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Η νέα εποχή της εργασίας των νέων και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη δημιουργικότητας μεταξύ των ατόμων και θα γίνει ακόμα πιο 

έντονη στο μέλλον. Οι άνθρωποι, προκειμένου να επιτύχουν τη δημιουργικότητα για 

την ευημερία τους, χρειάζονται δουλειά ανεξάρτητα από τις ειδικές ανάγκες τους. 

Ιδιαίτερα για τους νέους, η εύρεση εργασίας είναι ένας από τους κύριους στόχους στη 

ζωή τους, καθώς είναι ένα εργαλείο που θα τους επιτρέψει να γίνουν αυτάρκεις. 

Προφανώς, οι νέοι με προβλήματα όρασης δε διαφέρουν από τους συνομηλίκους 

τους. Η διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων, η νοητική ισορροπία και η 

κοινωνικοποίησή τους είναι βασικά συστατικά για άτομα με προβλήματα όρασης. 

Είναι γνωστό ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν πρόσθετες 

δυσκολίες στην επανένταξή τους αλλά και στην καθημερινή τους ζωή, όπως στην 

κινητικότητα, στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, οι οποίες σχετίζονται όχι μόνο με 

τις κυβερνήσεις για χωροταξικό σχεδιασμό, μεταφορές, εκπαίδευση, αλλά και με την 

έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα προβλήματα όρασης. Ένας 

αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνών έχουν αποδείξει ότι οι ενήλικες σε ηλικία εργασίας 

με προβλήματα όρασης αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα ψυχοκοινωνικής ευεξίας 

απ’ ό,τι τα άτομα χωρίς προβλήματα όρασης όσον αφορά την ψυχική υγεία, την 

κοινωνικοποίηση και την ποιότητα ζωής.  

Η εύρεση εργασίας στις μέρες μας αποτελεί πρόκληση για όλους τους νέους. Όλο και 

περισσότεροι νέοι ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία αναζητώντας ευκαιρίες 

για νεανική εργασία ή εθελοντικές δραστηριότητες προκειμένου να αποκτήσουν 

συγκεκριμένη εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, την 

οποία συζητάμε λεπτομερώς σε μία ενότητα παρακάτω, είναι ένα από τα καλύτερα 

υπάρχοντα μέσα για τη δημιουργία απασχόλησης για άτομα με αναπηρία ή κάποια 

άλλη ειδική ανάγκη. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα μέσα ξεκινούν 

από οραματιστές που δεν ανήκουν στην πληγείσα ομάδα που θα επωφελούνταν από 

μία συγκεκριμένη κοινωνική επιχείρηση. Οι νέοι με προβλήματα όρασης πρέπει να 

χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους και να μετατραπούν σε κοινωνικούς επιχειρηματίες 

προκειμένου να διαμορφώσουν τις δουλειές τους, το περιβάλλον εργασίας και τα 

καθήκοντά τους με τον τρόπο που θέλουν. Η οικοδόμηση αυτών των δεξιοτήτων, η 

αυτοπεποίθηση και η ανθεκτικότητα απαιτούν ευαισθητοποίηση σε διάφορα επίπεδα.  

Ευαισθητοποίηση και παροχή των απαραίτητων εργαλείων για άτομα με 

προβλήματα όρασης σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των ατόμων 

Ο χώρος εργασίας, καθώς και οι περιστάσεις που σχετίζονται με ένα άτομο με ολική 

ή μερική απώλεια όρασης μπορεί να επηρεάσουν την ψυχολογική και σωματική του 

υγεία. Ένα άτομο με προβλήματα όρασης πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό 
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εξοπλισμό για να καλύψει τις ανάγκες του και ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι 

τεχνικά καλά εξοπλισμένος για να έχει πρόσβαση σε αυτόν. Το δικαίωμα των 

ανθρώπων με προβλήματα όρασης στην ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

είναι αναμφισβήτητο. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την ευκαιρία να έχουν τα σωστά 

εργαλεία στην εργασία για να κερδίζουν τα προς το ζην σε ένα υγιές εργασιακό 

περιβάλλον. Ο κατάλληλα προσαρμοσμένος ή εξειδικευμένος εξοπλισμός και η 

προσωπική βοήθεια θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για τα άτομα με προβλήματα 

όρασης. Επιπλέον, η επανένταξη, η επαγγελματική κατάρτιση, οι υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχουν στο προσωπικό τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες, την εμπειρία καθώς και τις εγκαταστάσεις και τους πόρους για την 

κάλυψη των ειδικών αναγκών τους, διασφαλίζοντας έτσι ότι όσοι επιθυμούν να βρουν 

απασχόληση έχουν την ευκαιρία να το κάνουν, είναι επίσης απαραίτητα για τα άτομα 

με προβλήματα όρασης.  

Συνήθως, πολλές πιθανές προσαρμογές εγκαταστάσεων είναι απλές και εύκολα 

διευθετήσιμες. Για παράδειγμα, η ρύθμιση του φωτισμού, προσθέτοντας 

περισσότερα χρώματα ή αλλάζοντας το είδος του φωτισμού που χρησιμοποιείται σε 

έναν χώρο εργασίας. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη μείωση της 

αντανάκλασης από τα παράθυρα. Η επικοινωνία μέσω φωνητικών μηνυμάτων ή 

email, αντί για τις γραπτές πληροφορίες, η χρήση μορφών αρχείων που είναι εύκολο 

να αναγνωστούν από το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (PDF). Επίσης, η προσθήκη 

ετικετών σε εξοπλισμό, εργαλεία ή άλλα αντικείμενα στον χώρο εργασίας μεγάλης 

εκτύπωσης, σε γραφή Braille ή άλλη μορφή που βοηθά τα άτομα με προβλήματα 

όρασης. Ένα άλλο ειδικό εργαλείο είναι η παροχή μεγεθυντικών συσκευών όταν 

χρειάζεται.   

Στον τομέα της τεχνολογικής πρόσβασης, η προφύλαξη οθόνης υπολογιστή, οι 

μεγεθυντικοί φακοί, οι μετατροπείς κειμένων, το συμβατικό λογισμικό Braille και 

ηλεκτρονικής κωδικοποίησης καθώς και τα πληκτρολόγια Braille είναι απαραίτητα. 

Ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες περιλαμβάνουν: 

1. Λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, το οποίο διαβάζει τις πληροφορίες που 

εμφανίζονται σε οθόνη υπολογιστή ή συσκευής και τις μετατρέπει σε ομιλία. 

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να αποδοθούν σε ανανεώσιμη οθόνη 

Braille σε ξεχωριστή εξωτερική συσκευή.  

2. Συστήματα μεγέθυνσης οθόνης, τα οποία επιτρέπουν σε έναν εργαζόμενο με 

χαμηλή όραση να βλέπει καθαρά και θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στον 

σκληρό δίσκο ή μέσω ενός δικτύου. Αυτό το λογισμικό μπορεί να 

ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί όπως απαιτείται.  

3. Μεγεθυντικοί φακοί βίντεο, για παρακολούθηση βίντεο σε υπολογιστή. 

Χρησιμοποιούν κάμερες για να τοποθετήσουν μία μεγεθυμένη εικόνα ενός 

έντυπου εγγράφου ή ενός βιβλίου σε μία οθόνη.  
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4. Συσκευές Braille – οι εργαζόμενοι που διαβάζουν και γράφουν σε γραφή 

Braille μπορούν να χρησιμοποιούν μία ποικιλία συσκευών στην εργασία: 

• Ανανεώσιμες οθόνες Braille: συνδέονται σε υπολογιστή και μεταφράζουν 

πληροφορίες στην οθόνη και τις εμφανίζουν σε γραφή Braille 

• Μπλοκ σημειώσεων Braille: βοηθούν άτομα με προβλήματα όρασης να 

κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια συναντήσεων ή κατά την εκτέλεση 

άλλων καθηκόντων 

• Εκτυπωτές Braille: παράγουν έγγραφα σε μορφή Braille 

5. Συστήματα οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων: σαρώνουν έγγραφα και 

μετατρέπουν το κείμενο σε ομιλία.  

Ευαισθητοποίηση για την υποστηρικτική τεχνολογία και τις δυνατότητές της 

αναφορικά με την προσβασιμότητα στο εργασιακό περιβάλλον 

Για την εξερεύνηση αγνώστων χώρων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν 

αποτελεσματικές δεξιότητες προσανατολισμού και κινητικότητας. Το οπτικό κανάλι 

συγκεντρώνει τις περισσότερες από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

εξερεύνηση. Τα άτομα με προβλήματα όρασης δε διαθέτουν αυτές τις κρίσιμες 

πληροφορίες, αντιμετωπίζοντας συνέπειες και δυσκολίες στη χαρτογράφηση και την 

πλοήγηση σε χώρους. Ένα σημαντικό ζήτημα που συμβάλλει αρνητικά στην εύρεση 

εργασίας από άτομα με προβλήματα όρασης σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις. 

Ευτυχώς, έχει αναπτυχθεί μία σειρά εργαλείων και τεχνικών για να βοηθηθούν τα 

άτομα με προβλήματα όρασης.  

Υπάρχουν πολλοί τύποι ειδικής και βοηθητικής τεχνολογίας. Τα περισσότερα έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για να λαμβάνουν πληροφορία μέσω αφής ή ήχου. Τα πιο 

συνηθισμένα ονομάζονται ΑT και λειτουργούν μέσω της αφής (απτικά βοηθήματα). 

Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των ΑT είναι σύμφωνα με το επίπεδο 

ανεξαρτησίας που επιτυγχάνεται από το άτομο. Συγκεκριμένα, παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης για την επίτευξη εργασιών 

με ασφάλεια και ανεξαρτησία. Επιπλέον, τα δευτερεύοντα βοηθήματα δεν επαρκούν 

από μόνα τους και πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με τα πρωτογενή βοηθήματα. 

Τα ΑΤ δεν διατίθενται σε καταστήματα ή στο διαδίκτυο αλλά πρέπει να αναπτυχθούν 

μέσω ειδικής παραγγελίας. Περιλαμβάνουν “βιονικά μάτια”, που είναι απαραίτητες 

συσκευές, σχεδιασμένες να αντικαθιστούν τη λειτουργία του οπτικού συστήματος, 

π.χ. μεταφέροντας φως σε ηλεκτρικούς παλμούς.   

Η προσβασιμότητα για ένα άτομο με προβλήματα όρασης, μεταξύ άλλων, σημαίνει 

την παροχή ηχητικών ειδοποιήσεων κάθε είδους, από φανάρια, στάσεις λεωφορείων, 

δείκτες πεζών κ.λπ. Όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, οι δείκτες 
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προσανατολισμού πρέπει να προσαρμόζονται για να παρέχουν ακουστικές 

περιγραφές πληροφοριών πλοήγησης προκειμένου να παρέχουν ηχητικά σήματα 

σημαντικών ταξιδιωτικών σημείων, όπως πρακτορεία εισιτηρίων, δημόσιες 

τουαλέτες, αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ. (Hersh & Johnson, 2008). 

