
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Οδηγός εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης για σπουδαστές με 

ΕΕΑ 

 

«Υποστήριξη της γνώσης-

παραγωγικότητα, ανάπτυξη 

της δημιουργικής σκέψης 

και επίλυση προβλημάτων 

 

Πνευματική παραγωγή 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Erasmus + project  

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

 2 

Σχετικά με το έργο 

Τίτλος: Ενδυνάμωση των νέων ενηλίκων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
 
Αναφορά: 2017-1-ΡΤ01-ΚΑ204-035904  
Διάρκεια: από 01-11-2017 έως 31-10-2019  
Δράση: Στρατηγική εταιρική σχέση Erasmus + (KA204) 
 
Το πρόγραμμα Erasmus + «Ενδυνάμωση των νέων ενηλίκων μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» (SENpower) στοχεύει στη γεφύρωση αυτού του χάσματος 
ενισχύοντας ένα σημαντικό και ακόμη αυξανόμενο ποσοστό των νέων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, φέρνοντας την έννοια της επιχειρηματικότητας πιο κοντά στους 
μαθητές νέων με SEN. Με άλλα λόγια, οι νέοι ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες και αυτό, με τη σειρά του, θα έχει σημαντικό 
αντίκτυπο όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των νέων αυτών. 
 
Δικτυακός τόπος: http://www.senpower.eu. 

 

Συνεργάτες του έργου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν. 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
                                                       
 
 

Country Partner  Contact 

Cyprus Shipcon info@shipcon.eu.com  

Spain I-Box ibox@iboxcreate.es  

Portugal AEVA Ana.ribeiro@epa.edu.pt  

Lithuania VSI INOVACIJU BIURAS info@inovacijubiuras.lt  

Italy PIATTAFORMA SUD info@piattaformasud.it  

http://www.senpower.eu/
http://shipcon.eu.com/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@shipcon.eu.com
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ibox@iboxcreate.es
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=Ana.ribeiro@epa.edu.pt
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@inovacijubiuras.lt
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@piattaformasud.it
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης «Στήριξη της γνώσης - Παραγωγικότητα, σχεδιασμός και επίλυση 

προβλημάτων» αποσκοπεί στην παροχή στους διαμεσολαβητές εργαλείων και πόρων για την 

κατάρτιση νέων ενηλίκων με ΕΕΑ στην επιχειρηματικότητα. Αυτό το εγχειρίδιο εκπαίδευσης έχει 

αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη: 

• Η προκαταρκτική έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του IO1  

• τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

γιορτάστηκαν ήδη στο πλαίσιο του σχεδίου  

• Συνεδριάσεις σε συζητήσεις και υποβολή εισηγήσεων μετά από κάθε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα με τη συμμετοχή της ομάδας εκπαίδευσης και των εταίρων του έργου. 

Το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να προσαρμόσει την τυπική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στους 

εκπαιδευόμενους με ΕΕΑ, να προωθήσει ένα περιεκτικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας, να εξασφαλίσει ότι κάθε εκπαιδευόμενος με ΕΕΑ έχει ισότιμη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, συνδυάζει διάφορες διδακτικές μεθόδους να διδάξουν την 

επιχειρηματικότητα σε μαθητές με ΕΕΑ και να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να αποκτήσουν 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση ειδικών αναγκών. 

 

Για να γίνει αυτό, ο IO4 σχεδιάστηκε για να προσεγγίσει ή να τονίσει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα: 

• Η σημασία της προβολής της διαφορετικότητας ως προστιθέμενης αξίας στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες ή τις δράσεις καθώς και στις ομάδες εργασίας, χάρη στο ευρύτερο όραμα 

που προσφέρουν οι διαφορετικοί άνθρωποι σε σύγκριση με τις ομάδες που έχουν 

οικοδομηθεί ή έχουν κατασκευαστεί από παρόμοια άτομα.  

• Η ανάγκη χρήσης εργαλείων και περιεχομένου επικεντρώθηκε στην «εκμάθηση με πράξεις» 

αντί για παραδοσιακές (και μονόδρομες) μεθοδολογίες βασιζόμενες σε κύριες τάξεις, 

ανάγνωση και γραφή μακρών κειμένων. Οι διαμεσολαβητές είναι οι οδηγοί των εργαστηρίων 

και των συνόδων και το κύριο καθήκον τους είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να 

οικοδομήσουν τις δικές τους γνώσεις. 

Με βάση την προηγούμενη έρευνα που πραγματοποίησαν όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εκπαιδεύσεις του Senpower C1, C2 και C3, το 
περιεχόμενο που αναφέρεται σε αυτή τη διανοητική παραγωγή χωρίστηκε σε 5 ενότητες και 
αναπτύσσει τα ακόλουθα υλικά: 
 
Ενότητα 1: Σχετικά με εμένα - Περήφανοι να είμαι εγώ 

Ενότητα 2: Σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

Ενότητα 3: Σχεδιασμός της σκέψης και της παραγωγικότητας 

Ενότητα 4: Επίλυση προβλημάτων 

Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις που σχετίζονται με τις ενότητες 

 

Για κάθε δραστηριότητα, το παρόν εγχειρίδιο θα παρέχει τους πόρους, τις οδηγίες, τους στόχους, τα 
αποτελέσματα, τις τροποποιήσεις, τις πρόσθετες επιλογές και τις συμβουλές για το πώς θα 
εμπλακούν και θα παρακινηθούν οι εκπαιδευόμενοι καθ 'όλη τη διάρκεια των συναντήσεων. 
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Για την επίτευξη των προαναφερθέντων βασικών ζητημάτων έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι 
συγκεκριμένοι στόχοι: 
 

1. Ενίσχυση της διαφορετικότητας ως βασικού παράγοντα για την επιχειρηματικότητα, 
2. Να ενισχυθεί η ποικιλομορφία ως προστιθέμενη αξία στις ομάδες εργασίας, 
3. Η ποικιλομορφία και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
4. Η συνειδητοποίηση των δικών τους δυνάμεων και ο τρόπος χρήσης τους με επιχειρηματικό 
τρόπο, 
5. Ενίσχυση των ικανοτήτων επικοινωνίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σχετικά με μένα - Περήφανο να 

είμαι εγώ 

Μάθετε / αναπτύξτε τον εαυτό μου 
 

ΣΚΟΠΟΣ: Πολλοί νέοι και ενήλικες με ΕΕΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο και στη μάθηση. 
Μπορεί να είχαν καθυστερημένη διάγνωση και μερικές φορές λίγη υποστήριξη ή ίσως να έχουν 
προσπαθήσει να κρύψουν τις δυσκολίες τους. Ο σκοπός αυτού του τμήματος είναι να μάθετε πώς η 
ποικιλομορφία εμπλουτίζει τις ομάδες και πώς οι διαφορές μας είναι πολύτιμες και αναγκαίες. 

