν σε μια 
ομαδική συνεδρία ιδεοθύελλας, με σκοπό να δημιουργήσουν ιδέες 
για να βοηθήσουν μια μικρή επιχείρηση να κάνει σχέδια για την 
ανάπτυξη και εισαγωγή μιας στρατηγικής κοινωνικής καινοτομίας. 

• Ζητήστε από έναν από τους συμμετέχοντες να αναλάβει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή. Ενώ η ομάδα σκέφτεται για το ερώτημα (βλ. 
πίνακα παρουσιάσεων), αφιερώστε μερικά λεπτά για να 
ενημερώσετε τον διαμεσολαβητή για το ρόλο του/της. 

• Αρχίστε τις συνεδρίες ιδεοθύελλας με ένα όριο 15 λεπτών. 
Επιλογή 1: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα 
post-it συγκεκριμένες ιδέες για την εισαγωγή και υποστήριξη της 
κοινωνικής καινοτομίας. Πείτε τους, στη συνέχεια, να κολλήσουν τα 
post-it στον πίνακα παρουσιάσεων. Βεβαιωθείτε ότι κολλούν τα 
σημειώματά τους με τη σειρά και όχι όλοι μαζί, ώστε να κυλήσει πιο 



ομαλά η διαδικασία. 
Επιλογή 2: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν ένα 
πρόβλημα ή μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν σχετικά με την 
εισαγωγή στρατηγικής κοινωνικής καινοτομίας ή διαχείρισης 
καινοτομίας στον οργανισμό τους. Στη συνέχεια, πείτε τους να 
γράψουν τις ιδέες τους για λύσεις σε ένα post-it και να το 
κολλήσουν στον πίνακα παρουσιάσεων. Βεβαιωθείτε ότι 
σκέφτονται από κοινού και ότι κολλούν τα σημειώματά τους με τη 
σειρά και όχι όλοι μαζί, ώστε να κυλήσει πιο ομαλά η διαδικασία. 

• Όταν τελειώσει ο χρόνος, καλέστε τους συμμετέχοντες να 
αναστοχαστούν για τις ιδέες και την εμπειρία τους, καθώς και για τη 
συμβολή/αποτελεσματικότητα του διαμεσολαβητή. 

 

Παραδείγματα ερωτήσεων αναστοχασμού: 

• Ποιο ήταν το επίπεδο ενέργειας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας; 
Είχε αυξομειώσεις; 

• Πώς σκέφτηκαν τα άτομα τις ιδέες τους; Έπαιρναν έμπνευση από τις 
ιδέες και προτάσεις των άλλων; (έκτιζαν πάνω στις ιδέες των 
άλλων;) 

• Πόσο δελεαστικό ήταν να πείτε «ναι, αλλά…» ή να επικρίνετε ιδέες; 

• Ποιες τεχνικές χρησιμοποίησε ο διαμεσολαβητής που βοήθησαν τη 
ομαλή ροή της διαδικασίας; 

• Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεδρία; 

• Οι φάσεις σιωπής ήταν άβολες ή ήταν χρόνος για σκέψη; 

• Συμμετείχαν όλοι εξίσου; - αν όχι, πώς θα μπορούσε ο 
διαμεσολαβητής να συμπεριλάβει περισσότερα άτομα; 

• Πώς θα χρησιμοποιήσετε την ομαδική ιδεοθύελλα στον δικό σας 
οργανισμό για την εισαγωγή κοινωνικής καινοτομίας; 

Πόροι:  

• Γράψετε στον πίνακα παρουσιάσεων από προηγουμένως: «Πώς 
μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη και 
εισαγωγή μιας στρατηγικής κοινωνικής καινοτομίας στην 
επιχείρησή μας;» 

• Σημειώματα post-it.  