Για προσβασιμότητα σε κτήρια, υποδομές και υπηρεσίες, πρέπει να γίνονται 

εργονομικές ρυθμίσεις ώστε ο χώρος εργασίας να είναι ευρύχωρος και ασφαλής. Για 

τον τομέα της τεχνολογίας και των πληροφοριών -τα δεδομένα δεν πρέπει να 

κυκλοφορούν αποκλειστικά σε συμβατικές μορφές αλλά και σε εναλλακτικές, όπως 

ψηφιακή μορφή και γραφή Braille, καθώς και με μεγάλες γραμματοσειρές και έντονη 

χρωματική αντίθεση κ.λπ. Οι προσβάσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες ή εφαρμογές 

πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του 

Περιεχομένου του Ιστού (WCAG) της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού.  

Στον τομέα της τεχνολογικής πρόσβασης – προφύλαξη οθόνης υπολογιστή, 

μεγεθυντικοί φακοί, μετατροπείς συνθετικών κειμένων, συμβατικό λογισμικό Braille 

και ηλεκτρονικής κωδικοποίησης, καθώς και πληκτρολόγια Braille είναι απαραίτητα.  

Επιπλέον, η εικόνα των σκύλων που καθοδηγούν άτομα με προβλήματα όρασης 

στους δρόμους και σε δημόσιους χώρους είναι αρκετά οικεία. Ο σκύλος-οδηγός είναι 

ένα βοήθημα κινητικότητας που μπορεί να επιτρέψει σε άτομα με προβλήματα 

όρασης να ταξιδέψουν με ασφάλεια. Οι σκύλοι-οδηγοί είναι επαγγελματικά 

εκπαιδευμένοι σκύλοι, συνήθως λαμπραντόρ, λαμπραντόρ ριτρίβερ ή μερικές φορές 

γερμανικά ποιμενικά, επειδή αυτές οι ράτσες μπορούν να εκπαιδευτούν εύκολα και 

γίνονται πιστοί φίλοι, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των ατόμων 

στην καθημερινή τους ζωή.  

Το Smart Eye Tracking System, είναι ένα έργο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), μεταξύ άλλων πανεπιστημίων, σχεδιασμένο για άτομα με 

προβλήματα όρασης. Η ιδέα αυτής της έρευνας αφορά τον έλεγχο συσκευών και την 

επικοινωνία με τον φροντιστή μέσω της κίνησης των ματιών. Το μέγεθός του είναι το 

ίδιο με ένα κινητό τηλέφωνο, με GPS, ενσωματωμένο φορητό υπολογιστή, με 

δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, ακουστικών και εντολών ήχου.  

Ευαισθητοποίηση για τα πρότυπα προσβασιμότητας για διασφάλιση της 

πρόσβασης σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

Η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα είναι στις 16 Μαΐου. 

Ο σκοπός της είναι να μάθει σε όλους και να τους κάνει να μιλούν για ψηφιακή 

πρόσβαση (δίκτυο, λογισμικό, κινητό, κ.λπ.) και για άτομα με προβλήματα όρασης.  

Προκειμένου να επιτραπεί σε άτομα με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν ισότιμα 

και ενεργά στην κοινωνία με ανεξάρτητο τρόπο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται κατάλληλα και να παρέχουν ασφάλιση στα άτομα με προβλήματα 
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όρασης. Αυτό πρέπει να συμβεί σε ισότιμη βάση με την υπόλοιπη κοινωνία και να 

εξασφαλίσει την κατάλληλη μετακίνηση, φυσικό περιβάλλον και τεχνολογίες 

επικοινωνιών και πληροφοριών. Κατά συνέπεια, πρέπει να προωθήσουν την 

ανάπτυξη, παραγωγή ή διανομή προσβάσιμων τεχνολογιών και πληροφοριών σε 

πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε αυτές οι τεχνολογίες και τα συστήματα να γίνουν 

προσβάσιμα με χαμηλό κόστος.  

Ευαισθητοποίηση για την ανάγκη μετάφρασης/μετατροπής των οπτικών 

ερεθισμάτων προκειμένου τα άτομα με προβλήματα όρασης να παραμείνουν 

ενταγμένα στην κοινωνική αλληλεπίδραση.  

Τα άτομα με προβλήματα όρασης είναι όπως όλοι οι άνθρωποι, με μόνη διαφορά ότι 

δε βλέπουν ή βλέπουν ελάχιστα. Πηγαίνουν στο σχολείο, δουλεύουν, κάνουν κάθε 

είδους σχέσεις και, φυσικά, μεγαλώνουν οικογένειες. Μπορεί να χρειαστούν κάποια 

βοήθεια για να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να 

θεωρηθεί δεδομένο.  

Η διεθνής έρευνα έχει αποδείξει ότι η τύφλωση δεν οδηγεί αυτόματα σε χαμηλή 

νοημοσύνη, εκτός και αν υπάρχουν συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως μολυσματικές 

ασθένειες, όπου η νοημοσύνη κάποιου είναι πιθανό να επηρεαστεί αρνητικά. 

Επομένως, ένα παιδί με προβλήματα όρασης έχει αποδειχθεί ότι έχει φυσιολογικές 

γνωστικές ικανότητες. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό του επίπεδο μπορεί να είναι 

χαμηλότερο απ’ ό,τι θα έπρεπε, λόγω της δύσκολης κατανόησης των εννοιών που 

σχετίζονται με την όραση, την αργή ανάγνωση και τις ακατάλληλες μεθόδους 

διδασκαλίας, την έλλειψη τεχνολογικών εργαλείων κ.λπ. (Polychronopoulo, 1995). 

Επιπλέον, τα άτομα που αντιμετωπίζουν τύφλωση ή προβλήματα όρασης είναι σε 

θέση να διαβάζουν και να γράφουν όπως όλοι οι άλλοι αλλά με διαφορετικούς 

τρόπους, όπως για παράδειγμα, εκτυπώνοντας σε χαρτί, χρησιμοποιώντας 

γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον 14 ή χρησιμοποιώντας υπολογιστή, όπου 

υπάρχει ειδικό λογισμικό για τη μεγέθυνση κειμένου στην οθόνη, για να το αναγνώσει 

ή να το εμφανίσει σε γραφή Braille σε ειδική οθόνη.  

Πολύ συχνά άτομα με προβλήματα όρασης νιώθουν ότι αντιμετωπίζονται ως εντελώς 

ανίσχυρα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να είναι ανεξάρτητα. Πολλοί άνθρωποι 

δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με ένα άτομο με προβλήματα όρασης. Αυτός είναι 

ο λόγος που συχνά εφαρμόζουν το «τρίγωνο της επικοινωνίας» μιλώντας με το 

άτομο, συνοδεύοντάς το. Ωστόσο, μια θετική στάση θα μπορούσε να βοηθήσει και να 

ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, καθώς και την ψυχολογική ευημερία του ατόμου. 

Επίσης, η θετική υποστήριξη από την κοινωνία μπορεί να προστατεύσει από τα 

δυσμενή γεγονότα στη ζωή (Chang S. & Schaller J., 2000), καθώς ενισχύει την 

προσαρμογή σε αγχωτικές καταστάσεις, όπως η χρόνια τύφλωση (Cimarolli V.R. & 

Boerner K., 2005). 
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Η κοινωνική ένταξη των ατόμων με προβλήματα όρασης χωρίζεται σε κλινική-ιατρική 

και ψυχολογική-κοινωνιολογική διάσταση. Η ιατρική διάσταση αφορά τις ικανότητες, 

τις δυσκολίες και την ευκαιρία να γίνουν ενεργά μέλη της αγοράς εργασίας. Η 

κοινωνιολογική διάσταση αφορά το περιβάλλον, τους διάφορους τρόπους 

διευκόλυνσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τη βιομηχανική τους ένταξη, τα 

εργαλεία εργασίας και τεχνολογίας κ.λπ. (Δροσάκη Ευστρατία, Διπλωματική 

Eργασία, 2018). Τα άτομα με προβλήματα όρασης αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 

συνόλου κοινωνικών διακρίσεων και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουν αρνητικά 

συναισθήματα και αντιδράσεις. Έτσι, η ενημέρωση του κοινού και η κρατική 

παρέμβαση σε τομείς κατάρτισης θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης (Polychronopoulo, 1995). 

Το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην κοινωνία 

και να ζουν ανεξάρτητα αναγνωρίστηκε επίσημα στο 21ο άρθρο της «Σύμβασης για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σημαντικό για 

όλους να καταλάβουν ότι η πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία απαιτεί μόνο την 

αίσθηση της επίγνωσης.  

Διαδικτυακές πηγές 

• https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/5000/1/Fulltext.pdf  

• https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/016264340401900302 

• https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocational-

rehabilitation/jvr00319 

• https://www.visionaware.org/info/everyday-living/essential-skills/an-

introduction-to-orientation-and-mobility-skills/dog-guides-for-people-with-

vision-loss/1234 

• https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-usability-inclusion/ 

• http://www.euroblind.org/about-blindness-and-partial-sight/facts-and-figures 

• http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_ID

A(2018)603218_EN.pdf 

• http://www.worldblindunion.org/English/VisionHealth/Pages/default.aspx 

• https://thebestschools.org/careers/jobs-working-with-deaf-blind-visually-

impaired/ 

• https://www.trade-schools.net/articles/jobs-for-blind-people.asp#needs 

• http://people.duke.edu/~jmgroh/Encyclopedia_proofs_edited.pdf 

https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/5000/1/Fulltext.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/016264340401900302
https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocational-rehabilitation/jvr00319
https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocational-rehabilitation/jvr00319
https://www.visionaware.org/info/everyday-living/essential-skills/an-introduction-to-orientation-and-mobility-skills/dog-guides-for-people-with-vision-loss/1234
https://www.visionaware.org/info/everyday-living/essential-skills/an-introduction-to-orientation-and-mobility-skills/dog-guides-for-people-with-vision-loss/1234
https://www.visionaware.org/info/everyday-living/essential-skills/an-introduction-to-orientation-and-mobility-skills/dog-guides-for-people-with-vision-loss/1234
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-usability-inclusion/
http://www.euroblind.org/about-blindness-and-partial-sight/facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_IDA(2018)603218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_IDA(2018)603218_EN.pdf
http://www.worldblindunion.org/English/VisionHealth/Pages/default.aspx
https://thebestschools.org/careers/jobs-working-with-deaf-blind-visually-impaired/
https://thebestschools.org/careers/jobs-working-with-deaf-blind-visually-impaired/
https://www.trade-schools.net/articles/jobs-for-blind-people.asp#needs
http://people.duke.edu/~jmgroh/Encyclopedia_proofs_edited.pdf
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Προσωπική ανάπτυξη - Πρακτικές δραστηριότητες 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε ασκήσεις οι οποίες σχετίζονται με την 

εργασία για την αυτό-ανάπτυξη και την ανάπτυξη επιτυχημένων ομάδων. Η 

προπαρασκευαστική εργασία όπως αυτή είναι σημαντική, διότι ένα άτομο πρέπει να 

γνωρίζει τις δικές του δεξιότητες και δυνατότητες, καθώς και εργαλεία και μεθόδους 

για αυτό-βελτίωση, προκειμένου η ανθεκτικότητα, η εμπιστοσύνη, οι δεξιότητες 

επικοινωνίας και το χάρισμα να ενσωματωθούν στον χαρακτήρα του μελλοντικού 

κοινωνικού επιχειρηματία. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ατομικά, αν και η 

αυτό-βελτίωση δε μπορεί ή δεν πρέπει ποτέ να τελειώσει ή να σταματήσει (υπάρχουν 

πάντα περισσότερα να μάθουμε και να αναπτύξουμε), πρέπει να επικεντρωθούμε 

στην ομάδα που πρόκειται να εκτελέσει τα καθήκοντα της κοινωνικής επιχείρησης. 