Ρύθμιση της σκηνής 
Τα παρόντα εργαστήρια σχεδιάστηκαν για να αναπτυχθούν ως ομάδα σε ορισμένες περιπτώσεις και 
ως χωρισμένες ομάδες σε άλλες. Η καλύτερη διάταξη για το δωμάτιο θα είχε ένα μεγάλο τραπέζι με 
όλους τους συμμετέχοντες που κάθονταν γύρω και επίσης χώροι για να δουλέψουν σε ομάδες. 
Χρειάζεται επίσης ένα μαυροπίνακα όπου οι μαθητές μπορούν να κάνουν μεγάλα σχέδια και όπου 
οι διαμεσολαβητές θα γράψουν μερικές ερωτήσεις που απευθύνονται στους μαθητές. 
Σε περίπτωση που διαθέτουμε υπολογιστή και προβολέα, προτείνουμε επιπλέον ηλεκτρονικά υλικά 
για να τα μοιραστείτε με τους μαθητές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1: συνιστώμενη διάταξη για τα εργαστήρια 

 

CENTRAL TABLE 

TABLES TO WORK IN 
GOROUPS 

B
LA

C
K

B
O

A
R

D
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Άσκηση 1.1: Μου αρέσει η πάπια μου 

Αυτή η άσκηση συνιστάται για διάφορους λόγους: 

• Συμμετοχή 100%. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση του Lego Serious Play. Σε 

αντίθεση με άλλες μορφές εργαστηρίων όπου υπάρχει συμμετοχή 80/20. 

• Μάθετε παίζοντας: όταν διασκεδάζουμε, ενισχύουμε τα θετικά μας συναισθήματα που 

ενεργοποιούν τα κέντρα μάθησης στον εγκέφαλό μας. Με αυτόν τον τρόπο, συνδέουμε με 

την εγκεφαλική δύναμη που έχουμε και ως εκ τούτου θα είμαστε πιο ανοιχτοί για να 

παρατηρήσουμε νέα πράγματα και να μάθουμε. Όταν διασκεδάζουμε, είμαστε επίσης πιο 

δημιουργικοί και καινοτόμοι και, ως εκ τούτου, μπορούμε να εμπλακούμε με τα πράγματα 

που μαθαίνουμε, να βρούμε νέες ιδέες καθώς και προκλητικά πράγματα. 

• Επικοινωνία με τις 5 αισθήσεις. Χρησιμοποιούνται όλα τα κανάλια, οπτικά, ακουστικά και 

κιναισθητικά, τα οποία οδηγούν σε γενναιόδωρη ακρόαση. 

 
Στόχος: Να επισημάνω την ποικιλομορφία μου ως έναν εμπλουτισμό παράγοντα που βοηθά την 
ομάδα. 
 
Μεθοδολογία: Όλοι οι μαθητές κάθονται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι ή σχηματίζουν κύκλο με 
καρέκλες ή ακόμα και στο πάτωμα, δεν έχει σημασία. 
Ο διαμεσολαβητής παραδίδει 1 κιτ πάπιας μέσα σε ένα φάκελο ή μια χάρτινη σακούλα (από 5 
κομμάτια Lego, όπως φαίνεται στην εικόνα 1) σε κάθε συμμετέχοντα. Όταν όλοι ανοίξουν το φάκελο 
και βλέπουν το περιεχόμενο, οι διευκολυντές τους ζητούν να χτίσουν μια πάπια με τα συγκεκριμένα 
τούβλα. Έχουν ΜΟΝΟ 1 λεπτό: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: κιτ πάπιας κατασκευασμένο από τούβλα Lego 
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Εικόνα 2: ποικιλία παπιών 

 
Μετά από ένα λεπτό, ο διευκολυντής λέει "χέρια επάνω", και όλοι σταματούν κτίριο. 
Τώρα, κάθε μαθητής πρέπει να δείξει την πάπια του και να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
 
 
- Ποιος είμαι εγώ (μικρή εισαγωγή: το όνομά μου είναι ..., είμαι από ..., είμαι ....) Και ό, τι θέλουν.  
- Αυτή είναι η πάπια μου: εξηγήστε γιατί έκανα την πάπια μου όπως και τα κύρια χαρακτηριστικά 
της.  
- Η πάπια μου είναι η καλύτερη γιατί ... 
 
Μόλις οι μαθητές παρουσιάσουν τον εαυτό τους και τις πάπιές τους, ο διαμεσολαβητής θα 
χρησιμοποιήσει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων για να εξηγήσει τις ακόλουθες έννοιες: 
 
- Η πολυμορφία και ο πλούτος της κοινωνίας μας,  
- Διαφορετικότητα και σχεδιασμός, - Χρησιμοποιώντας την ποικιλομορφία για να στοχεύσω τους 
πελάτες μου,  
- "Παρά το γεγονός ότι έχουν τα ίδια μπλοκ, όλες οι πάπιες φαίνονται διαφορετικές. Γιατί νομίζετε 
ότι κάθε πάπια είναι διαφορετική; "Ώρα για απαντήσεις. 
 
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι αποφάσεις μας βασίζονται στην προσωπική μας άποψη, 
στις εμπειρίες μας και στις προσωπικές ανάγκες. 
 
Χρόνος αποστολής: 30 λεπτά. 
Πόροι: Τούβλα Lego όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 
 
Αποτέλεσμα: συζητήστε πώς η ποικιλομορφία εμπλουτίζει μια ομάδα. 
 
Εναλλακτική λύση: Μια καλή εναλλακτική λύση για αυτή την άσκηση είναι ότι σε ένα από τα φακέλια 
δεν υπάρχει ένα κομμάτι Lego. Ο φοιτητής με αυτόν τον φάκελο που περιέχει μόνο 5 κομμάτια αντί 
για 6, θα έχει (με την πρώτη ματιά) ένα μειονέκτημα, αλλά ίσως αυτό το μειονέκτημα θα γίνει η 
δύναμή του κατά το σχεδιασμό της πάπιας, διότι με λιγότερα κομμάτια σημαίνει εξοικονόμηση 
πόρων. 
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Άσκηση 1.2: Πουλάω την πάπια μου 

Αυτή η άσκηση επιτρέπει στους μαθητές να σκεφτούν τι φέρνει στην ομάδα παρατηρώντας το σχέδιο 
και το σχήμα που έδωσαν στις πάπιές τους. Προκαλεί επίσης τις ιδέες τους: συνήθως, οι άνθρωποι 
πιστεύουν ότι τα πιο κοινά και ρεαλιστικά σχέδια είναι τα καλύτερα. Στην πραγματικότητα, πολλά 
παιδιά και νέοι λένε ότι τα σχέδιά τους δεν είναι καλά επειδή δεν αναπαράγουν την πραγματικότητα. 
Αυτή η άσκηση κάνει τους μαθητές να σπάσουν με τις γενικές ιδέες και να γιορτάσουν την 
ποικιλομορφία. 
 
Στόχος: Να επισημάνω την ποικιλομορφία μου ως έναν εμπλουτισμό παράγοντα που βοηθά την 
ομάδα. Για να αυξήσετε την ικανότητα σκέψης από το κουτί. 
 
Μεθοδολογία: Όλοι οι μαθητές κάθονται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι ή σχηματίζουν έναν κύκλο 
στο πάτωμα. Οι πάπιες που έχουν μόλις χτιστεί πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο, έτσι ώστε όλοι 
να μπορούν να τις δουν (όπως φαίνεται στην εικόνα 2). 
 
Ο διευκολυντής λέει: "Τώρα, ας φανταστούμε ότι έχετε μια εταιρεία και θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα 
πάπια στην αγορά: 

1. Ποια από τις πάπιες θα επιλέγατε; Ώρα για απαντήσεις. 