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Βασικά σημεία από την Βάση Γνώσεων: 
 
Προετοιμάζοντας μια συνεδρία ιδεοθύελλας 
1. Καθορίστε το θέμα ή το πρόβλημα που θέλετε να εξετάσετε 
Το πρώτο βήμα, είναι να προσδιορίσετε το πρόβλημα με το οποίο θα 
ασχοληθείτε στη συνεδρία ιδεοθύελλας. Το ερώτημα θα πρέπει να είναι 
σαφές και να παρακινεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν λύσεις, π.χ. 
«Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το προϊόν;» ή «Ποια προβλήματα 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν ...;». 
2. Εξηγήστε το πλαίσιο του θέματος ή του προβλήματος 
Ρωτήστε τον εαυτό σας τι γνωρίζουν ήδη οι άνθρωποι σχετικά με το 
θέμα ή την ερώτηση και τι άλλο πρέπει να μάθουν. Συγκεντρώστε τυχόν 
επιπλέον πληροφορίες που ενδεχομένως να χρειαστούν οι 
συμμετέχοντες και στείλτε τες ή παρουσιάστε τες κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας. Κάντε τη διαρρύθμιση του χώρου και βεβαιωθείτε ότι έχετε 



χαρτί, στυλό και post-it για να καταγράφετε ιδέες. 
3. Επιλέξτε έναν συντονιστή και προσκαλέστε τα άτομα 
Ο συντονιστής πρέπει να είναι κάποιος που μπορεί να φροντίσει ώστε η 
συνεδρία να εξελιχθεί ομαλά, που έχει εμπειρία με τη μέθοδο και είναι 
αμερόληπτος. Πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι συμμετέχουν 
όλοι και ότι δεν κυριαρχούν μόνο μερικά άτομα στη διαδικασία. 
Προσκαλέστε το πολύ έξι με οκτώ άτομα, εκτός αν προγραμματίζετε μια 
ατομική συνεδρία.  
4. Ορίστε τη συνεδρία και υλοποιήστε την 
Βεβαιωθείτε ότι ορίζετε ένα χρονικό όριο, καθώς αυτό βοηθά να 
δημιουργηθεί μια αίσθηση επείγοντος. Κάντε μια εισαγωγή, κάντε την 
ερώτησή σας και αρχίστε τη διαδικασία παραγωγής ιδεών, 
διασφαλίζοντας ότι όλες οι προτάσεις καταγράφονται. Έχετε υπόψη σας 
τον χρόνο και διατηρήστε το επίπεδο ενέργειας υψηλό - συχνά βοηθά 
να στέκεστε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Μικτό επίπεδο ικανοτήτων 
Η ιδεοθύελλα μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες παραλλαγές. 
Κάποιες από αυτές είναι: 
 
Ιδεοθύελλα από διαφορετικές οπτικές: 
Αυτή η προσέγγιση απαιτεί από τους συμμετέχοντες να παράγουν ιδέες 
από την οπτική γωνία άλλων ατόμων ή ρόλων στην επιχείρηση (π.χ. 
ανθρώπινο δυναμικό, πωλήσεις, μάρκετινγκ, διοίκηση κ.ο.κ.). Αυτό 
ενθαρρύνει την εξέταση ιδεών και προκλήσεων από πολλές οπτικές, 
που έχει ως αποτέλεσμα μια σφαιρική κατανόηση και ανάλυση. 
 
Αρνητική ιδεοθύελλα: 
Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει τα άτομα να διερευνήσουν και να 
εντοπίσουν όλες τις πιθανές δυσκολίες και εμπόδια που συνδέονται με 
την εισαγωγή μιας στρατηγικής κοινωνικής καινοτομίας. 
 
Θετική ιδεοθύελλα: 
Αυτή η προσέγγιση είναι παρόμοια με την αρνητική ιδεοθύελλα, αλλά η 
έμφαση εδώ είναι στα οφέλη και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να 
έχει μια λειτουργική στρατηγική διαχείρισης καινοτομίας. 
 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές άλλες παραλλαγές για να γίνει 
πιο ενδιαφέρουσα η τεχνική της ιδεοθύελλας. 

 
 

Ε6. ΑΣΚΗΣΗ 2  Διαγράμματα σχέσεων 
ΘΕΜΑ Προχωρώντας από την ευκαιρία στην ιδέα 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να μπορούν να χρησιμοποιούν διαγράμματα 
σχέσεων για να δομούν ιδέες. 