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάθε επιχειρηματίας ανακαλύπτει κατά τη 

διάρκεια της αυτό-αξιολόγησής του (καταγραφή δεξιοτήτων) είναι ότι δε μπορεί να 

κάνει ό,τι χρειάζεται μία επιχείρηση και ότι θα ήταν πολύ πιο επιτυχημένος εάν ήταν 

μέρος μίας μεγαλύτερης ομάδας ικανών ανθρώπων.  
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1. Εξωτερικές και εσωτερικές πηγές 

Μαθησιακός στόχος: 

Να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους, 

να παρακινηθούν επισημαίνοντάς τους τις εξωτερικές και εσωτερικές πηγές ενέργειας 

και την αυτοεκτίμησή τους.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Αυτή η δραστηριότητα προτείνεται να διεξαχθεί από συμμετέχοντες με προβλήματα 

όρασης.  

Κάθε συμμετέχων εργάζεται μόνος του και γράφει περίπου 7 εσωτερικές (π.χ. 

επιμονή, χαμόγελο, σώμα, κ.λπ.) και 7 εξωτερικές (γονείς, καιρικές συνθήκες, σπίτι, 

κ.λπ.) πηγές ενέργειας και κινήτρων.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γραφής, οι συμμετέχοντες ενώνονται σε 

ζευγάρια και συζητούν τα ευρήματά τους, ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές 

μεταξύ τους και κυρίως απαντούν στην ερώτηση «γιατί αυτό με παρακινεί και πώς;». 

Όλοι οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται σε έναν κύκλο και συζητούν τα ευρήματά 

τους μεμονωμένα και σε ζευγάρια.  

Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα έχουν περίπου 15 λεπτά για 

μία σύντομη συζήτηση, αξιολογώντας τη δραστηριότητα. Η συζήτηση θα σχετίζεται 

με τις παρακάτω ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλουν οι 

συμμετέχοντες.  

Απαραίτητα υλικά: 

Χαρτιά και στυλό, γραφομηχανές Braille και σχετικό υλικό. 

Διάρκεια: 

60 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Θα ενσωματώσω αυτές τις γνώσεις στο προσωπικό μου πρόγραμμα καθημερινής 

παρακίνησης; 

Πώς παρακινώ τον εαυτό μου; Χρησιμοποιώ περισσότερες εσωτερικές ή εξωτερικές 

πηγές ενέργειας; Γιατί; 



 

 

11 

2. Το σήμα 

Μαθησιακός στόχος: 

Να επικοινωνήσουν οι συμμετέχοντες με τον εαυτό τους και μεταξύ τους, να 

παρακινηθούν και να εκφράσουν τις επιθυμίες τους.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Αυτή η δραστηριότητα προτείνεται να διεξαχθεί από συμμετέχοντες με προβλήματα 

όρασης μαζί με τους βοηθούς τους.  

Κάθε συμμετέχων με τον βοηθό του πρέπει να πάρει ένα αντίγραφο του σήματος, 

κόλλα, έγχρωμους μαρκαδόρους, στυλό, περιοδικά και ψαλίδι και πρέπει να κάνει το 

δικό του επαγγελματικό σήμα. Στην επάνω αριστερή πλευρά του σήματος, οι 

συμμετέχοντες πρέπει να σχεδιάσουν ή να κάνουν ένα κολάζ με όλα τα πράγματα 

που απαντούν στην ερώτηση «γιατί μου αρέσει η δουλειά μου» και στην επάνω δεξιά 

πλευρά όλα τα πράγματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί στη δουλειά τους. Στην 

κάτω αριστερή πλευρά, πρέπει να ονομάσουν ένα άτομο που τους επηρέασε 

επαγγελματικά και στην κάτω δεξιά πλευρά τον επαγγελματικό τους στόχο.  

Αφού τελειώσουν με το σχέδιο και το κολάζ, όλοι οι συμμετέχοντες εκθέτουν τις 

ζωγραφιές τους σε έναν μεγάλο τοίχο και στη συνέχεια μαζεύονται σε κύκλο και 

συζητούν τα σήματά τους.  

Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα έχουν περίπου 15 λεπτά για 

μία σύντομη συζήτηση, αξιολογώντας τη δραστηριότητα. Η συζήτηση θα σχετίζεται 

με τις παρακάτω ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλουν οι 

συμμετέχοντες.  

Απαραίτητα υλικά: 

Φωτοτυπίες μεγάλου σήματος (Εικόνα 1), κόλλα, περιοδικά, ψαλίδι, μαρκαδόροι και 

στυλό. 

Διάρκεια 

60 λεπτά 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς ένιωσα κατά τη διάρκεια της άσκησης; 

• Θα προσαρμόσω αυτή τη γνώση, πραγματοποιώντας τους επαγγελματικούς 

μου στόχους και πώς; 
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Υλικό 
 

 
Εικόνα 1: Σήμα για τη Δραστηριότητα 3 στην Ενότητα 4 
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3. Αυτο-εξερεύνηση 

Μαθησιακός στόχος: 

• Οι συμμετέχοντες να αισθάνονται ελεύθεροι και να εκφράζουν τις ικανότητες, 

τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. 

• Να εντοπίζουν τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους που πρέπει να 

αναπτυχθούν και να ενισχυθούν. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί σε ομάδες των 5 ή 4 ατόμων με 

προβλήματα όρασης και έναν βοηθό/συμμετέχοντα.  

Αρχικά, θα ξεκινήσει μία συζήτηση σχετικά με την αυτοπεποίθησή μας και το πόσο 

έτοιμοι αισθανόμαστε όταν ψάχνουμε για δουλειά. Μετά από αυτό, οι συμμετέχοντες 

θα χωριστούν σε ομάδες των 5 έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να εργαστούν.  

Σε όλους θα δοθούν κομμάτια χαρτιού, στυλό ή μαρκαδόροι και για τους τυφλούς 

συμμετέχοντες υλικό Braille θα είναι στη διάθεσή τους.  

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους δέκα με δεκαπέντε λεπτά να 

σκεφτούν και στη συνέχεια να γράψουν τουλάχιστον πέντε λέξεις/φράσεις που 

περιγράφουν και αντανακλούν την προσωπική τους άποψη για τις δεξιότητες, τις 

ικανότητες και τα ταλέντα τους. Για παράδειγμα, κοινωνικός, εύκολα 

παρακινούμενος, ικανός στη δημιουργία έξυπνων ιδεών και ούτω καθεξής.  

Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο μέρος της εργασίας, θα δοθούν άλλα δεκαπέντε 

λεπτά για να σκεφτούν και να γράψουν τουλάχιστον πέντε λέξεις/φράσεις που 

πιστεύουν ότι περιγράφουν/εκφράζουν τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους που 

πρέπει να ενισχυθούν. Για παράδειγμα, ντροπαλός, διστακτικός στη λήψη 

πρωτοβουλιών στην εργασία, χαμηλή αυτοπεποίθηση κ.λπ.  

Κάθε ομάδα, με τη συμβολή των βοηθών, θα κολλήσει τα κομμάτια σε ένα 

μεγαλύτερο κομμάτι χαρτί, δημιουργώντας μία πυραμίδα όπου οι λέξεις/φράσεις θα 

τοποθετηθούν με τη σειρά που ο συμμετέχων πιστεύει ότι είναι η καλύτερη, από 

πάνω προς τα κάτω. Για παράδειγμα, στην κορυφή μπορεί να είναι η λέξη 

«κοινωνικός», επειδή πιστεύει ότι αυτό είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό του και μετά 

από αυτό θα τοποθετήσει το αμέσως επόμενο καλύτερο στη σειρά.  

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για τη δημιουργία της άλλης λίστας με τα στοιχεία 

που πρέπει να ενισχυθούν. Για παράδειγμα, «πρώτα πρέπει να είμαι πιο ανοιχτός 
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στην ανάληψη πρωτοβουλιών, αφού πρέπει να μοιράζομαι τις σκέψεις και τις ιδέες 

μου στην εργασία μου». 

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν, ανταλλάσσοντας τις απόψεις 

τους ή τις προσωπικές τους εμπειρίες.  

Απαραίτητα υλικά: 

Κομμάτια χαρτιού, στυλό, μαρκαδόροι, Braillers, ψαλίδι και αυτοκόλλητα.  

Διάρκεια: 

80 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου και ποια 

πρέπει να δουλέψω;  

• Ποιες προσωπικές εμπειρίες μπορώ να μοιραστώ με την υπόλοιπη ομάδα για 

να ενισχύσω τις ικανότητές τους; 

  



 

 

16 

4. Παρουσίαση σε μία συνέντευξη 

Μαθησιακός στόχος: 

• Προετοιμασία των συμμετεχόντων για πιθανή μελλοντική συνέντευξη εργασίας 

• Βοήθεια στους συμμετέχοντες να αισθάνονται σίγουροι ενώ μιλούν για τον 

εαυτό τους. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί από συμμετέχοντες με προβλήματα 

όρασης και/ή βλέποντες.  

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν οδηγίες για μία υποθετική συνέντευξη εργασίας (για 

παράδειγμα, κάθε ομάδα τριών ατόμων θα πραγματοποιήσει μία συνέντευξη για έναν 

διαφορετικό τομέα εργασίας: δάσκαλος σε ιδιωτικό σχολείο, υπάλληλος γραφείου σε 

εταιρεία κ.λπ. 

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες τριών ατόμων. Ο ένας θα είναι το άτομο 

που παίρνει συνέντευξη, ο δεύτερος ο ερωτώμενος και ο τρίτος παρατηρητής.  

Κάθε ομάδα θα έχει 15 λεπτά για να προετοιμαστεί για την κατάσταση και να 

πραγματοποιήσει τη συνέντευξη. Στη συνέχεια, το τρίτο άτομο της ομάδας (ο 

παρατηρητής) θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη σημειώνοντας τη διαδικασία και 

στη συνέχεια θα γράψει τα σημεία που πρέπει να αναφερθούν και να συζητηθούν 

μετά τη συνέντευξη.  

Μετά τις συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθεί συζήτηση, ώστε οι συμμετέχοντες να 

μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους και να ανταλλάξουν πιθανές παρόμοιες 

εμπειρίες αφού ακούσουν τις σημειώσεις των παρατηρητών.  

Απαραίτητα υλικά: 

Χαρτιά, στυλό, μαρκαδόροι, γραφομηχανές Braille. 