2. Ποια είναι η καλύτερη πάπια λαμβάνοντας υπόψη τον ασκητικό σχεδιασμό; Και από την 

άποψη της εξοικονόμησης πόρων; Και λαμβάνοντας υπόψη τον καινοτόμο σχεδιασμό του; 

Ώρα για απαντήσεις. Ο στόχος αυτής της ερώτησης είναι να αποδείξει ότι δεν υπάρχει 

καλύτερη επιλογή, διότι η τελική επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες μας. 

3. Σε περίπτωση που η πάπια ήταν για έναν τυφλό μαθητή, ποια θα χρησιμοποιούσατε; Ώρα 

για απαντήσεις. 

 
Όπως σχολίασατε προηγουμένως, ανάλογα με τον τελικό πελάτη, υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. 
Τώρα, υποθέστε ότι πρέπει να χτίσετε 3 πρωτότυπα (μόνο 3), νομίζετε ότι έχοντας μια διαφορετική 
ομάδα θα ήταν ένα μειονέκτημα ή ένα πλεονέκτημα?  Ώρα για απαντήσεις. Για να ενισχύσει αυτή τη 
δραστηριότητα, ο διευκολυντής μπορεί να ομαδοποιήσει τις πάπιες σύμφωνα με τις ομοιότητές 
τους, και στη συνέχεια να σκεφτεί τα αποτελέσματα. 
 
Με ποιον τρόπο μια ομάδα μπορεί να είναι διαφορετική?  Ώρα για απαντήσεις. Πέρα από τις 
απαντήσεις που δίνονται, ο διευκολυντής θα πρέπει να εξασφαλίσει τις ακόλουθες απαντήσεις: 
ηλικία, φύλο, λειτουργική ποικιλομορφία, τόπο γέννησης κλπ. 
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, η αύξηση της ποικιλίας της ομάδας 
δημιουργεί μια βαθύτερη κατανόηση του στόχου και των αναγκών των καταναλωτών. Όλοι κάνουμε 
προτάσεις / υποθέσεις με βάση τον τρόπο ζωής μας, το παρόν μας, τις προσωπικές μας εμπειρίες, τις 
ανάγκες μας ... είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους από εμάς να είμαστε στα παπούτσια 
άλλων. Τις περισσότερες φορές δεν σκεφτόμαστε καν πώς οι ανάγκες μας διαφέρουν από τις ανάγκες 
των άλλων. 
Τώρα, ο διευκολυντής εμφανίζει το παρακάτω βίντεο:https://youtu.be/b1T6w-J6hRk 
 
Μόλις ολοκληρωθεί το βίντεο, ο διευκολυντής δίνει στον φοιτητή κάποιο χρόνο να ακούσει τη φωνή 
του (συνιστάται να προωθηθεί η συμμετοχή όλων των φοιτητών - σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές 

https://youtu.be/b1T6w-J6hRk
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δεν συμμετέχουν αυθόρμητα, ο συντονιστής πρέπει να τους ζητήσει άμεσα) και να εξηγήσουν 
πρώτες ιδέες μετά την παρακολούθηση του βίντεο. 
Ο διευκολυντής μπορεί να βοηθήσει στην συζήτηση θέτοντας ερωτήσεις όπως: 

• Ποιος τομέας της αγοράς καλύπτει? 

• Γιατί δεν υπάρχουν άλλες μάρκες που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία? 

• Σκεφτείτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, μπορείτε να τα προσαρμόσετε εύκολα στα προφίλ 

άλλων πελατών? 

 
Συνοψίζοντας, πρόκειται για 5 λόγους που εξηγούν γιατί εμπλουτίζεται η ποικιλομορφία: 

1. Αυξάνει τη δημιουργικότητα: Οι διαφορετικές ιδέες και απόψεις μπορούν να οδηγήσουν σε 

μια δημιουργική ανακάλυψη. 

2. Προωθεί την Καινοτομία: η ύπαρξη διαφορετικών αναγκών οδηγεί στην παροχή 

διαφορετικών λύσεων. 

3. Καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών: άρνηση της πιθανής ευκαιρίας για να 

εξερευνήσετε διάφορες αγορές για τις οποίες δεν σκέφτεστε καν. 

4. Πιο πλούσιο Brainstorming. 

5. Καλύτερη λήψη αποφάσεων: Οι διαφορετικές προοπτικές οδηγούν σε καλύτερες 

αποφάσεις για την εταιρεία σας, τους υπαλλήλους σας και τους πελάτες σας. 

 
 
Χρόνος αποστολής: 40 λεπτά. 
Πόροι: Πάπιες ενσωματωμένες στην άσκηση 1.1, υπολογιστής και προβολέας. 
 
Αποτέλεσμα: Συζητήστε για το πώς η ποικιλομορφία εμπλουτίζει μια ομάδα. 
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Ενότητα 2: Σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Αν και πολλοί νέοι ενήλικες θεωρούν ότι η διαφορετικότητα ή η αναπηρία μπορεί 

να είναι ένα μειονέκτημα, υπάρχουν όλο και περισσότερες αποδείξεις παγκοσμίως που 

υπογραμμίζουν τη σημασία της διαφορετικότητας σε όλα τα επίπεδα. 

Όταν μιλάμε για την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα μιας οντότητας να αποδίδει καλά 

στην οικονομία, αναγνωρίζεται ευρέως η σημασία της ύπαρξης μιας ποικίλης ομάδας και της 

αποφυγής ομοιογενών μελών της ομάδας. Όσο πιο ποικιλόμορφη είναι η ομάδα, οι 

ευρύτερες λύσεις που μπορεί να προσφέρει ή, τουλάχιστον, εξετάστε. 

Στην πραγματικότητα, μερικές από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες παγκοσμίως έχουν 

σχεδιαστεί ή δημιουργηθεί από άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, χάρη στην ικανότητά τους 

να βρουν καινοτόμες λύσεις με διαφορετικές προοπτικές. 

 

Στόχος αυτού του τμήματος είναι να μεταδώσει αυτή την ιδέα και να ανακαλύψει ποιες είναι 

οι υπερδυνάμεις των μαθητών, με βάση τις δραστηριότητες που αισθάνονται πιο άνετες. 

 

Άσκηση 2.1 Προσδιορισμός της υπερδύναμης μας 

Αυτή η άσκηση έχει επιλεγεί επειδή η ζωγραφική, η ζωγραφική ή η γλυπτική βοηθούν να 
συγκεντρωθούν, να τονώσουν τον εγκέφαλό μας και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη μνήμη 
μας και την ικανότητά μας για ενδοσκόπηση, συνδυάζοντας τις γνωστικές και κινητικές διαδικασίες 
μας. 
Στόχος: Εξηγήστε πώς οι διαφορές μου μπορούν να γίνουν οι δυνάμεις μου. 
 
Μεθοδολογία: Όλοι οι μαθητές βρίσκονται ακόμα γύρω από το μεγάλο τραπέζι. Ο διαμεσολαβητής 
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 

1. Ξέρετε ποιος είναι ο Σούπερμαν? Ώρα για απαντήσεις  

2. Από πού είναι το Superman? Ώρα για απαντήσεις (Είναι από Cripton)  

3. Γιατί έρχεται στη Γη? Ώρα για απαντήσεις (Επειδή ο πλανήτης εξερράγη) 

4. Γιατί είναι ένας Superhero? Ώρα για απαντήσεις (Επειδή είναι διαφορετικό από τον 

άνθρωπο, μπορεί να κάνει πράγματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει) 

5. Πιστεύετε ότι ο Σούπερμαν θα ήταν και ο ήρωας στον πλανήτη του? Ώρα για απαντήσεις.  