• Να χρησιμοποιούν μία βήμα-προς-βήμα προσέγγιση στη χρήση 
Διαγράμματος Σχέσεων. 

• Να κατανοήσουν πώς τα Διαγράμματα Σχέσεων μπορούν να 
αναπτυχθούν στην βάση των αποτελεσμάτων των συνεδριών 
ιδεοθύελλας. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση, συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Συνολική διάρκεια: 30 λεπτά (όταν γίνεται μετά από την άσκηση 
ιδεοθύελλας) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8-10 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ 
& ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Διαρρύθμιση δωματίου: σχήμα «U» 
Εξοπλισμός: Πίνακας παρουσιάσεων + μαρκαδόρος και σημειώματα 
post-it 
Πόροι:  

• Πίνακας παρουσιάσεων: «Σχεδιασμός Κοινωνικής Καινοτομίας» 

• Σημειώματα post-it (από την άσκηση 1 Ομαδική ιδεοθύελλα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι θα μάθουν και θα 
χρησιμοποιήσουν μια τεχνική οργάνωσης ιδεών που ονομάζεται 
«Διαγράμματα Σχέσεων». Χρησιμοποιώντας τις Βασικές Αρχές και 
Σημειώσεις από τη Βάση Γνώσεων (βλ. πιο κάτω), εξηγήστε τι είναι 
ένα Διάγραμμα Σχέσεων και πώς λειτουργεί, καθώς και τα βήματα 
χρήσης του. 

 

Βασικές αρχές: Διαγράμματα Σχέσεων 

Το Διάγραμμα Σχέσεων είναι μια πολύ καλή μέθοδος που μπορεί να σας 
βοηθήσει να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή 
σας, όταν έχετε πολλά ανάμεικτα δεδομένα, όπως δεδομένα, έρευνες, 
ιδέες, απόψεις χρηστών, ανάγκες χρηστών, γνώσεις και θέματα 
σχεδιασμού. Τα διαγράμματα σχέσεων αφορούν στη συγκέντρωση και 
ομαδοποίηση πληροφοριών, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο κατά την ανάπτυξη λύσεων. 
 
Πώς να δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα σχέσεων 

• Βήμα 1: Βάλτε διάφορα στοιχεία, σύντομα τεκμηριωμένα 
δεδομένα, σχέδια, ιδέες και παρατηρήσεις σε post-it ή 
κομμάτια χαρτί και κολλήστε τα στον τοίχο ή σε ένα λευκό 
χαρτόνι. Από εδώ προέρχεται η γνωστή εικόνα με τους τοίχους 
που είναι γεμάτοι με post-it. Τα post-it επιτρέπουν στα μέλη της 
ομάδας να κολλήσουν και να μετακινήσουν τα στοιχεία εύκολα, 
ώστε να δημιουργήσουν ομάδες παρόμοιων θεμάτων και 
μοτίβων. 

• Βήμα 2: Πάρτε ένα post-it και βάλτε το ως πρώτο στοιχείο στην 
πρώτη ομάδα.  

• Βήμα 3: Πάρτε το επόμενο post-it και ρωτήστε: «Είναι το 
ίδιο/παρόμοιο με το πρώτο ή είναι διαφορετικό;» Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε το στην πρώτη ομάδα ή στη δική του ομάδα. 

• Βήμα 4: Συνεχίζετε ένα-ένα με τα post-it, τοποθετώντας 
παρόμοιες ιδέες μαζί και δημιουργώντας νέες ομάδες όταν οι 
ιδέες δεν ταιριάζουν σε μια υπάρχουσα ομάδα. 

• Βήμα 5: Θα πρέπει τώρα να έχετε 3-10 ομάδες, οπότε ήρθε η 
ώρα να μιλήσετε για τα καλύτερα στοιχεία αυτών των ομάδων 
βλ. την εικόνα παρακάτω. 