Διάρκεια: 
90 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς ένιωσα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης; 
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• Αισθάνθηκα άνετα να απαντήσω σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το προφίλ, 
τις γνώσεις και τα προσόντα μου;  
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5. Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ 

Μαθησιακός στόχος: 

• Εκμάθηση δημιουργίας επαγγελματικού προφίλ. 

• Ενθάρρυνση της δικτύωσης. 

• Επισήμανση των θετικών χαρακτηριστικών. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Αυτή η δραστηριότητα προτείνεται να υλοποιηθεί από συμμετέχοντες με προβλήματα 

όρασης. 

Η δραστηριότητα θα ξεκινήσει με μία παρουσίαση από έναν ειδικό που θα 

ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των 

επαγγελματικών διαδικτυακών προφίλ.  

Μετά από μία λεπτομερή επισκόπηση, θα δοθεί στους συμμετέχοντες ένα 

προσχέδιο, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων και θεμάτων, παρόμοιων με εκείνων 

στις διαδικτυακές πλατφόρμες. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 30 λεπτά για να 

δημιουργήσουν το δικό τους φανταστικό προφίλ με τη βοήθεια του προσχεδίου. Κατά 

τη διάρκεια αυτού του μέρους της δραστηριότητας, ο ειδικός θα βοηθήσει 

μεμονωμένα τους συμμετέχοντες αν είναι απαραίτητο.  

Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα έχουν περίπου 10 λεπτά για 

μία σύντομη συζήτηση, αξιολογώντας τη δραστηριότητα. Η συζήτηση θα σχετίζεται 

με τις παρακάτω ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις που μπορεί να υποβάλουν οι 

συμμετέχοντες. 

Απαραίτητα υλικά: 

Ένα προσχέδιο, βασισμένο στη διαδικασία δημιουργίας και εγγραφής ενός 

επαγγελματικού προφίλ σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα.  

Διάρκεια: 

90 λεπτά 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς ένιωσα κατά τη δημιουργία του επαγγελματικού μου προφίλ; 

• Θα χρησιμοποιήσω τη γνώση που απέκτησα για να δημιουργήσω το δικό μου 

επαγγελματικό διαδικτυακό προφίλ;  
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6. Η Γλυπτική Ελεύθερου Σώματος 

Μαθησιακός στόχος: 

• να καταλάβουν οι άνθρωποι πού πρέπει να χρησιμοποιούν την ενέργειά τους 

στη ζωή. 

• να αποφασίσουν οι συμμετέχοντες σε ποιες δεξιότητες πρέπει να 

επικεντρωθούν, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

• Η Γλυπτική Ελεύθερου Σώματος είναι μία διασκεδαστική δραστηριότητα 

αυτογνωσίας.   

• Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί από μια ομάδα βλεπόντων και 

ατόμων με προβλήματα όρασης. 

• Προτείνεται η εργασία σε ομάδες δύο ή περισσότερων ατόμων. 

Ο συντονιστής της δραστηριότητας γράφει σε ένα φύλλο διαγραμμάτων τα εξής: 

Τα τρία χαρακτηριστικά της γλυπτικής ελεύθερου σώματος: «ταλέντο, διασκέδαση και 

ζήτηση»  

Στη συνέχεια, ο συντονιστής ζητά από κάθε άτομο της ομάδας να χρησιμοποιήσει 

τους συνεργάτες του ως υλικό για να φτιάξει τρία ανθρώπινα γλυπτά που 

περιγράφουν τα στοιχεία του (ταλέντο, διασκέδαση, ζήτηση). 

Επεξήγηση των όρων: 

• Το «ταλέντο» αναφέρεται σε αυτό που κάποιος είναι καλός.   

• Το στοιχείο της διασκέδασης είναι αυτό που κάποιος θέλει να κάνει όλη την 

ώρα, ακόμα κι αν δε χρειάζεται να πληρώσει γι’ αυτό.  

• «Ζήτηση» είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται ή θέλουν οι άνθρωποι και 

θα πληρώσουν γι’ αυτό. 

Κάθε μέλος της ομάδας θα φτιάξει τα χαρακτηριστικά του και τα άλλα μέλη θα 

κληθούν να ανακαλύψουν τι είναι το ανθρώπινο γλυπτό.   

Μπορεί να πραγματοποιηθεί συζήτηση ώστε να μοιραστούν τις σκέψεις τους και να 

ανταλλάξουν απόψεις για αυτό το θέμα.  
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Απαραίτητα υλικά: 

Φύλλο διαγραμμάτων, μαρκαδόροι. 

Διάρκεια: 

60 λεπτά. 

Ερωτήσεις για συζήτηση/: 

• Πώς ένιωσα κατά τη δημιουργία των γλυπτών; 

• Ήταν δύσκολο να αναγνωρίσω τα τρία χαρακτηριστικά και να σκεφτώ πώς θα 

τα βάλω σε ένα γλυπτό; 

Πηγή: www.melearning.app  

http://www.melearning.app/
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7. Κοινωνικές δεξιότητες: παρουσίαση και πρώτες επαφές – 

ατομικές δραστηριότητες και παιχνίδι σε ζευγάρια 

Μαθησιακός στόχος: 

Βελτίωση δεξιοτήτων της αυτό-παρουσίασης. Προετοιμασία για συνεντεύξεις 

εργασίας. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Οποιοσδήποτε αριθμός συμμετεχόντων σε ζεύγη των 2.  

Ένα άτομο σε κάθε ζευγάρι είναι το άτομο που παίρνει συνέντευξη και το άλλο είναι ο 

υποψήφιος για εργασία. Τα ζευγάρια πρέπει να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 

συνεντεύξεις εργασίας (π.χ. ένα ζευγάρι αντιπροσωπεύει μία συνέντευξη για τη θέση 

ρεσεψιονίστ, το άλλο για τη θέση ενός βοηθού γραφείου κ.λπ.). Ένα άτομο κάθε 

ζευγαριού – το άτομο που παίρνει τη συνέντευξη πρέπει να σκεφτεί τον καλύτερο και 

καταλληλότερο τρόπο παρουσίασης του οργανισμού και να υποβάλει ερωτήσεις στον 

υποψήφιο. Το άλλο άτομο του ζευγαριού – ο υποψήφιος πρέπει να βρει τον 

καλύτερο και ακριβέστερο τρόπο για να περιγράψει τις δεξιότητες και τα προσόντα 

του. 

Διάρκεια: 

60 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Για υποψηφίους: 

• Ποια είναι τα καλύτερα προσόντα σας; Ποια είναι τα αδύνατα στοιχεία σας και 

πώς τα βελτιώνετε; 

• Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σχετικά με τον μελλοντικό χώρο εργασίας σας; 

Τι είναι σημαντικό για εσάς; 

Για τα άτομα που παίρνουν τη συνέντευξη: 

• Τι μπορείτε να προσφέρετε στους μελλοντικούς εργαζομένους σας; Τι 

μπορείτε να κάνετε  ώστε να κάνετε την ομαδική εργασία πιο αποτελεσματική 

και παραγωγική; 

• Ποια είναι τα πιο σημαντικά προσόντα που ψάχνετε;  
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8. Αυτό-έλεγχος. Αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων.  

Μαθησιακός στόχος: 

Βελτίωση προσωπικών δεξιοτήτων για αναγνώριση και αντιμετώπιση αρνητικών 

συναισθημάτων. Εκμάθηση αυτό-ελέγχου.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Μία άσκηση για απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων. Ο καθένας θα λάβει ένα φύλλο-

πίνακα με κείμενο για συμπλήρωση, που περιγράφει τυπικές καθημερινές 

καταστάσεις που προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και αντιδράσεις. Θα πρέπει να 

συμπληρώσουν τις αντιδράσεις τους και στη συνέχεια να σκεφτούν καλύτερους 

τρόπους αντίδρασης σε αυτές τις καταστάσεις. Κάθε συμμετέχων πρέπει να σκεφτεί 

τουλάχιστον 4 καταστάσεις, που συμβαίνουν στην καθημερινότητά τους, ή που τους 

έχουν συμβεί πρόσφατα. 

Απαραίτητα υλικά: 

Φύλλο-πίνακας με κείμενο για συμπλήρωση, στυλό ή μολύβια.  

Διάρκεια: 

20 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

• Ποιο ήταν το δυσκολότερο για εσάς σε αυτή την εργασία; 

• Ποιες καταστάσεις είναι οι πιο συνηθισμένες και οι πιο δύσκολες για εσάς; 

• Ποιες προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες είναι απαραίτητες ώστε να 

βελτιωθεί ο αυτό-έλεγχος ενός ατόμου;  
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9. Πιέζοντας τις παλάμες του άλλου 

Μαθησιακός στόχος: 

Αυτό-αξιολόγηση και προβληματισμός για τους τρόπους αντιμετώπισης 

συγκρούσεων.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν δύο σειρές αντικριστά. Κάθε ζευγάρι συμμετεχόντων 

απλώνει τα χέρια και οι παλάμες τους ακουμπούν κάθετα μεταξύ τους. Αρχίζουν 

σταδιακά να σπρώχνουν τις παλάμες τους στις παλάμες του άλλου ατόμου. Κάθε 

άτομο πρέπει να προσέξει τις δικές του αντιδράσεις. Ένα παιχνίδι για απεριόριστο 

αριθμό εθελοντών σε ζευγάρια.  

Διάρκεια: 

30 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς νιώσατε; 

• Προσπαθήσατε να πιέσετε περισσότερο τις παλάμες του άλλου ατόμου ή 

σταματήσατε;  

• Προσπαθήσατε να βρείτε ισορροπία ή άλλαζε διαδοχικά το ποιος ηγείται και 

ποιος ακολουθεί; 

• Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποφασίσετε τι θα κάνετε; 
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10. Διαχείριση θυμού  

Μαθησιακός στόχος: 

Βελτίωση δεξιοτήτων για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση όσων προκαλούν 

θυμό στην καθημερινή ζωή. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Μία εργασία για απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων. Ο καθένας θα λάβει ένα φύλλο-

πίνακα με κείμενο για συμπλήρωση. Πρέπει να σκεφτούν τυπικές καταστάσεις στην 

καθημερινή ζωή που προκαλούν τις θυμωμένες αντιδράσεις τους. Πρέπει να 

αναλύσουν μόνοι τους τις αντιδράσεις τους και να προσφέρουν καλύτερες 

εναλλακτικές λύσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες με τη σειρά μοιράζονται τα συναισθήματά 

τους. Και οι άλλοι συμμετέχοντες ακούνε και βοηθούν στη διεξαγωγή της συζήτησης. 

Απαραίτητα υλικά: 

Φύλλα χαρτί ή χαρτιά για γραφομηχανή Braille, στυλό, γραφομηχανές Braille, κινητά 

smartphone ή λάπτοπ. 