6. Και πώς περνάει απαρατήρητο? Ώρα για απαντήσεις (Χρησιμοποιώντας γυαλιά). 
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Φαίνεται ότι ο Σούπερμαν χρησιμοποιεί μια ανθρώπινη αδυναμία ή αναπηρία για να κρύψει την 
πραγματική του ταυτότητα. Έτσι, συνοψίζοντας, ο Σούπερμαν είναι ένας μετανάστης, ο οποίος 
προέρχεται από άλλο πλανήτη και χάρη στις διαφορές του, στη Γη, είναι υπερήρωα. Ενδιαφέρων… 
 
Τώρα, θα δουλέψουμε στις υπερδυνάμεις μας. 
Ο διευκολυντής παραδίδει ένα φύλλο χαρτιού και ένα στυλό σε κάθε μαθητή. Οι μαθητές πρέπει να 
είναι σε ζευγάρια (μια ομάδα 3 ατόμων είναι επίσης δυνατή). 
 
Ο διευκολυντής λέει: Ο καθένας έχει μια αγαπημένη δραστηριότητα που αγαπά να κάνει. Σκεφτείτε 
κάτι που σας αρέσει πραγματικά, κάτι που σας κάνει να χάσετε την αίσθηση του χρόνου. Τι σας 
αρέσει να κάνετε περισσότερο; Ποια είναι η δραστηριότητα που σας αρέσει να κάνετε και είστε 
καλοί; Ποια είναι η δραστηριότητα που ξοδεύετε πολύ χρόνο, χωρίς να δίνετε προσοχή στο χρόνο? 
 
Τώρα, έχετε 3 λεπτά για να εξηγήσετε το σύντροφό σας την αγαπημένη σας δραστηριότητα και 
πρέπει να το σχεδιάσει. Στη συνέχεια, το αντίθετο. 
 
Ο διαμεσολαβητής δίνει 3 λεπτά στους μαθητές και, όταν τελειώσει ο χρόνος, λέει ότι «τα χέρια 
επάνω» και όλοι σταματούν να σχεδιάζουν. Ο διαμεσολαβητής θα δώσει άλλα 3 λεπτά για να 
τραβήξει την άλλη αγαπημένη δραστηριότητα (σε περίπτωση ομάδων 3 ατόμων, ο διαμεσολαβητής 
θα δώσει 3 επιπλέον λεπτά). 
 
 
Χρόνος αποστολής: 30 λεπτά.  
Πόροι: στυλό και χαρτί.  
Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, επικοινωνία, δημόσια ομιλία, σκέψη έξω από το κουτί. 

 

Άσκηση 2.2 Επικοινωνία με τις υπερδύναμες μας 

 
Αυτή η άσκηση επιτρέπει στους μαθητές να σκέφτονται για τον εαυτό τους και γιατί αγαπούν να 
κάνουν τις αγαπημένες τους δραστηριότητες. Η ιδέα είναι να τους βοηθήσουμε να αρχίσουν να 
σκέπτονται την αγαπημένη τους δραστηριότητα ως τρόπο ζωής, ως επιχειρηματική ιδέα. Ενθαρρύνει 
επίσης την επικοινωνία και τη δημόσια ομιλία. 
Τώρα, κάθε μαθητής πρέπει να εξηγήσει τη σχεδίαση που έκανε για να μιλήσει για την αγαπημένη 
δραστηριότητα του / της συντρόφου του. 
 
Αφού ένας φοιτητής εξηγήσει την εικόνα, το άτομο που έχει χαρακτηριστεί στην εικόνα πρέπει να 
εξηγήσει γιατί του αρέσει πολύ να το κάνει. 
 
Προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές να εξηγήσουν τον εαυτό τους, ο διευκολυντής μπορεί να 
κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Γιατί σας αρέσει αυτό να το κάνετε τόσο πολύ; 

2. Πού προτιμάτε να το κάνετε αυτό; Εξωτερική, χειμερινή, καλοκαιρινή ... 

3. Προτιμάτε να κάνετε αυτό το μόνο, με την οικογένεια, τους φίλους μου ... 
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Εικόνες 3 και 4: Διαδικασία σχεδίασης για την εξήγηση των αγαπημένων δραστηριοτήτων των μαθητών

 
 
Εικόνα 5: Διαδικασία σχεδίασης για την εξήγηση των αγαπημένων δραστηριοτήτων των μαθητών 

 
Χρόνος αποστολής: 30 λεπτά. 
Πόροι: στυλό και χαρτί. 
Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, επικοινωνία, δημόσια ομιλία, σκέψη έξω από το κουτί. 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σχεδιασμός σκέψης και 

παραγωγικότητας 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Η σκέψη σχεδίασης έχει πυρήνα με βάση τον άνθρωπο. Ενθαρρύνει τις οργανώσεις 
να επικεντρωθούν στα άτομα που δημιουργούν, τα οποία οδηγούν σε καλύτερα προϊόντα, 
υπηρεσίες και εσωτερικές διαδικασίες. Προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα 
αποτελέσματα, οι εταιρείες και οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν μεθοδολογίες 
σχεδιασμού σκέψης υποστηρίζονται από διαφορετικές ομάδες, λόγω της μεγαλύτερης 
ικανότητας τους να δημιουργούν και να καινοτομούν ως ομάδες. Έτσι, ο στόχος αυτού του 
τμήματος είναι να δείξει πώς να δημιουργήσει μια εταιρεία χρησιμοποιώντας την βασική 
αξία μιας ομάδας, καθώς και να αποδείξει ότι η εστίαση στα δυνατά σημεία και την ευημερία 
των ομάδων μας θα λειτουργήσει προς την παραγωγικότητα μας ως ομάδα εργασίας. 
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Άσκηση 3.1 Ορισμός της εταιρείας μας 

Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει την ομαδική εργασία, τη δημιουργικότητα και τον αυτο-
προβληματισμό για τα εσωτερικά δυνατά σημεία, δεξιότητες και ικανότητες, με βάση τα 
ενδιαφέροντα, τα πάθη και τα χόμπι των μαθητών. 
 
Στόχος: η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον σχεδιασμό που βασίζεται στον άνθρωπο και την ικανότητά 
μας να καινοτομούμε. 
Μεθοδολογία: Μόλις εξηγήσουν όλοι οι μαθητές την αγαπημένη τους δραστηριότητα, ο 
διευκολυντής πρέπει να εξηγήσει την επόμενη ενέργεια. Πρώτα απ 'όλα, οι συμμετέχοντες πρέπει να 
χωρίζουν σε ομάδες από 3 άτομα (3 άτομα είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά είναι δυνατή η εργασία 
σε ζεύγη ή ομάδες των 4). Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική του να δώσετε έναν αριθμό 
μεταξύ 1 και 3 σε κάθε φοιτητή και στη συνέχεια να τα ομαδοποιήσετε σύμφωνα με τους αριθμούς 
που έχουν οριστεί (για να αποφύγετε ότι οι μαθητές κάνουν ομάδες με τους καλύτερους φίλους τους 
ή με συγγένεια). 
 