 

Εικόνα 1: Παράδειγμα ενός Διαγράμματος Σχέσεων στην πράξη 

 

2. Χρήση της μεθόδου στη βάση της ιδεοθύελλας.  

Επιλογή 1:  

Ανατρέξτε πίσω στην άσκηση της ιδεοθύελλας «Πώς μπορώ να 

φτιάξω ένα σχέδιο για την ανάπτυξη και εισαγωγή μιας στρατηγικής 

κοινωνικής καινοτομίας στην επιχείρησή μου;». Εξηγήστε στους 

συμμετέχοντες ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν σημειώματα post-it 

και να τα οργανώσουν ως διάγραμμα σχέσεων, έτσι ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα ιδέες και δράσεις που μπορούν 

να αξιοποιήσουν κατά την ετοιμασία ενός σχεδίου για την ανάπτυξη 

και εισαγωγή μιας στρατηγικής κοινωνικής καινοτομίας στην 

επιχείρησή τους. 

Επιλογή 2:  

Κτίζοντας πάνω στη χρήση των τεχνικών ιδεοθύελλας που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, χρησιμοποιήστε την πιο κάτω 

παραλλαγή για να εντοπίσετε λόγους γιατί η κοινωνική καινοτομία 

δε θα λειτουργούσε στον οργανισμό σας (χρησιμοποιήστε δηλ. 

αρνητική ιδεοθύελλα ή αλλαγή οπτικής). Εξηγήστε στους 

συμμετέχοντες ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν σημειώματα post-it 

και να τα οργανώσουν ως διάγραμμα σχέσεων, έτσι ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα ιδέες και δράσεις που μπορούν 

να αξιοποιήσουν κατά την ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ιδεών 

και των δράσεων που εντόπισαν κατά τη διάρκεια της άσκησης.  

3. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για την εμπειρία 

τους στη χρήση αυτής της τεχνικής, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις 

ακόλουθες ερωτήσεις αναστοχασμού: 

• Πόσο εύκολο ήταν να παράγετε ιδέες; 

• Πώς νιώσατε όταν καταλήξατε με 20-30 ιδέες και πιθανές 

δράσεις; 



• Πόσο εύκολο ήταν να ταξινομήσετε τις ιδέες και δράσεις, 

μόλις καταλήξατε σε μια σειρά κατηγοριών/θεμάτων; 

• Πώς φτάσατε στις κατηγορίες/θέματα; 

• Σε ποιο βαθμό τα άτομα συμμετείχαν στη δραστηριότητα; 

• Πώς νιώσατε στην αρχή της δραστηριότητας, ειδικά αν 

υπήρχε σιωπή ή αδράνεια; 

• Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε τη δραστηριότητα, για 

να οδηγήσετε σε περισσότερες, συγκεκριμένες και 

πρακτικές ιδέες; 

• Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης της ιδεοθύελλας από 

διαφορετικές οπτικές ή της θετικής/αρνητικής ιδεοθύελλας; 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Ετοιμάστε τον πίνακα παρουσιάσεων εκ των προτέρων  

ΕΠΙΠΕΔΑ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Μικτό επίπεδο ικανοτήτων 

 
 
 
 

Ε6. ΑΣΚΗΣΗ 3  Θεωρία της Αλλαγής 
ΘΕΜΑ Προχωρώντας από την ευκαιρία στην ιδέα 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την αλλαγή ως διαδικασία. 

• Να υιοθετήσουν μια βήμα προς βήμα προσέγγιση στον σχεδιασμό της 
αλλαγής. 

• Να υιοθετούν διαφορετικές οπτικές κατά τον σχεδιασμό της αλλαγής. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση, συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνολική διάρκεια: 30 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

8-10 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

Διαρρύθμιση δωματίου: σχήμα «U» 
Εξοπλισμός: Πίνακας παρουσιάσεων + μαρκαδόρος και σημειώματα post-it 
Πόροι:  
Φύλλο εργασίας «Θεωρία της αλλαγής» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι θα μάθουν και θα χρησιμοποιήσουν 
μια τεχνική που ονομάζεται «Θεωρία της Αλλαγής», που θα τους βοηθήσει 
να βεβαιωθούν ότι είναι σε θέση να επικοινωνήσουν και να προβλέψουν 
τα σχέδιά τους για αλλαγή. 