Διάρκεια: 

40 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Χρειάστηκε να σκεφτείτε αρκετά γι’ αυτή την εργασία ή γνωρίζατε ήδη τα κύρια 

αίτια του θυμού σας;  

• Νιώσατε άνετα να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με τους άλλους; 

• Πιστεύετε ότι ο θυμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό και πώς; 

• Πιστεύετε ότι ο θυμός είναι μία φυσιολογική ανθρώπινη συμπεριφορά/ 

συναίσθημα; 

• Ποιοι είναι οι τρόποι που προτιμάτε για να διατηρείτε υπό έλεγχο τον θυμό 

σας; (Όπως: αθλήματα, περίπατοι, τεχνικές χαλάρωσης, κ.λπ.) 
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11.  Διαχείριση συναισθημάτων 

Μαθησιακός στόχος: 

Πώς να διώξετε τα συναισθήματα που σας επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο. Ο στόχος 

είναι η συνειδητοποίηση πως τα αρνητικά συναισθήματα, όπως η απογοήτευση, η 

πικρία, ο θυμός, μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν την ευημερία και η 

συνειδητοποίηση των τρόπων με τους οποίους μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

1. Γράψτε συναισθήματα σε ένα φύλλο χαρτί 

a. Γράψτε όλα τα συναισθήματα που σας ενοχλούν τον τελευταίο καιρό. 

Μη γράψετε τι συνέβη, μόνο τα συναισθήματα (θυμός, θλίψη, άγχος, 

αρνητικότητα, απογοήτευση).  

b. Σκίστε το χαρτί! Και πετάξτε το! Με αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγείτε 

από τα αρνητικά συναισθήματα που σας ενοχλούν και σας επηρεάζουν. 

2. Πώς η σκέψη επηρεάζει τη συμπεριφορά ενός ατόμου 

Επιλέξτε ένα συμβάν της ζωής σας, όπου επιθυμούσατε να κάνατε κάτι διαφορετικά. 

a. Γράψτε τι συνέβη 

b. Τι σκεφτήκατε όταν συνέβη; 

c. Τι συναισθήματα είχατε; 

d. Είχατε σωματικά συμπτώματα; 

e. Τι κάνατε; 

f. Αφού συμπληρώσετε το χαρτί, μιλήστε για τη συμπεριφορά και συζητήστε τι 

θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά.  

Απαραίτητα υλικά: 

Φύλλα χαρτί. Στυλό. Κινητά smartphone. Λάπτοπ. Χρονόμετρο 

Διάρκεια: 

40-60 λεπτά 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

1. Πώς νιώσατε όταν σκεφτόσασταν τα συναισθήματά σας και όταν τα γράφατε; 

2. Πώς ήταν ο εντοπισμός της κατάστασης της ζωής σας στην οποία τώρα 

εύχεστε να είχατε ενεργήσει διαφορετικά; 

3. Πώς νιώσατε όταν σκίσατε το χαρτί;  

4. Πώς θα εφαρμοζόταν αυτή η άσκηση σε μία πραγματική κατάσταση;  
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Τι συνέβη:    

Σκέψεις Συναισθήματα Σωματικά 

συμπτώματα 

Συμπεριφορά 

Παράδειγμα: 

 

Πόσο άδικο 

Δεν το έκανα εγώ 

Γιατί να μου το πεις 
αυτό; 

Παράδειγμα: 

 

Θυμός 

Απογοήτευση 

Πόνος 

Παράδειγμα:  

 

Ιδρώτας 

Δάκρυα 

Τάση για κλάμα 

Κοκκίνισμα 

Παράδειγμα: 

 

Υψώνω τη φωνή 

Φεύγω θυμωμένος 

Χτυπάω την 
πόρτα με δύναμη 

 
Τρόποι αντιμετώπισης δύσκολων συναισθημάτων 

Σκεφτείτε το 

συναίσθημα 

Μιλήστε για αυτό με κάποιον που εμπιστεύεστε. Λάβετε 

υποστήριξη και καταλάβετε ότι είναι εντάξει να αισθάνεστε έτσι. 

Συμπόνια. 

Πάρτε μία 

απόφαση 

Πώς θα αντιδράσω στο συναίσθημα (με θετικό ή καταστροφικό 

τρόπο) 

Βρείτε μία λύση Μιλήστε για τρόπους που μπορείτε να δουλέψετε τα 

συναισθήματα: αναπνοή, θετική σκέψη, χαλάρωση, διαλογισμός 

Συνεχίστε  Επικεντρωθείτε σε κάτι άλλο για να συνεχίσετε και να μην μείνετε 

κολλημένοι στο συναίσθημα που σας ενοχλεί 

 

  



 

 

29 

12.  Αυτοσχεδιασμός 

Μαθησιακός στόχος: 

Μάθηση και προβληματισμός σχετικά με την επικοινωνία και βελτίωση της 

εμπιστοσύνης και των κινήτρων για προσωπική ανάπτυξη. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Έχετε ένα θέμα που σχετίζεται με την αυτό-υπεράσπιση ατόμων με προβλήματα 

όρασης. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε: για παράδειγμα, ένας ξένος σας πλησιάζει 

και θέλει να σας βοηθήσει να διασχίσετε τον δρόμο, ή ξεκινήσατε ένα καινούργιο 

μάθημα στο σχολείο και θέλετε να πείτε στον δάσκαλό σας για τις διευκολύνσεις τις 

οποίες χρειάζεστε. Είστε ένα άτομο που περνά από την ασφάλεια του αεροδρομίου.  

Δουλέψτε με το μέγεθος της ομάδας σας -μπορείτε να χωρίσετε την ομάδα σε 

μικρότερες ομάδες και κάθε μία από αυτές να δημιουργήσει τον δικό της 

αυτοσχεδιασμό και να τον παρουσιάσει στο τέλος στις άλλες.  

Απαραίτητα υλικά: 

Μεγάλος χώρος 

Διάρκεια: 

30-60 λεπτά  

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς πήγε η επικοινωνία; 

• Τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά; 

• Υπήρξαν εκπλήξεις; 

• Έχετε βρεθεί ποτέ σε μία τέτοια κατάσταση; 
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13.  Συνέχισε, ακούω 

Μαθησιακός στόχος: 

Πώς να γίνεις καλός ακροατής. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Όλοι οι συμμετέχοντες μιλούν για το πώς πρέπει να είναι ένας καλός ακροατής, μία 

συνεδρία ανταλλαγής ιδεών.  

Χωρίστε τα άτομα σε ομάδες των τριών: ένας είναι ο ομιλητής, ένας ο ακροατής και 

ένας είναι παρατηρητής.  

Οι ομιλητές έχουν 5 λεπτά για να περιγράψουν την άποψή τους σε ένα θέμα που 

τους ενδιαφέρει (π.χ. θανατική ποινή για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 

ελευθερία λόγου και περιορισμός αυτού ή άλλο θέμα που χρειάζεται εξήγηση, 

ανάλυση και επεξεργασία).  

Ο ακροατής πρέπει να ακούει προσεκτικά και να είναι σίγουρος ότι κατανοεί τη 

συζήτηση, γιατί έχει ενδιαφέρον για τον ομιλητή και ποια είναι η γνώμη του ομιλητή 

για το θέμα. 

Το 3ο άτομο παρατηρεί την απόδοση του ακροατή. Δεν πρέπει να συμμετέχει στις 

συζητήσεις αλλά να παρατηρεί τι συμβαίνει και πώς κάνουν οι άλλοι. Ο παρατηρητής 

μιλά όταν είναι η σειρά του.  

5 λεπτά αργότερα σταματήστε τις ασκήσεις και ρωτήστε τους παρατηρητές για την 

άποψή τους. Όλοι πρέπει να αλλάξουν ρόλους έως ότου όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν 

παίξει όλους τους ρόλους.  

Διάρκεια: 

35 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

1. Μετέφεραν οι ομιλητές τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά τους; Τους 

άρεσε που μιλούσαν με κάποιον που ακούει ενεργά;  

2. Πώς ήταν να ακούτε ενεργά; Ήταν δύσκολο να ακούσετε χωρίς να διακόψετε 

και χωρίς να πείτε τη δική σας άποψη;  
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Ένας καλός ακροατής: 

- δείχνει σεβασμό, διατηρεί οπτική επαφή, δεν υποφέρει από ανησυχία 

- δείχνει ότι ακούει ενεργά και κουνάει το κεφάλι του περιστασιακά, ή λέει 

«Συνέχισε, ακούω…» 

- δεν παρεμβαίνει 

- δεν σπάει τις σιωπές αλλά δίνει στον ομιλητή χρόνο να σκεφτεί και να συνεχίσει 

- δεν τραβάει την προσοχή από τον ομιλητή με δικά του σχόλια 

- υποβάλλει ανοιχτές ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τον ομιλητή να συνεχίσει ή να 

διευκρινίσει την άποψή του 

- επαναλαμβάνει τα σχόλια του ομιλητή κατά διαστήματα για να δείξει ότι τον 

παρακολουθεί 

- ανταποκρίνεται στα συναισθήματα που μπορεί να κρύβονται πίσω από τα λόγια 

του ομιλητή και δείχνει κατανόηση 
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14.  Το ανυπόμονο αφεντικό 

Μαθησιακός στόχος: 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους διαθέσιμους πόρους για εργασίες επίλυσης 

προβλημάτων, όταν έχετε περιορισμένο χρόνο. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Άτομα σε ομάδα: 3-5 

Στους συμμετέχοντες δίνεται ένα κομμάτι χαρτί με μία εργασία από το ανυπόμονο 

αφεντικό τους. Η εργασία πρέπει να επιλυθεί εντός προθεσμίας και δεν έχετε πολύ 

χρόνο. 

Απαραίτητα υλικά: 

Χαρτιά με εργασίες επίλυσης προβλημάτων σε Braille και σε έντυπη μορφή (πιθανώς 

διαδικτυακή πρόσβαση) 

Διάρκεια: 

40 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Πώς ήταν η επίλυση εργασιών; Πώς αισθανθήκατε;  

Πώς συνεργαστήκατε στην ομάδα και ποιες λύσεις βρήκατε; Καταφέρατε να 

επιλύσετε την εργασία εντός της προθεσμίας;  

Τι μάθατε από αυτή την άσκηση; Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την άσκηση στην 

πραγματική ζωή;  

Προετοιμάστε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές εργασίες.  

1. Υπάρχει μία συνάντηση αργότερα το ίδιο απόγευμα και το αφεντικό σας σας 

ζητά να φροντίσετε την τροφοδοσία. Κανείς άλλος στο γραφείο δε μπορεί να 

σας βοηθήσει.  

2. Το αφεντικό σας σας ζητά να συντάξετε μία αναφορά και περιλήψεις για 

κάποιο ζήτημα. Ο μόνος διαθέσιμος πόρος είναι ένα βιβλίο που δεν είναι 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Έχετε 2 μέρες.  
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3. Είστε δάσκαλος και το αφεντικό σας σας ζητά να αντικαταστήσετε έναν άλλο 

δάσκαλο που είχε μία οικογενειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο άλλος 

δάσκαλος έδωσε ένα τεστ και οι μαθητές ανυπομονούσαν να πάρουν τα 

αποτελέσματα. Δυστυχώς, το τεστ δόθηκε μόνο σε χαρτί. Ο άλλος δάσκαλος 

υποσχέθηκε στους μαθητές να τους δώσει τα αποτελέσματά τους σήμερα.  
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15. Περιμένοντας στην ουρά 

Μαθησιακός στόχος: 

Να εργάζεστε με εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα μέσα σε μία ομάδα.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Ζητήστε από την ομάδα να κάνει μία ουρά, με βάση μία απλή μεταβλητή, όπως η 

ηλικία ή τα ονόματα με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να πείτε μόνο την ηλικία ή το 

όνομά σας και τίποτα άλλο.  