Ο διαμεσολαβητής μιλά για την ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΑ των δραστηριοτήτων που εισήγαγαν οι μαθητές: πρέπει 
να σκεφτείτε την ουσία της αγαπημένης σας δραστηριότητας, αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον 
οποίο είστε τόσο χαρούμενοι ενώ το κάνετε. Αυτή η ουσία είναι η βασική αξία της αγαπημένης σας 
δραστηριότητας. 
Τώρα, ήρθε η ώρα να κάνετε ομάδες και να αναπτύξετε μια εταιρεία / ένωση που συγκεντρώνει την 
βασική αξία κάθε αγαπημένης σας δραστηριότητας. Έτσι, κάθε ομάδα θα αναπτύξει μια εταιρεία ή 
μια ένωση που θα ενσωματώνει τις τρεις δραστηριότητες που περιγράφονται από τα μέλη της 
ομάδας. Για να σχεδιάσετε μια εταιρεία που έχει νόημα, πρέπει να σκεφτείτε ένα υπάρχον πρόβλημα 
ή ζήτηση και να προσπαθήσετε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας τις βασικές σας αξίες. 
 
Κάθε ομάδα θα απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Ποιο είναι το όνομα της εταιρείας / ένωσης / προϊόντος σας?  

2. Η ομάδα: Ποιος είναι ο ρόλος κάθε μέλους της ομάδας και γιατί αποφασίσατε να καλύψετε 

αυτόν τον ρόλο?  

3. Ποιο πρόβλημα πρόκειται να διορθώσετε; Ποιος θα είναι ο πελάτης σας? 

4. Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει? 

5. Θα επιθυμούσατε να εργάζεστε σε αυτή την εταιρεία / ένωση? 

Οι ομάδες έχουν μεταξύ 15 και 20 λεπτών να δουλέψουν στις ιδέες τους. Τώρα είναι καιρός να 
δουλέψετε σε ξεχωριστά τραπέζια. Ο διευκολυντής περπατάει γύρω από τις ομάδες για να τους 
βοηθήσει ή να τους θέσει ερωτήσεις και να τους καθοδηγήσει με τις ιδέες. Μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα παραδείγματα: ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας και πώς λειτουργούν? 
υπάρχουν άλλες ενώσεις / ΜΚΟ που μπορούν να σας βοηθήσουν; σε περίπτωση που δημιουργείτε 
μια ένωση, πώς θα λάβετε χρηματοδότηση? ... 
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Εικόνες 6, 7 και 8: Φοιτητές που εργάζονται σε ομάδες στο σχεδιασμό της εταιρείας / οργανισμού τους 
 
 
Χρόνος αποστολής: 40 λεπτά. 
Πόροι: φύλλα και στυλό. 
Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, δημιουργικότητα, ικανότητες αυτο-αντανάκλασης, δεξιότητες 
καινοτομίας. 

 

 

Άσκηση 3.2 Επικοινωνία με την εταιρεία μας 

Η δραστηριότητα αυτή ενθαρρύνει την επικοινωνία, τη δημόσια ομιλία, την ικανότητα συνοπτικής 
παρουσίασης και την ομαδική εργασία. 
 
Στόχος: Ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας 
 
Μεθοδολογία: Τώρα που όλοι οι σπουδαστές έχουν καθορίσει την επιχειρηματική τους ιδέα ή την 
ιδέα της οργάνωσής τους (μαντεύοντας ότι θέλουν να αναπτύξουν μια ΜΚΟ ή μια ένωση), πρέπει να 
προετοιμάσουν ένα βήμα - μια σύντομη ομιλία για να εξηγήσουν προφορικά ένα επιχειρησιακό 
σχέδιο. Το γήπεδο χρησιμοποιείται συνήθως από έναν επιχειρηματία ή μια ομάδα επιχειρηματιών 
για να περιγράψει την ιδέα τους σε δυνητικούς επενδυτές και να τους πείσει να αποκτήσουν την 
εταιρεία τους ή απλά να επενδύσουν στην εταιρεία τους. Το γήπεδο θα πρέπει να απεικονίζει την 
ευκαιρία που προσφέρει η εταιρεία για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της ιδέας. 
Προκειμένου να επικεντρωθεί αυτή η άσκηση στην επικοινωνία και τη σκέψη σχεδιασμού, το βήμα 
που καλούνται οι συμμετέχοντες να προετοιμάσουν πρέπει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 
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1. Το όνομα της εταιρείας σας  

2. Το υφιστάμενο πρόβλημα στην κοινωνία / στην αγορά 

3. Η λύση που παρέχετε 

4. Η ομάδα: ποιον ρόλο θα καλύψει ο καθένας από αυτούς και γιατί θα το κάνουν καλά?  

5. Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει? Ενδιαφερόμενοι, χορηγοί, δωρητές (σε περίπτωση ΜΚΟ ή 

ενώσεων) ...  

6. Θα επιθυμούσατε να εργάζεστε σε αυτή την εταιρεία / ένωση?  

7. Σε περίπτωση που είστε οργανισμός (ένωση, ΜΚΟ ...), πώς θα έχετε τα χρήματα? 

Κατά τη διάρκεια της πίστας, κάθε μέλος της Ομάδας υποτίθεται ότι μιλάει, οπότε η παρουσίαση θα 
πρέπει να εκτελείται από καθένα από αυτά. Τέλος, κάθε ομάδα πρέπει να συμπληρώσει την 
ακόλουθη πρόταση: 

Για το (TARGET), η εταιρεία μας είναι το εμπορικό σήμα του (ΤΟΜΕΑΣ) που 
παρέχει (BENEFIT) μέσω (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ). 
 
Ενώ οι μαθητές προετοιμάζουν τις θέσεις τους, είναι μια καλή στιγμή να εξηγήσουμε την έννοια "Το 
οικοσύστημά μου", τόσο για να δοκιμάσουμε την ιδέα μας όσο και για να μαντέψουμε ποιος μπορεί 
να με βοηθήσει. Με αυτή την έννοια, όταν σχεδιάζετε μια εταιρεία, υπάρχουν εύκολες συμβουλές 
για να ελέγξετε τις δυνατότητες του προϊόντος σας. Ένα παράδειγμα θα ήταν η δοκιμή του, μέσω της 
αντιμετώπισης των ακόλουθων ερωτήσεων: 

1. Πόσοι από τους συγγενείς μου θα χρησιμοποιούσαν το προϊόν μου?  

2. Πόσοι από τους συναδέλφους, τους καθηγητές και τους φίλους μου θα το χρησιμοποιούσαν? 

3. Και τι γίνεται με τον αρτοποιό μου, τον γιατρό μου, το προσωπικό του σούπερ μάρκετ, όπου 

συνήθως αγοράζω? (Σχήμα 2) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People in the community: baker, doctor… 

Family & friends 

People next to me: teachers, class mates, etc. ME 
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Σχήμα 2: Το οικοσύστημα μου 

  
 

Εικόνες 9 και 10: μια ομάδα που εξηγεί την ιδέα τους (αριστερά) και μια φοιτητής που σχεδιάζει το λογότυπο 
της εταιρείας που δημιούργησε η ομάδα της (δεξιά) 
 

Αφού όλες οι ομάδες εισάγουν τις εταιρείες / οργανώσεις τους, ο διαμεσολαβητής πρέπει να θέσει 
τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Θα μπορούσαν οι οργανώσεις / οι εταιρείες σας να συνεργαστούν ή να δημιουργήσουν 

συνέργιες? 

2. Κάθε εταιρεία πρέπει να σκεφτεί μια πιθανή συνέργεια με τις άλλες. 