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μια εμπειρία τους όπου 
προσπάθησαν να κάνουν μια προσωπική αλλαγή, όπως για παράδειγμα 
να χάσουν βάρος, να γυμνάζονται πιο συχνά, κ.λπ. ή μια αλλαγή σε μια 
διαδικασία ή συμπεριφορά στη δουλειά. Πόσο εύκολο ήταν; Συνάντησαν 
κάποιου είδους αντίσταση; Πώς την αντιμετώπισαν; 

3. Χρησιμοποιώντας τις Βασικές Αρχές και Σημειώσεις από τη Βάση Γνώσεων 
(βλ. πιο κάτω), εξηγήστε τι είναι η Θεωρία της Αλλαγής και ότι μπορούν να 
τη χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της 



προετοιμασίας για υλοποίηση μιας αλλαγής, όπως είναι η εισαγωγή μιας 
κοινωνικής καινοτομίας. 

 
 
Εργαλείο Θεωρίας της Αλλαγής 
Εφαρμόζοντας το Εργαλείο Θεωρίας της Αλλαγής, σχεδιάζετε έναν χάρτη που 
περιγράφει τα βήματα με τα οποία θα επιτύχετε τον στόχο σας. Είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο για βελτιώσεις και αλλαγές που θα έχουν αντίκτυπο στον 
οργανισμό σας. Σας δίνει τη δυνατότητα να διατυπώσετε και να συνδέσετε τα 
σχέδιά σας με τους μεγαλύτερους στόχους σας και με τους στόχους του 
οργανισμού. Μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε πιθανούς κινδύνους στο 
σχέδιό σας και να συντονίσετε πολλά έργα αλλαγής και καινοτομίας που 
ενδεχομένως να λαμβάνουν χώρα παράλληλα.  
 
4. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο: Ξεκινήστε διατυπώνοντας το κύριο 

πρόβλημα που θέλετε να λύσετε και το μακροπρόθεσμο όραμά σας 
σχετικά με την αλλαγή που θέλετε να πετύχετε. Ενδεχομένως να θέλετε να 
ανατρέξετε στη Δήλωση Προβλήματός σας ή στο Διάγραμμα Αιτιών που 
αναφέρθηκε στην Ενότητα 6: Εντοπίζοντας Ευκαιρίες. 

 
5. Αναλύστε τα θέματα των υπόλοιπων κουτιών, όπως το βασικό κοινό-

στόχο σας και το σημείο εισόδου για να το προσεγγίσετε - προσπαθήστε 
να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι, αφού αυτό θα σας βοηθήσει 
να επισημάνετε τις πιο αποτελεσματικές ενέργειες που μπορείτε να 
κάνετε.  

 

Εργαλείο Θεωρίας της Αλλαγής 

Ποιο 
είναι το 
πρόβλη
μα που 
προσπα
θείτε να 
λύσετε; 

Ποια 
είναι η 
βασική 
ομάδα 
στόχος 
σας; 

Ποιο 
είναι το 
σημείο 
εισόδου 
σας για 
να 
προσεγγ
ίσετε τη 
βασική 
ομάδα 
στόχο 
σας; 

Ποια 
βήματα 
απαιτού
νται για 
την 
αλλαγή; 

Ποιο 
είναι το 
μετρήσι
μο 
αποτέλε
σμα του 
σχεδίου 
αλλαγής 
σας; 

Ποια 
είναι τα 
ευρύτερ
α οφέλη 
του 
σχεδίου 
αλλαγής
; 

Ποια 
είναι η 
μακροπρ
όθεσμη 
αλλαγή 
που 
βλέπετε 
ως στόχο 
σας; 

       

  

  

 
Βασικές υποθέσεις 
 

 
6. Εργαστείτε ξεκινώντας από το προσδιορισμένο πρόβλημα και 

προχωρήστε προς τον επιθυμητό μακροπρόθεσμο αντίκτυπό σας. 
Επισημάνετε τους ανθρώπους που επηρεάζονται περισσότερο από το 
ζήτημα που έχετε εντοπίσει και που ελπίζετε ότι θα βοηθήσετε με το 
σχέδιό σας για αλλαγή.  