Διάρκεια: 

Περισσότερο από 15 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς πήγε; 

• Υπήρξαν προβλήματα; 

• Κάποιος ανέλαβε τον έλεγχο; Ήταν απαραίτητο;  
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16.  Έλεγχος 

Μαθησιακός στόχος: 

Να εκφράζετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας σε έναν ενεργό ακροατή.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

2 άτομα συνεργάζονται. Με τη σειρά, θα σκεφτούν την εβδομάδα τους και θα 

απαντήσουν τις εξής 4 ερωτήσεις:  

• Τι ήταν θετικό αυτή την εβδομάδα; 

• Είμαι στεναχωρημένος για κάτι; 

• Έχω ανησυχίες; 

• Για τι είμαι περήφανος; 

Ο ακροατής μπορεί να ακούσει μόνο και δεν πρέπει να διακόψει. 

Διάρκεια: 

10-20 λεπτά 
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17.  Ναρκοπέδιο 

Μαθησιακός στόχος: 

Αυτή η δραστηριότητα βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 15-20 άτομα 

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση, θα πρέπει να προετοιμάσετε ένα ναρκοπέδιο στη μέση 

της αίθουσας, χρησιμοποιώντας διαφορετικά αντικείμενα, αλλά να είστε προσεκτικοί 

να μην τραυματιστούν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

 Περιλαμβάνει συμμετέχοντες που εργάζονται σε ζευγάρια, με ένα μέλος να έχει 

προβλήματα όρασης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μόνο συγκεκριμένες τεχνικές 

επικοινωνίας, το ζευγάρι διαπραγματεύεται τον δρόμο γύρω ή πάνω από το 

«ναρκοπέδιο» εμποδίων.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εντολές μόνο όπως οι λέξεις 

«αριστερά» ή «δεξιά», «προς τα εμπρός» ή «προς τα πίσω». Ο στόχος είναι να 

βοηθηθεί το άτομο με αναπηρία όρασης του ζευγαριού να πλοηγηθεί στο 

«ναρκοπέδιο».  

Απαραίτητα υλικά: 

Κουτιά, ξύλινα αντικείμενα, καρέκλες, κ.λπ. 

Διάρκεια: 

Περίπου 40 - 60 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο σχολείο/στη δουλειά σας; 

• Σας άρεσε αυτή η δραστηριότητα; Πώς σας έκανε να νιώσετε; 
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18.  Διαλογισμός 

Μαθησιακός στόχος: 

Αυτή η δραστηριότητα βοηθά στην απελευθέρωση της έντασης, διεγείρει την εστίαση 

και τη συγκέντρωση, δίνει θετικά συναισθήματα και ανακτά τη δύναμη και την εστίαση 

για τις επόμενες δραστηριότητες.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Οποιοσδήποτε αριθμός συμμετεχόντων μπορεί να λάβει μέρος σε αυτήν τη 

δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο. Ο συντονιστής παίζει ένα 

φωνητικό αρχείο που λέει στους συμμετέχοντες να χαλαρώσουν, να κλείσουν τα 

μάτια τους, να νιώσουν το σώμα τους, να αρχίσουν να σκέφτονται κάτι θετικό κ.λπ.  

Ο συντονιστής βάζει μουσική διαλογισμού. Σε 5 με 7λεπτά, λέει στους συμμετέχοντες 

να μετρήσουν αργά έως το δέκα στο μυαλό τους, πριν ανοίξουν τα μάτια τους. Από 

τα αρχεία χρόνια, έχει αποδειχθεί ότι ο διαλογισμός έχει τεράστιο αντίκτυπο στα 

επιτεύγματα των ανθρώπων, στην ευτυχία και στη θετική συμπεριφορά προς τους 

άλλους, επίσης αυξάνει την αυτοσυνείδηση, την αυτοεκτίμηση και την ίδια την υγεία. 

Θα είναι μεγάλη βοήθεια για τους συμμετέχοντες να μάθουν τεχνικές τις οποίες θα 

εφαρμόσουν όταν βρεθούν σε έντονες καταστάσεις και να αντιμετωπίσουν εύκολα το 

άγχος.  

Μετά το τέλος του διαλογισμού, ο συντονιστής μπορεί να κάνει μία συζήτηση σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες αισθάνθηκαν και τι είδους θετικές 

καταστάσεις σκέφτηκαν κατά τη διάρκεια του διαλογισμού.  

Διάρκεια: 

15 – 20 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς σας έκανε να νιώσετε ο διαλογισμός;  

• Μπορείτε να περιγράψετε τις θετικές καταστάσεις που σκεφτόσασταν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας; 

• Διαλογίζεστε συχνά; Σας βοηθά να αντιμετωπίσετε το άγχος και την έντονη 

πίεση;  
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• Γνωρίζετε άλλες τεχνικές παρόμοιες με το διαλογισμό που χρησιμοποιείτε για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων; 
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19. Ποιανού ιστορία είναι; 

Μαθησιακός στόχος: 

Δημιουργία εμπιστοσύνης, ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργής ακρόασης 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Η άσκηση είναι κατάλληλη για ομάδες που θα μπορούσαν να χωριστούν ανά τρία 

άτομα (9 ή 12 συμμετέχοντες).  

Σε αυτή την άσκηση, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 3. Κάθε 

συμμετέχων πρέπει να σκεφτεί μια ιστορία, κάποια φωτεινή ανάμνηση. Οι 

συμμετέχοντες χωρίζονται στις μικρές ομάδες τους και κάθονται με την πλάτη ο ένας 

στον άλλο. Έχουν τρία λεπτά (ένα λεπτό για τον καθένα) για να κάνουν μία ηχητική 

περιγραφή της ανάμνησής τους στους άλλους. Μετά από αυτό, οι ομάδες γυρίζουν 

τις καρέκλες τους έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα 

έχουν συνολικά ακόμα 3 λεπτά για να συζητήσουν επιπλέον ερωτήσεις που 

σχετίζονται με τις αναμνήσεις που μοιράστηκαν. Οι συμμετέχοντες από κάθε ομάδα 

πρέπει να επιλέξουν μία από τις τρεις αναμνήσεις και να την παρουσιάσουν, ένας-

ένας, στους άλλους (ενεργώντας ως κοινό). Οι ερωτήσεις τις οποίες είχαν την 

ευκαιρία να ρωτήσουν ο ένας στον άλλο έχουν τον σκοπό να μάθουν σημαντικές 

λεπτομέρειες. Ο συντονιστής μπορεί να κάνει μία σύντομη συζήτηση σχετικά με το 

ποιες ερωτήσεις θα ήταν κατάλληλες και ποιες θα ήταν ακατάλληλες, σωστές ή 

λανθασμένες.  

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν την επιλεγμένη ανάμνηση σαν να 

ήταν δική τους. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να αλλάξει ορισμένα στοιχεία -για 

παράδειγμα ηλικία, ρούχα, έτος- έτσι ώστε να ακούγεται πιστευτό για το κοινό.  

Κάθε συμμετέχων έχει 1 λεπτό για να πει την επιλεγμένη ανάμνηση.  

Το κοινό πρέπει να προσπαθήσει να μαντέψει ποιανού ανάμνηση είναι στην 

πραγματικότητα.  

Απαραίτητα υλικά: 

Καρέκλες όσες οι συμμετέχοντες 

Διάρκεια: 

40 λεπτά ή περισσότερο αν οι συμμετέχοντες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

συζητήσουν. 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Επιτεύχθηκε ο στόχος και πώς; 

• Πώς νιώσατε όταν έπρεπε να μιλήσετε με την πλάτη σας στους άλλους; Πώς 

νιώσατε με το να μοιράζεστε ιστορίες άλλων ανθρώπων;  

• Πώς επηρέασε τη συμπεριφορά σας η πίεση του χρόνου;  

Πηγή: (Aristidou, 2017) 
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20.  Ανατροφοδότηση 

Μαθησιακός στόχος: 

Μια εξαιρετικά χρήσιμη άσκηση, η οποία υποστηρίζει τις ομάδες να οικοδομήσουν 

εμπιστοσύνη και διαφάνεια, καθώς και τα άτομα να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να 

αποκτήσουν αυτοσυνείδηση και γνώση 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Η τακτική και αποτελεσματική ανατροφοδότηση είναι ένα συστατικό ύψιστης 

σημασίας για τη δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων και ακμάζουσας ομάδας. Η 

ειλικρίνεια δημιουργεί εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη δημιουργεί περισσότερη 

ειλικρίνεια, η οποία αντιπροσωπεύει μία ανοδική πορεία. Οι ασκήσεις 

ανατροφοδότησης στοχεύουν να υποστηρίξουν τις ομάδες να χτίσουν εμπιστοσύνη 

και διαφάνεια και τα άτομα να αποκτήσουν αυτοσυνείδηση και γνώση. Οι ασκήσεις 

αυτού του τύπου θα πρέπει πάντα να διεξάγονται προσεκτικά και με μεγάλη 

επίγνωση της δυναμικής της ομάδας. Πρόκειται για μία άσκηση για ομάδες που 

έχουν συνεργαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα και είναι εξοικειωμένες και έχουν 

εμπειρία με την παροχή και τη λήψη σχολίων. Οι λέξεις «διακοπή», «έναρξη» και 

«συνέχεια» χρησιμοποιούνται στην άσκηση για να καθοδηγήσουν τα μηνύματα 

ανατροφοδότησης.  

5 αρχές αποτελεσματικής ανατροφοδότησης: 

1. Ακόμα κι αν φαίνεται προφανές, προγραμματίστε τη συνάντησή σας διεξοδικά. 

2. Να είστε πρόθυμοι να ακούσετε, γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι, ειδικά εκείνοι 

που έχουν εξουσία, δεν θέλουν να ακούσουν…  

3. Επιλέξτε τη σωστή ώρα…  

4. Επιλέξτε το σωστό μέρος…  

5. Στοχεύστε στο να είναι επιτυχής η συνάντηση για όλους. 

Οδηγίες: 

Εργαστείτε σε μία μικρή ομάδα ή, εάν η ομάδα σας είναι μεγαλύτερη, χωρίστε την σε 

ομάδες από 2 έως 4 άτομα. Ο καλύτερος τρόπος, ωστόσο, για ανατροφοδότηση είναι 

σε ζευγάρια. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν περάσει αρκετό χρόνο δουλεύοντας μαζί 

και θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει μία σειρά από κοινές εμπειρίες από τις οποίες 

θα αντλήσουν στοιχεία κατά την παροχή σχολίων.  
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Δώστε τις οδηγίες: «Σκεφτείτε το άτομο στο οποίο απευθύνονται τα σχόλιά σας. 