Μόλις η κάθε ομάδα γνωρίσει τις δυνατότητές της, καλούνται να τις μοιραστούν με τους 
συνομηλίκους τους. Είναι θετικό να ενθαρρύνουμε μια μικρή συζήτηση για να βοηθήσουμε τις ιδέες 
να αναπτυχθούν. Με αυτή την έννοια, είναι πολύ ωραίο να δούμε πώς οι μαθητές ξεκινούν με μια 
μικρή ιδέα ή ιδέα και τέλος, δουλεύοντας σε ομάδες, η ιδέα μεγαλώνει και μεγαλώνει. 
 
 
Χρόνος αποστολής: 60 λεπτά. 
Πόροι: φύλλα και στυλό, μαυροπίνακα και κιμωλίες. Σε περίπτωση αναπαραγωγής του βίντεο ως 
παράδειγμα ενός βήματος, ένα video player (φορητός υπολογιστής + προβολέας). 
https://youtu.be/apqki21fWss 
 
Αποτέλεσμα: δεξιότητες επικοινωνίας, δημιουργικότητα, ικανότητες αυτο-αντανάκλασης, 
δεξιότητες καινοτομίας. 
 

https://youtu.be/apqki21fWss
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επίλυση προβλημάτων 

ΣΚΟΠΟΣ: Η σχεδιαστική σκέψη είναι μια διαδικασία δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. 
Αφορά την επίλυση προβλημάτων μέσω της δημιουργικότητας. Σε αυτήν την ενότητα, θα 
αντιμετωπίσουμε την επίλυση προβλημάτων με την παρατήρηση του προβλήματος στο 
πλαίσιο, την ανταλλαγή ιδεών, την εννοιοποίηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της λύσης. 
Το κάνουμε συλλογικά, για να δείξουμε τη σημασία της πολυμορφίας και σε αυτό το θέμα. 

 

Άσκηση 4.1 Από τους φόβους και τις λύσεις 

Πρόκειται για μια πολύ διαδραστική δραστηριότητα που έχει στόχο να ενθαρρύνει την ομαδική 
εργασία, την ικανότητα ανάλυσης και την επίλυση προβλημάτων. Εργαζόμαστε για τους φόβους και 
τις αδυναμίες μας, προκειμένου να οικοδομήσουμε στρατηγικές για να τις αντιμετωπίσουμε.  
 
Στόχος: Να εργαστεί σε μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας τεχνικές σχεδιασμού 
σκέψης. 
 
 Μεθοδολογία: Αν και αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ ευέλικτη όσον αφορά τον αριθμό των 
συμμετεχόντων, συνιστάται να είναι τουλάχιστον 10 άτομα. Όσον αφορά τη διάταξη του μαθησιακού 
περιβάλλοντος, απαιτείται ένας τοίχος για να κολλήσει το post-his ή τα χαρτιά που δημιουργούνται 
από τους συμμετέχοντες, και χώρο για να κινηθεί (σχήμα 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 3: Συνιστώμενη διάταξη του χώρου για δραστηριότητα 3.1 

 
Ο διαμεσολαβητής θα δώσει ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό σε κάθε συμμετέχοντα. Όλοι θα 
στέκονται στο κέντρο του δωματίου. Τώρα ο διαμεσολαβητής διατυπώνει την ακόλουθη ερώτηση:  
υποθέστε ότι μετακομίζετε σε μια νέα πόλη 300 χιλιόμετρα μακριά από εδώ αύριο. Τι θα 
ανησυχούσες? 
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Κάθε άτομο πρέπει να γράψει μόνο μία απάντηση χρησιμοποιώντας 1 πρόταση / λέξη. Στη συνέχεια, 
όλοι περπατούν γύρω από το δωμάτιο για 20 δευτερόλεπτα. Κατά το περπάτημα, πρέπει να 
ανταλλάξουν το χαρτί τους με άλλους μαθητές. 
20 δευτερόλεπτα μετά, ο συντονιστής λέει "STOP" και κάθε άτομο πρέπει να διαβάσει το χαρτί που 
έχουν εκείνη τη στιγμή και να βαθμολογήσει τον φόβο που περιγράφεται στο έγγραφο δίνοντας του 
ένα σκορ από το 1 έως το 5. 
Στη συνέχεια όλοι περπατούν γύρω από το δωμάτιο για 20 δευτερόλεπτα περισσότερο. Ενώ 
περπατάνε, πρέπει να ανταλλάσσουν τα χαρτιά τους όσες φορές μπορούν, έως ότου ο διευκολυντής 
λέει "STOP". Τώρα, κάθε άτομο πρέπει να διαβάσει το χαρτί που έχει εκείνη τη στιγμή και να 
βαθμολογήσει τον φόβο που περιγράφεται στο έγγραφο δίνοντας μεταξύ 1 και 5 βαθμών. 
Επαναλαμβάνουμε την άσκηση 5 φορές. 
 

 
Εικόνα 11: Η χρήση του post-it για να κάνετε την άσκηση είναι επίσης μια καλή ιδέα 

 
Μόλις τελειώσουμε, κάθε άτομο πρέπει να διαβάσει το έγγραφό του και να συνοψίσει όλες τις 
βαθμολογίες. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να κολλήσει τα χαρτιά στον τοίχο που τα ομαδοποιεί με 
σκορ. 
 
Στη συνέχεια, ξεκινάμε με το FEAR με το υψηλότερο σκορ. Αυτό θα είναι το πρώτο μας πρόβλημα 
για την επίλυση. Και το κάνουμε μαζί, χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό σκεπτικό! 
 
Τώρα ο διευκολυντής θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 

• Τι μπορούμε να κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε / να διορθώσουμε αυτόν τον φόβο? 

•  Ώρα για απαντήσεις. Μπορούμε να κάνουμε μια λίστα με τις στρατηγικές και τις προτάσεις. 

• Ποια είναι τα αδύνατα σημεία των λύσεων / στρατηγικών μας?  Ώρα για απαντήσεις 

• Πώς θα είναι η ζωή μου μία εβδομάδα μετά τη μετεγκατάσταση? 

• Πώς θα είναι η ζωή μου μετά από 3 μήνες από τη μετεγκατάσταση?  

• Πώς θα είναι η ζωή μου 1 έτος μετά τη μετεγκατάσταση; 

Στο τέλος της συνεδρίασης, ο διευκολυντής μπορεί να δείξει το σχήμα 4 στους μαθητές για να 
συζητήσει τη μεθοδολογία που έχουν αναπτύξει.  
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Σχήμα 4: Τα πέντε κύρια βήματα στην επίλυση προβλημάτων. © την ισορροπία 

 
 
Χρόνος αποστολής: 60 λεπτά. 
Πόροι: φύλλα, στυλό, υπολογιστή + προβολέας, post-it ή αυτοκόλλητο. 
Αποτέλεσμα: ικανότητα ανάλυσης, επίλυση προβλημάτων, στρατηγικές σχεδίασης. 
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Ενότητα 5: Παιχνίδια / ασκήσεις σχετικές με τη 

σκέψη του σχεδιασμού και την επίλυση 

προβλημάτων 

Άσκηση 5.1. Διακόπτης πάγου - εργάζεται από σεβασμό 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτή η άσκηση έχει πολλά οφέλη. Η ιδέα είναι να ορίσουμε τους κανόνες για ολόκληρη τη 
σύνοδο, με βάση τις ανάγκες μας ως άτομα. 
 