7. Τώρα προσπαθήστε να προσδιορίσετε από πού θα ξεκινήσετε τις δράσεις 
σας και τι πρέπει να κάνετε για να προχωρήσετε. Η ιδεοθύελλα είναι ένα 
χρήσιμο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτό το σημείο. 

  
Επιλογή 1:  
Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να ετοιμάσει σχέδια και 
επιχειρήματα για τη χρήση της κοινωνικής καινοτομίας στην 
επιχείρησή του/της ως εργαλείο για την εισαγωγή αλλαγών και 
βελτιώσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 
εργαλείο Θεωρία της Αλλαγής (Παράρτημα 1). 
 
 Μετά, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα σχέδια και 
τα επιχειρήματα τους. Ως διαμεσολαβητές, επισημάνετε τις διαφορές 
και τις αντιθέσεις μεταξύ των διαφόρων ιδεών και προσεγγίσεων. Ο 
στόχος είναι να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν τις 
ιδέες ο ένας του άλλου και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει μία σωστή 
προσέγγιση, αλλά πολλές παραλλαγές. 
 
Επιλογή 2:  
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Καλέστε τη μια ομάδα να 
συμπληρώσει το εργαλείο Θεωρία της αλλαγής (Παράρτημα 1) 
υιοθετώντας μια «θετική» στάση απέναντι στη χρήση της κοινωνικής 
καινοτομίας στην επιχείρησή της ως εργαλείου για την εισαγωγή 
αλλαγών και βελτιώσεων. Καλέστε την άλλη ομάδα να υιοθετήσει μια 
«αρνητική» στάση απέναντι στην ίδια πρόκληση. 
 

8. Ζητήστε από κάθε ομάδα να σχολιάσει τα σχέδιά της και τις συζητήσεις. 
Ως διαμεσολαβητής, επισημάνετε τις ομοιότητες, τις διαφορές (ιδέες, 
συναισθήματα, επίπεδο κινήτρου και δέσμευσης, κ.λπ.). Στη συνέχεια, 
πείτε στους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν όλοι μαζί ένα άλλο 
εργαλείο Θεωρία της Αλλαγής και να συζητήσουν τη διαφορά στην 
ποιότητα της παραγωγής και του σχεδίου. 
 

9. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για την εμπειρία 
τους στη χρήση αυτής της τεχνικής, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις 
ακόλουθες ερωτήσεις αναστοχασμού: 

• Πώς σας βοήθησε το εργαλείο να σκεφτείτε πώς να παρουσιάσετε τα 
σχέδιά σας και να καθορίσετε τα βασικά σας μηνύματα; 

• Ποιες καινούριες αντιλήψεις σας βοήθησε να αποκτήσετε; 

• Τι καταλάβατε όσον αφορά το πώς νιώθουν άλλοι, π.χ. μέλη της 
ομάδας σας, για τα σχέδια; 

• Ποιες ενέργειες θα μπορούσατε να κάνετε για να μετριάσετε κάποιες 
από τις αντιστάσεις στα σχέδιά σας για αλλαγή; 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ετοιμάστε έναν πίνακα παρουσιάσεων από προηγουμένως. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Μικτό επίπεδο ικανοτήτων 



 

Εργαλείο Θεωρίας της Αλλαγής 
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Ε6. ΑΣΚΗΣΗ 4  Ανάλυση Κρίσιμης Διαδρομής 
ΘΕΜΑ Προχωρώντας από την ευκαιρία στην ιδέα 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

• Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία στη δημιουργία μιας 
Κρίσιμης Διαδρομής για ένα έργο. 