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες αρχές για αποτελεσματική ανατροφοδότηση: 

• Να είστε περιγραφικοί για τη συμπεριφορά, όχι για το άτομο 

• Μην κρίνετε και μη βάζετε ταμπέλες 

• Επικεντρωθείτε στα αποτελέσματα απόδοσης 

• Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τα άλλα άτομα  

• Μιλήστε απλά και καθαρά  

• Ενημερώστε το άλλο μέλος ότι θα θέλατε να του δώσετε σχόλια 

• Τα σχόλια να είναι δικά σας και να μιλάτε μόνο για τον εαυτό σας 

• Μη μπερδεύετε τις δικές σας σκέψεις και συναισθήματα με τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα των άλλων 

• Να είστε συγκεκριμένοι. Μη γενικεύετε 

• Να είστε έγκαιροι και τακτικοί 

• Εστιάστε στις λύσεις 

Πείτε στους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν να προβληματιστούν 

για κάθε μία από τις τρεις προτροπές (έναρξη, διακοπή και συνέχεια), αλλά δε 

χρειάζεται να τις χρησιμοποιήσουν όλες αν δεν μπορούν να σκεφτούν σχετικά 

σχόλια. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν αυτές τις τρεις 

προτάσεις: 

Κάτι που θα ήθελα να ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ να κάνεις… Κάτι που θα ήθελα να 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ να κάνεις… Κάτι που θα ήθελα να ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ να κάνεις…  

Σε κάθε μικρότερη ομάδα, κάθε συμμετέχων ολοκληρώνει τις καθορισμένες 

προτάσεις για κάθε συμμετέχοντα στην ομάδα. Μόλις όλοι οι συμμετέχοντες σε μία 

ομάδα ολοκληρώσουν τη σκέψη, παραδίδουν τα σχόλια προφορικά, με τη σειρά.  

Διάρκεια: 

10-20 λεπτά 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Αφού δώσουν και λάβουν τα σχόλια, οι συμμετέχοντες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις για να συζητήσουν τα σχόλια μεταξύ 

τους: 

• Έχετε προτάσεις για το πώς να βελτιώσω τις εργασιακές μου δεξιότητες; 

• Θα θέλατε να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ιδέες έχετε σχετικά με τον τρόπο που 

εργάζομαι; 

• Πώς νιώθετε μετά την ανατροφοδότηση; 

• Έχετε προτάσεις για το πώς μπορώ να βελτιώσω τον τρόπο με τον οποίο 

δίνω ανατροφοδότηση;  

  



 

 

44 

21. Για να σπάσει ο πάγος 

• Διάσημοι άνθρωποι 

✓ Κάθεστε σε έναν κύκλο και ένα άτομο ονομάζει ένα διάσημο άτομο, 

αθλητή, μουσικό, ηθοποιό, χαρακτήρα κινούμενων σχεδίων κ.λπ. Για 

παράδειγμα, Brad Pitt. Στη συνέχεια, το επόμενο άτομο στον κύκλο πρέπει 

να βρει ένα διάσημο άτομο που ξεκινά με το τελευταίο γράμμα στο όνομα 

Brad Pitt (για παράδειγμα Tarzan – Nick Cave – Edward Scissorhands και 

ούτω καθεξής). 

✓ Στον πρώτο γύρο δεν υπάρχει χρονικό όριο (χάνετε αν δε μπορείτε να 

βρείτε όνομα). 

✓ Στον δεύτερο γύρο, υπάρχει χρονικό όριο και μπορείτε να αποφασίσετε να 

έχετε 10-15 ή 20 δευτερόλεπτα. 

✓ Αυτός που θα μείνει μέχρι τέλους κερδίζει.  

• Το τελωνείο 

✓ Ένα άτομο αποφασίζει έναν κανόνα (κατηγορίες τροφίμων, πρώτο γράμμα 

στο όνομα, παιχνίδια, ζώα, όλα όσα ξεκινούν με το γράμμα Α -οι επιλογές 

είναι ατελείωτες.  

✓ Στην αρχή του παιχνιδιού λέτε: «Περνάω το τελωνείο με … (έπειτα λέτε για 

παράδειγμα: ένα φίδι – αν ο μυστικός κανόνας είναι Όλα όσα ξεκινούν με 

το γράμμα Φ).  

✓ Όλοι οι άλλοι τότε μαντεύουν, ένας ένας κάθε φορά, «Μπορώ να περάσω 

από το τελωνείο με …» και προσπαθούν να καταλάβουν τον κανόνα.  

✓ Όταν είναι η σειρά σας να μαντέψετε, μπορείτε να μαντέψετε είτε 

αντικείμενο/άτομο είτε να μαντέψετε τον κανόνα.  

• 20 ερωτήσεις 

✓ Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια. Ένα από αυτά ξεκινά με το να 

σκέφτεται κάτι και έπειτα δίνει μία υπόδειξη στον άλλο αν είναι μέρος, 

άτομο, φαγητό, παιχνίδι ή κάτι άλλο. Ο άλλος συμμετέχων έχει στη 

συνέχεια 20 ερωτήσεις «ναι» ή «όχι» για να μαντέψει τι έχει ο άλλος στο 

μυαλό του. Εάν δε μπορεί να μαντέψει, το άλλο άτομο κερδίζει.  
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✓ Πολλές παραλλαγές είναι δυνατές, για παράδειγμα, να γίνει σε μεγαλύτερες 

ομάδες ή να οριστεί ένας κανόνας ότι το αντικείμενο που έχει κάποιος στο 

μυαλό του πρέπει να είναι από την κουλτούρα του άλλου.  

• Αλήθεια ή Ψέματα; 

✓ Κάθε συμμετέχων σκέφτεται/καταγράφει δύο αληθινές δηλώσεις για τον 

εαυτό του και μία ψευδή (10 λεπτά για να τις σκεφτεί) 

✓ Λέει στους άλλους τις δηλώσεις του μια-μια και η ομάδα αποφασίζει ποιες 

είναι οι αληθινές και ποια η ψευδή  

• Ποιο είναι το αγαπημένο σου…; 

Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να σπάσει ο πάγος και να γνωρίσετε τους 

ανθρώπους. Καθίστε σε έναν κύκλο και πείτε ο ένας στον άλλο τα αγαπημένα σας 

πράγματα 

✓ Φαγητό 

✓ Ζώο 

✓ Χαρακτήρας ταινίας 

✓ Ποτά 

✓ Τραγούδι 

✓ Μουσικός 

✓ Πόλη 

✓ Μέρος 

• Περάστε το στεφάνι 

Εκτός από την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ομαδικής εργασίας και δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων, αυτό το παιχνίδι αναπτύσσει επίσης δεξιότητες 

επικοινωνίας. Για κάθε επιτυχημένο ηγέτη η αποτελεσματική επικοινωνία είναι 

καθοριστική. Αυτά τα δύο δεν μπορούνε να πάνε ξεχωριστά.  

Θα μπορούσαν να συμμετάσχουν περισσότερα από 20 άτομα, τόσο με 

προβλήματα όρασης όσο και χωρίς, θα μπορούσαν να είναι ίσου αριθμού, κάθε 

ομάδα με 10 άτομα. Θα χρειαστεί ένα χούλα χουπ (στεφάνι). 
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Οδηγίες: 

Ένα άτομο στην ομάδα έχει ένα χούλα χουπ στο χέρι του. Το παιχνίδι στοχεύει 

στο να περάσει το χούλα χουπ σε όλο τον κύκλο χωρίς να αφήσουν τα χέρια των 

άλλων. 
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2. Κοινωνική 

επιχειρηματικότη

τα από τη σκοπιά 

των 
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επιχειρηματιών 

με προβλήματα 

όρασης
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Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η χρήση υφιστάμενων ή η δημιουργία νέων 

εταιρειών και άλλων οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών) με 

σκοπό την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εφαρμογή λύσεων σε διάφορα κοινωνικά, 

πολιτιστικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά ή άλλα θέματα. Αυτή η ιδέα μπορεί να 

εφαρμοστεί σε μία ποικιλία οργανισμών με διαφορετικά μεγέθη, δομές, στόχους και 

πεποιθήσεις. Σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει κοινωνικός επιχειρηματίας, 

ανεξάρτητα από τον τύπο της εργασίας του ή το επαγγελματικό του υπόβαθρο. 

Μπορεί να κυμαίνεται από την κοινωνική εργασία1 και την ανάπτυξη της 

κοινότητας2 στην επιχειρηματικότητα3 και την περιβαλλοντική επιστήμη4. 

Προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να δημιουργήσει μία εγκατάσταση, η οποία έχει 

άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στο σώμα λήψης αποφάσεων και να 

επιστρέφει τα κέρδη ή τα εισοδήματα για την κάλυψη των μισθών τους ή να 

δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τα 

οποία λαμβάνουν χωρίς ή σχεδόν χωρίς κόστος. Με άλλα λόγια, η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα είναι  χρήση νέων προσεγγίσεων, ή μάλλον νέων τρόπων 

εξέτασης του ρόλου της επιχείρησης, για την επίλυση κοινωνικών και οικονομικών 

προβλημάτων.  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από τη δημοτικότητα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους 

ανθρώπους που έχουν ιδρύσει μία κοινωνική επιχείρηση και το γιατί και πώς άρχισαν 

να κάνουν αυτό που κάνουν. Η κοινωνική επιχειρηματική προσπάθεια είναι 

ενδιαφέρουσα επειδή συνήθως υποστηρίζεται από καινοτόμες ιδέες και δημιουργεί 

με επιτυχία νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που βελτιώνουν ουσιαστικά τις ζωές των 

ανθρώπων, είτε με τη δημιουργία θέσης εργασίας για αυτούς είτε παρέχοντάς τους 

ένα μέσο, υπηρεσία ή εργαλείο σε μηδενικό ή πολύ χαμηλό κόστος. Ωστόσο, δεν 

είναι μόνο αυτό. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ξεπερνά όλα αυτά και δίνει ένα 

σαφές μήνυμα για την ανάγκη για κοινωνική αλλαγή. Δίνει ένα παράδειγμα σχετικά με 

το πόσο πιθανές και εφικτές είναι αυτές οι δραστηριότητες, αποδίδοντας σε εκείνους 

που τις ξεκίνησαν και έχοντας, μακροπρόθεσμα, μετασχηματιστικά οφέλη για την 

κοινωνία. Αυτό διακρίνει αυτούς τους επιχειρηματίες από τους άλλους.  

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι τόσο ελκυστική ακριβώς επειδή υπόσχεται 

πολλά. Εάν τα υποσχεθέντα οφέλη δεν παραδοθούν επειδή περιλαμβάνονται πολλές 

οικονομικά αναποτελεσματικές προσπάθειες στην εφαρμογή, τότε η κοινωνική 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_work  
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development  
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship  
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_science  

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_work
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_science
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επιχειρηματικότητα θα χάσει τον στόχο της και την ελκυστικότητά της. Επομένως, ο 

προσεκτικός σχεδιασμός όλων των επιχειρηματικών και οικονομικών πτυχών είναι 

απαραίτητος εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την επιτυχία του κοινωνικού στοιχείου 

της πρωτοβουλίας.  