Στόχος: Να οριστούν οι κανόνες κατά τις προσεχείς περιόδους σύνδεσης. 
 
Μεθοδολογία: Αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει με μαθητές που κάθονται γύρω από το κεντρικό 
τραπέζι. 
 
Ο διευκολυντής δίνει ένα χαρτί και ένα στυλό σε κάθε μαθητή και ρωτάει την ακόλουθη ερώτηση:  
Υποθέστε ότι είστε στο σχολείο, στην τάξη σας και με τους συμμαθητές σας. Τι δεν θα θέλατε να 
συμβεί?  ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ το! Έχετε 2 λεπτά. 
 
Τώρα, οι μαθητές έχουν 2 λεπτά για να το σχεδιάσουν. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, ο διευκολυντής 
λέει ότι "τα χέρια επάνω" και όλοι σταματούν να σχεδιάζουν. Ήρθε η ώρα οι μαθητές να εξηγήσουν 
τα σχέδιά τους - ο διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει από έναν εθελοντή να αρχίσει να εξηγεί την 
εικόνα του / της. Κάθε φοιτητής πρέπει να το εξηγήσει. Μόλις μιλήσουν όλοι οι μαθητές για τις 
φωτογραφίες τους, πρέπει να συνοψίσουν το σχέδιο τους σε μια πρόταση. Ο διαμεσολαβητής πρέπει 
να τις γράψει στον πίνακα ή να κρεμάσει τα χαρτιά στον τοίχο. Αυτοί θα είναι οι κανόνες των συνόδων 
μας. 
 
Χρόνος αποστολής: 35 λεπτά. 
Πόροι: χαρτί, μολύβια, μαυροπίνακα και / ή αυτοκόλλητα. 
Αποτέλεσμα: σπάσιμο του πάγου, αυτογνωσία, δημιουργική σκέψη, δεξιότητες επικοινωνίας. 
 

Άσκηση 5.2. Διακόπτης πάγου - πρόκληση σπαγγέτι 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτή η άσκηση έχει πολλά οφέλη. Η ιδέα είναι να σπάσει ο πάγος μέσω της ομαδικής 
εργασίας και επίσης να αποδείξει την ύπαρξη διαφορετικών έγκυρων λύσεων. 
 
Στόχος: Να διασκεδάσετε και να εξερευνήσετε την ποικιλομορφία για την οικοδόμηση ιδεών. 
Μεθοδολογία: Ο διαμεσολαβητής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ομάδες των τεσσάρων (για 
παράδειγμα, δίνοντας στον κάθε συνοδό έναν αριθμό μεταξύ 1 και 4 και στη συνέχεια 
ομαδοποιώντας τους ανθρώπους σύμφωνα με τους αριθμούς τους). Ο διευκολυντής δίνει σε κάθε 
ομάδα 20 μπαστούνια σπαγγέτι, 1 αυλάκι ταινίας, 1 αυλή χορδής και 1 μαρσπιέ. Ζητήστε τους να 
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κατασκευάσουν την πιο ψηλή ανεξάρτητη δομή που μπορούν. Καθίστε πίσω και δείτε τι συμβαίνει. 
Έχουν 18 λεπτά για να χτίσουν έναν πύργο τόσο ψηλά όσο μπορούν. 
 
Ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε αυτή την άσκηση είναι σε ξεχωριστά τραπέζια. 
 

 
 
Μόλις τελειώσει ο χρόνος, ο διευκολυντής λέει ότι "τα χέρια επάνω" και όλοι σταματούν να 
δουλεύουν. Τώρα, ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τους πύργους και να κάνουμε τους μαθητές να 
αναλύσουν γιατί απέτυχαν ή απέτυχαν σε αυτή την πρόκληση. 
 
Σε περίπτωση που ο διευκολυντής θέλει να έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το 
παιχνίδι, σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο:https://youtu.be/H0_yKBitO8M 
 
 
Χρόνος αποστολής: 35 λεπτά.  
Πόροι: σπαγγέτι, ταινίες αυλή, χορδές αυλή, marshmallow και ταινία μέτρησης.  
Αποτέλεσμα: σπάσιμο του πάγου, αυτογνωσία, δημιουργική σκέψη, ομαδική εργασία. 

 

Άσκηση 5.3. Εκτεταμένη δραστηριότητα πάπιας 

 
Στόχος: Ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας.  

Μεθοδολογία: Σε αυτή τη δραστηριότητα η ομάδα διαιρείται σε 2 υποομάδες / ομάδες: 

 

• Ομάδα 1: οι επενδυτές = 2 - 4 άτομα 

• Ομάδες 2, 3, 4 = Οι παραγωγοί 

Ομάδα 1: Οι επενδυτές λαμβάνουν μυστική εντολή, αποφασίζουν για μια σειρά ερωτήσεων για κάθε 

ομάδα παραγωγών - τις ίδιες ερωτήσεις για κάθε ομάδα. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να αφορούν: 

 

- Η εμπορευσιμότητα του προϊόντος (ποιος είναι αυτός;)? 

https://youtu.be/H0_yKBitO8M
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 - Ποιος είναι ο σκοπός του? 

 - Πώς είναι αποδοτικό? 

 - Έχουν συμβουλευτεί τους πιθανούς πελάτες και, εάν ναι, πώς? 

 - Πώς θα εξασφαλίσουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα αυτού του προϊόντος? 

 - Ποια είναι η οργανωτική τους δομή και πώς υποστηρίζει αυτό το προϊόν?  

 

Οι επενδυτές έχουν συνολικά 40k για να επενδύσουν - είτε μπορούν να τους απονείμουν σε μία 

ομάδα είτε να διανέμουν μεταξύ τους - κάθε επενδυτής έχει ένα ομοιόμορφο ποσοστό του 

συνολικού ποσού επένδυσης. 

Οι επενδυτές έχουν 10 λεπτά να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. 

Ομάδες 2, 3, 4: Οι παραγωγοί (όχι περισσότεροι από 4 άτομα σε μια ομάδα) λαμβάνουν μυστική 

σακούλα υλικού ανά ομάδα. Αυτά μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά για κάθε ομάδα, αλλά θα 

πρέπει να παρέχουν αρκετούς πόρους ώστε οι ομάδες να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. 

Καραμέλα Marshmallow, Σπαγγέτι, χορδή, χάρτινα κύπελλα, τούβλα Lego ή παρόμοια. 

Τους δίνονται 5 λεπτά για να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους (δηλ. Να αποφασίσουν τι θα κάνουν 

και πώς), 10 λεπτά για να χτίσουν και 5 λεπτά για να αποφασίσουν για τους ρόλους της ομάδας και 

πώς θα κάνουν το "pitch" τους στους επενδυτές. 

Κάθε ομάδα κάνει το βήμα - οι επενδυτές πρέπει να «προσφέρουν» στο τέλος κάθε παρουσίασης - 

δηλαδή πόσο είναι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν σε αυτή την εταιρεία, δεδομένης της 

παρουσίασης, των ερωτήσεων και των απαντήσεων. 

Παρακολούθηση ερωτήσεων και συζήτηση: 

Για τους επενδυτές: τι τους ώθησε να υποβάλουν προσφορές για το συγκεκριμένο προϊόν? 

 
Ποιες ήταν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες των διαφορετικών εταιρειών κατά την άποψή τους? Πόσο 
ισχυρή ήταν η παρουσίαση? 
 