• Να γνωρίσουν τρόπους λήψης αποφάσεων. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μάθηση μέσα από δράση, συνεργατική μάθηση 

ΧΡΟΝΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνολική διάρκεια: 30 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

8-10 άτομα 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΧΩΡΟΥ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

Διαρρύθμιση δωματίου: σχήμα «U» 
Εξοπλισμός: Πίνακας παρουσιάσεων + μαρκαδόρος και σημειώματα post-it 
Πόροι:  Σημειώματα post-it (από την άσκηση 1 ομαδικής ιδεοθύελλας) και 

Εργαλείο Κρίσιμων Εργασιών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι θα μάθουν και θα χρησιμοποιήσουν 
μια τεχνική που ονομάζεται Ανάλυση Κρίσιμης Διαδρομής, για να 
σχεδιάσουν μια ακολουθία δραστηριοτήτων ως μέρος μιας πρότασης 
έργου, προκειμένου να εισάγουν την κοινωνική καινοτομία στον 
οργανισμό τους. 

 
Εργαλείο Κρίσιμων Εργασιών 
Η Ανάλυση Κρίσιμης Διαδρομής (Critical Path Analysis, CPA) σας βοηθά να 
σχεδιάσετε όλες τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν ως μέρος του 
έργου αλλαγής ή κοινωνικής καινοτομίας. Το Eργαλείο Κρίσιμων Εργασιών 
μπορεί να σας βοηθήσει στην προετοιμασία του έργου ή του σχεδίου δράσης 
σας. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει στη διαχείριση του έργου, επιτρέποντάς 
σας να παρακολουθείτε την πρόοδο του έργου και την επίτευξη των στόχων 
του, αλλά και να δείτε πού πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, ώστε να 
επαναφέρετε το έργο στη σωστή πορεία, σε περίπτωση καθυστερήσεων και 
προβλημάτων κατά τη φάση υλοποίησης. 
 
Η βασική ιδέα πίσω από την Ανάλυση Κρίσιμης Διαδρομής είναι ότι δεν 
μπορείτε να ξεκινήσετε κάποιες δραστηριότητες μέχρι να ολοκληρωθούν οι 
προηγούμενες. Οι δράσεις πρέπει να γίνονται με τη σειρά και, πριν ξεκινήσει 
το επόμενο στάδιο, πρέπει να ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Αυτές είναι οι 
«διαδοχικές» δραστηριότητες. Υπάρχουν και οι μη εξαρτώμενες ή 
«παράλληλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν εξαρτώνται από την ολοκλήρωση 
άλλων εργασιών και μπορείτε να τις κάνετε ανά πάσα στιγμή πριν ή μετά από 
ένα στάδιο. 
 
Η κρίσιμη διαδρομή αποτελείται από τη μεγαλύτερη σειρά δραστηριοτήτων 
από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν για 
να εξασφαλιστεί ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στον προκαθορισμένο χρόνο. Οι 
δραστηριότητες στην κρίσιμη διαδρομή πρέπει να τυγχάνουν πολύ στενής 
διαχείρισης. Αν οι εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή δεν πραγματοποιηθούν, 
μπορείτε να αναλάβετε άμεση δράση για να επανέλθει το έργο στο 
πρόγραμμα - αν δεν το κάνετε, τότε θα καθυστερήσει ολόκληρο το έργο. 
 
 



2. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το εργαλείο σε μικρές ομάδες. 
 
Πρέπει να φτιάξουν μια λίστα με όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να 
γίνουν στον οργανισμό - μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδεοθύελλα για τον 
εντοπισμό όλων των δραστηριοτήτων. 
 
Πρέπει να προσδιορίσουν πότε μπορεί να ξεκινήσει κάθε δραστηριότητα 
και την ημερομηνία που πρέπει να ολοκληρωθεί - αυτό θα τους επιτρέψει 
να προγραμματίσουν όλες τις δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι είναι 
στη σωστή σειρά, και θα τους δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 
ορισμένες δραστηριότητες ταυτόχρονα, όταν δεν εξαρτώνται από άλλες 
δραστηριότητες. 
 

3. Συμπληρώνουν το Εργαλείο Κρίσιμων Εργασιών (βλ. το παράδειγμα πιο 
κάτω) και το μοιράζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέλη της 
ομάδας τους, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς και 
μέχρι πότε πρέπει να έχουν τελειώσει με τις δραστηριότητές τους. 

 
 

Εργαλείο Κρίσιμων Εργασιών 
Περιγραφή 
Δραστηριότητας 

Υπεύθυνος Πόροι Ημερομηνία 
έναρξης 

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 

Λήξη 

      

      

      

      

      

 

Επιλογή 1:  

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες και πείτε τους να 

χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της ιδεοθύελλας, ώστε να επισημάνουν όλα τα 

βήματα που πρέπει να γίνουν για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός δείπνου 

με δέκα φίλους. Πείτε τους ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία ή 

περισσότερες προσεγγίσεις στην ιδεοθύελλα, και στη συνέχεια να ετοιμάσουν 

μια ακολουθία ενεργειών (δηλ. μια κρίσιμη διαδρομή), ώστε να βεβαιωθούν 

ότι το δείπνο θα είναι πετυχημένο (λίστα με τους καλεσμένους, μενού, αγορά 

του φαγητού και μαγείρεμα, διασκέδαση των καλεσμένων, κ.λπ.). 

Προσκαλέστε τις ομάδες να συγκρίνουν τα σχέδιά τους και να ορίσουν τις 

«κρίσιμες δραστηριότητες» και την «κρίσιμη διαδρομή». 

 

Επιλογή 2:  

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Εξηγήστε ότι έχετε αποφασίσει 

να αλλάξετε τη διάταξη των γραφείων σας, για να δημιουργήσετε ένα πιο 

ανοιχτό εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να αναπτύξετε τη συνεργασία 

μέσα στην ομάδα σας. Αυτό αντιπροσωπεύει σαφώς μια σημαντική αλλαγή 



και ως εκ τούτου πρέπει να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί προσεκτικά. 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Θεωρία της Αλλαγής και την τεχνική της 

ιδεοθύελλας, ζητήστε από τις ομάδες να σχεδιάσουν τη σειρά των ενεργειών 

και των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της 

αλλαγής. 

 

4. Αφού μοιραστούν τις ιδέες και τα σχέδιά τους, συζητήστε τη βέλτιστη 

λύση, φροντίζοντας να επισημάνετε την ανάγκη διαβούλευσης, την 

ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ατομικές ανάγκες και συναισθήματα και 

ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της αλλαγής. 

 

Τονίστε ότι κάποιες εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν προτού αρχίσουν 

άλλες (κρίσιμη διαδρομή), ενώ άλλες δραστηριότητες μπορούν να 

υλοποιηθούν παράλληλα με τις κρίσιμες εργασίες ή να είναι ευέλικτες ως 

προς την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους. 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για την εμπειρία τους 

από τη χρήση της εν λόγω τεχνικής, με τις πιο κάτω ερωτήσεις 

αναστοχασμού: 

• Πόσο δύσκολο ήταν να αποφασιστεί η σειρά των 

δραστηριοτήτων; 

• Πώς προσδιορίσατε τις κρίσιμες εργασίες; 

• Πόσο χρήσιμα ήταν τα post-it όταν αποφασίζατε για την 

ακολουθία των δραστηριοτήτων; 

• Πόσες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν 

παράλληλα, οι οποίες ΔΕΝ εξαρτώνται από την κρίσιμη διαδρομή; 

• Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο στην επιχείρησή σας 

κατά την ανάπτυξη σχεδίων εφαρμογής κοινωνικής καινοτομίας; 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν την έννοια της ανάλυσης 
κρίσιμης διαδρομής και τη σημασία του εντοπισμού κρίσιμων 
δραστηριοτήτων και την τοποθέτηση άλλων δραστηριοτήτων γύρω από την 
κρίσιμη διαδρομή. 

ΕΠΙΠΕΔΑ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Μικτό επίπεδο ικανοτήτων 
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