Για τους Παραγωγούς: Τι τους έκανε να πιστέψουν στο προϊόν τους - πώς αποφάσισαν τους 
ομαδικούς ρόλους, την παρουσίαση, την κατασκευή προϊόντων κ.λπ .? Τι έχουν μάθει από την 
άσκηση? 
 
Χρόνος αποστολής: 60 λεπτά. 
Πόροι: χαρτί, μολύβια, μαυροπίνακα και / ή αυτοκόλλητα. 
Αποτέλεσμα: δημιουργική σκέψη, δεξιότητες επικοινωνίας. 
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Άσκηση 5.4. Η κρυμμένη πραγματικότητα 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτή η άσκηση βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι 
επεξεργάζονται οπτικές πληροφορίες: οι εγκέφαλοί μας προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την 
προσπάθεια, αφαιρώντας μεγάλα ποσά οπτικής πληροφορίας και χρησιμοποιώντας μόνο αυτά που 
εμείς (ο εγκέφαλός μας) θεωρούμε ως τα πιο σημαντικά ή υπερβατικά για εμάς. Υπό αυτή την έννοια, 
η διαφορετικότητα βοηθά να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα για την πραγματικότητα, 
παρέχοντας διαφορετικούς τρόπους για να την δούμε και να την αναλύσουμε. 
 
Στόχος: Να επισημανθεί η ποικιλομορφία ως χαρακτηριστικό εμπλουτισμού. 
 
Μεθοδολογία: Πρώτον, ο διευκολυντής εξηγεί ότι πρόκειται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο και 
μετά θα πρέπει να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις: 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η πρώτη φορά που οι φοιτητές βλέπουν το βίντεο, ο συντονιστής πρέπει να το 
σταματήσει το λεπτό 0:54. https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA 
 
Τώρα, ο διαμεσολαβητής κάνει την ακόλουθη ερώτηση: 
 
πόσα πράγματα έχουν μετακινηθεί ή αλλάξει στο βίντεο ενώ τα παρακολουθούσατε?  
Ώρα για απαντήσεις 
 
Τώρα, οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο ξανά (αυτή τη φορά μέχρι το τέλος). Πρέπει να 
συζητήσουν γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι συνέβη. 
Ο διευκολυντής μπορεί να εξηγήσει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας για να επεξεργαστεί αυτό που 
βλέπουμε: οι εγκέφαλοί μας προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την προσπάθεια, αφαιρώντας 
μεγάλες ποσότητες οπτικών πληροφοριών και χρησιμοποιώντας μόνο εκείνες που εμείς (ο 
εγκέφαλός μας) θεωρούμε ότι είναι οι πιο σημαντικές για εμάς. Υπό αυτή την έννοια, βλέποντας τα 
πράγματα κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες βοηθάει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα 
για την πραγματικότητα, παρέχοντας διαφορετικούς τρόπους για να την δούμε και να την 
αναλύσουμε, γιατί ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα συναισθήματά μας, οι εγκέφαλοί 
μας θα λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο. 
 
 
Χρόνος αποστολής: 25 λεπτά.  
Πόροι: υπολογιστής, προβολέας.  
Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, αυτογνωσία. 

 

Άσκηση 5.5. Το τρελό τηλέφωνο 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτή η άσκηση αποσκοπεί στην ανάλυση του τρόπου επικοινωνίας και της επίδρασης της 
έμμεσης επικοινωνίας σε μια ομάδα εργασίας. Η επικοινωνία αποτελεί βασικό παράγοντα στην 
παραγωγικότητα, την ομαδική εργασία και την εξυπηρέτηση των πελατών. 
Στόχος: Να τονιστεί η σημασία της επικοινωνίας σε ομαδική εργασία. 
 
 
Μεθοδολογία: Όλοι οι μαθητές κάθονται στο πάτωμα σχηματίζοντας ένα κύκλο. Ο διευκολυντής 
είναι επίσης στο πάτωμα, καθισμένος ανάμεσα σε δύο μαθητές. Ο διαμεσολαβητής πρόκειται να 

https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA
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ξεκινήσει τη διαδικασία επικοινωνίας. Αυτός ή αυτή θα δώσει μια σημαντική εντολή στο μαθητή που 
κάθεται δίπλα του / της (στη δεξιά πλευρά) λέγοντάς του στο αυτί του / όπως λέει ένα μυστικό /. Η 
εντολή πρέπει να μεταδοθεί γρήγορα, προκειμένου να περιπλέξει τον μαθητή να το κατανοήσει 
καθαρά. Η παραγγελία μπορεί να μεταδοθεί μόνο μία φορά. απαγορεύεται τελείως η επανάληψη 
της παραγγελίας. Τώρα ο μαθητής γυρίζει και μεταδίδει στον επόμενο φοιτητή την ίδια σειρά (ή αυτό 
που αντιλήφθηκε) και ούτω καθεξής (κάθε φοιτητής θα λάβει μια παραγγελία και θα το μεταδώσει 
στην επόμενη). Μόλις ο τελευταίος φοιτητής παραλάβει την παραγγελία, αυτός ή αυτή πρέπει να 
σηκωθεί και να πει σε όλους τι κατάλαβε. Η ιδέα είναι να συγκρίνουμε την αρχική σειρά με την 
τελευταία και να δούμε πώς αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβίβασης μεταξύ των 
εταίρων. Αυτή η άσκηση μπορεί να επαναληφθεί 2 ή 3 φορές. 
 
Παραδείγματα παραγγελιών που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το παιχνίδι: 
 

1. Παρακαλώ, εκτυπώστε εκατόν δύο χιλιάδες πενήντα αντίγραφα της έκθεσης. 

2. Ο αδελφός μου έπεσε πατινάζ και έσπασε 3 κόκαλα πριν από 4 ημέρες, αλλά αισθάνεται 

καλύτερα τώρα, ευχαριστώ.  

3. Είμαι αλλεργικός στα ψάρια αλλά μπορώ να φάω τα αυγά και τις πατάτες ευχαριστώ, αλλά 

χωρίς μαγιονέζα παρακαλώ. 

 
Ο διευκολυντής μπορεί να εξηγήσει πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία. Όχι μόνο να μεταδίδουμε 
σωστά τις σκέψεις μας, αλλά και να προωθήσουμε την οικοδόμηση. Μια πολύ καλή πρακτική σε μια 
μικρή εταιρεία είναι να κάνεις μια γρήγορη συνάντηση με όλη την ομάδα κάθε πρωί (πριν αρχίσουμε 
την καθημερινή δουλειά) για να εξηγήσουμε στους συναδέλφους μας τι κάνουμε σήμερα και σε 
περίπτωση που χρειαζόμαστε, ζητήστε βοήθεια. Εξηγώντας άμεσα στην ομάδα τι κάνουμε, όλοι 
γνωρίζουν το έργο των άλλων, είναι σίγουροι για τις μεταδιδόμενες ιδέες (τους ακούμε άμεσα) και 
έχοντας επίγνωση των δραστηριοτήτων, των καθηκόντων και των καθηκόντων της εταιρείας. 
 
 
Χρόνος αποστολής: 15 λεπτά. 
Πόροι: χώρος για να καθίσετε στο πάτωμα 
Αποτέλεσμα: αυτογνωσία, επικοινωνιακή στρατηγική. 
 