Η λέξη επιχειρηματικότητα, όπως και τα περισσότερα πράγματα, έχει θετική και 

αρνητική πλευρά. Στη θετική πλευρά, φέρει μία ειδική, μοναδική ικανότητα να 

διαισθάνεται και να ενεργεί σε μία ευκαιρία, δημιουργώντας ή φέρνοντας κάτι νέο 

στον κόσμο. Στην αρνητική πλευρά, η επιχειρηματικότητα απαιτεί ορισμένο χρονικό 

διάστημα προτού φανεί ο πραγματικός αντίκτυπός της.  

Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα είναι απλώς εγρήγορση για ευκαιρίες, 

δημιουργικότητα, αποφασιστικότητα. Αν και αυτά και άλλα συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά αποτελούν μέρος της ιστορίας και σίγουρα παρέχουν σημαντικές 

ενδείξεις για τους μελλοντικούς επενδυτές, δεν αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την 

ιστορία, επειδή περιγραφές αυτού του είδους χρησιμοποιούνται επίσης για 

εφευρέτες, εταιρικά στελέχη, καλλιτέχνες και άλλους σημαντικούς παράγοντες στην 

κοινωνία.  

Επιχειρηματίας είναι κάποιος που, όχι μόνο «μετατοπίζει οικονομικούς πόρους από 

μία περιοχή χαμηλότερης σε μία περιοχή υψηλότερης παραγωγικότητας και 

μεγαλύτερης απόδοσης» (Γάλλος οικονομολόγος Jean-Baptiste Say), αλλά επίσης 

δημιουργεί αξία (Αυστριακός οικονομολόγος Joseph Schumpeter). Ο Schumpeter 

προσδιόρισε στον επιχειρηματία τη δύναμη που είναι απαραίτητη για την προώθηση 

της οικονομικής προόδου, χωρίς την οποία οι οικονομίες θα γίνουν στατικές και 

φθίνουσες.  

Είτε θεωρούν τον επιχειρηματία ως πρωτοποριακό και καινοτόμο είτε ως ένα άτομο 

που εκμεταλλεύεται γρήγορα καινοτόμες ιδέες, οι θεωρητικοί συνδέουν καθολικά την 

επιχειρηματικότητα με τις ευκαιρίες. Οι επιχειρηματίες πιστεύεται ότι έχουν μία 

εξαιρετική ικανότητα εντοπισμού και αξιοποίησης νέων ευκαιριών και μία σταθερή 

προθυμία να αναλάβουν τους εγγενείς κινδύνους.  

Όταν μιλάμε για μία κοινωνική επιχείρηση, που σχετίζεται με τη ζωή και την ευημερία 

των ατόμων με προβλήματα όρασης, υπάρχουν πολλές εξαιρετικές εμπειρίες και 

καλές πρακτικές, οι οποίες καλύπτουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Αυτές μπορεί 

να είναι: μία επιχείρηση για εργαζομένους με προβλήματα όρασης, μία επιχείρηση 

που δημιουργήθηκε από επιχειρηματία με προβλήματα όρασης, μία επιχείρηση που 

παρέχει υπηρεσίες και αγαθά για μία κοινότητα ατόμων με προβλήματα όρασης. 

Ανεξάρτητα από τη φύση και τη δομική μορφή της κοινωνικής επιχείρησης, η 

δημιουργία αξίας ως προς την ποιότητας ζωής (είτε μέσω μισθών είτε μέσω 

αγαθών/υπηρεσιών που λαμβάνονται) είναι σαφώς παρούσα και παρέχει οφέλη 

στους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή.  
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Εάν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία λίστα κανόνων για τη δημιουργία μίας 

επιτυχημένης κοινωνικής επιχείρησης από/για άτομα με προβλήματα όρασης, μπορεί 

να περιλαμβάνει:  

1) Ο υποψήφιος κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να ακολουθεί το πάθος του 

Αυτός πρόκειται να ξεκινήσει μία προσπάθεια, η οποία θα πρέπει ιδανικά να είναι 

ικανοποιητική, αλλά και να συνοδεύεται από προκλήσεις και δυσκολίες. Επομένως, 

είναι σημαντικό να έχει πάθος για τις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης και να 

μπορεί να την προωθήσει με σθένος και αέναη πεποίθηση. Εάν ο υποψήφιος 

επιχειρηματίας μπορεί να το κάνει αυτό, τότε σίγουρα θα είναι επιτυχής.  

2) Ο υποψήφιος κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να είναι τολμηρός στην αρχή 

Εάν ο επιχειρηματίας είναι παθιασμένος με την ιδέα και είναι σε θέση να την 

προωθήσει με τρόπο που καθιστά ολόκληρο το πακέτο ελκυστικό για τους 

επενδυτές, τότε η επιτυχία είναι εφικτή. Το θέμα είναι ότι ο επιχειρηματίας θα πρέπει 

να είναι ο ίδιος ή να έχει εμπνευσμένη ομάδα για να επιδιώξει συνεργάτες και 

πιθανούς επενδυτές για μία αρχική επένδυση. Η έλλειψη μετρητών σίγουρα θα 

προκαλέσει άγχος και μπορεί αργότερα να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμες αποφάσεις 

που θα τις μετανιώσει αργότερα.  

3) Ο υποψήφιος κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να εμπιστεύεται τα ένστικτά 

του 

Κάθε υπόσχεση ή κάθε προβάδισμα δεν οδηγεί απαραίτητα σε επιτυχία. Έτσι, ο 

επιχειρηματίας πρέπει να εμπιστεύεται τα ένστικτά του και εάν πιστεύει ότι κάτι δεν 

πρόκειται να υλοποιηθεί, πρέπει να εστιάσει την προσοχή του αλλού. Υπάρχουν 

πολλοί επιχειρηματίες που ακούνε προσεκτικά τις ιδέες άλλων ανθρώπων και 

καταλαβαίνουν την υπάρχουσα αξία, ακόμα κι αν δεν είναι προσωπικά υπεύθυνοι για 

την εύρεση της μεγάλης ιδέας. Ομοίως, εάν ο επιχειρηματίας είναι αβέβαιος, θα 

πρέπει να ζητήσει συμβουλές από άλλους με σχετική εμπειρία.  

4) Ο υποψήφιος κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να μην ξεχνά ότι ο αντίκτυπος 

είναι πιο σημαντικός από τις εισπράξεις 

Μία κοινωνική επιχείρηση είναι μία σταθερή προσπάθεια εξισορρόπησης που 

διασφαλίζει ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι εγγυημένες και μεγιστοποιημένες, ενώ 

ταυτόχρονα καλύπτονται όλα τα έξοδα. Δεν είναι απλό να μετρηθεί ο αντίκτυπος. 

Από την άλλη πλευρά, η μέτρηση της οικονομικής απόδοσης είναι σχετικά εύκολη. 

Ακολουθώντας την εύκολη πορεία της μέτρησης της οικονομικής απόδοσης, 

αναπόφευκτα θα μειωνόταν ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος που παραδίδεται στην 

κοινωνία.  
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5) Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τα πάντα 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει εντελώς τη δυναμική των κοινωνικών 

επιχειρηματιών με τον ίδιο τρόπο που άλλαξαν όλες τις άλλες πτυχές της ζωής. Είναι 

ευκολότερο και φθηνότερο από ποτέ να μεταδώσετε το μήνυμά σας στο κοινό-

στόχος, αλλά το περιεχόμενο πρέπει να είναι έξυπνο, διαφορετικά ο μεγάλος 

υπάρχων θόρυβος θα πνίξει την προσπάθειά σας. Ακόμα κι αν η προσπάθειά σας 

αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και όσο το δυνατόν περισσότερο οπτικό υλικό, προκειμένου να 

επηρεάσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την κοινότητα των ατόμων με προβλήματα 

όρασης.  

6) Ο υποψήφιος κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να κοιτάζει έξω και όχι μέσα 

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι ευέλικτες και ανταποκρίνονται επαρκώς σε 

πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Αυτό συνεπάγεται και απαιτεί μεγάλη 

δημοσιότητα και συναντήσεις με ανθρώπους, συνομιλίες και διαφάνεια. Όλα αυτά 

απαιτούν ενέργεια και ένα συγκεκριμένο, ουσιαστικό επίπεδο εμπιστοσύνης. Η 

μετάβαση σε μία ρουτίνα απόρριψης διοικητικών δραστηριοτήτων και κάλυψης μόνο 

τεχνικών καθηκόντων, χωρίς εξωτερική παρουσία, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε 

παρακμή, συμπεριλαμβανομένης της αποθάρρυνσης της ομάδας, η οποία θα 

αισθανθεί εξασθένιση του ρόλου του ηγέτη.  

7) Οι υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες θα πρέπει να ευνοούν τους 

ανθρώπους 

Μία άλλη παγίδα στην οποία μπορεί να πέσει ένας επιχειρηματίας είναι να 

επικεντρωθεί αποκλειστικά σε δραστηριότητες για τις οποίες θα δει άμεσα 

αποτελέσματα να του επιστρέφονται. Ο κοινωνικός επιχειρηματίας είναι ένα άτομο 

που φαίνεται πάντα να προσπαθεί και να βοηθά άλλους ανθρώπους. Είναι 

εκπληκτικό πόσο συχνά αυτή η καλή θέληση επιστρέφεται με απροσδόκητους και 

θετικούς τρόπους.  

8) Οι υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει να είναι ανοιχτοί και ειλικρινείς 

Η δημιουργία μίας εταιρείας start-up δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν συνήθως περίοδοι 

όπου τα πράγματα δε λειτουργούν και όπου ο επιχειρηματίας αναρωτιέται πώς να 

φτιάξει τα πράγματα, κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο και εύθραυστο, λαμβάνοντας 

υπόψη τους υπαλλήλους που εργάζονται στην επιχείρηση ή την ομάδα-στόχο στην 

οποία επικεντρώνονται τα προϊόντα/υπηρεσίες. Σε τέτοιες στιγμές, ο ηγέτης πρέπει 

να είναι ανοιχτός και ειλικρινής με τους συνεργάτες -προμηθευτές, τράπεζες, 

επενδυτές κ.λπ. Η σχέση θα είναι επομένως υγιέστερη και ισχυρότερη.  
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9) Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο υποψήφιος κοινωνικός επιχειρηματίας 

πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του  

Η επιτυχία ή αποτυχία της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από αυτόν. Η εξάντληση και η ασθένεια δεν είναι καλές για κανέναν. Ο 

επιχειρηματίας πρέπει επομένως να φροντίζει τον εαυτό του, να διασκεδάζει και να 

βεβαιωθεί ότι έχει αρκετό χρόνο για όλα τα πράγματα που απολαμβάνει και που 

χρειάζεται για να νιώσει καλά.  

Για να πάρετε μία γεύση από το πώς μπορεί να μοιάζει η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα για/με άτομα με προβλήματα όρασης, έχουμε ένα παράρτημα με 

καλές πρακτικές, μεταξύ των οποίων υπάρχει το «Dialogue in the Dark» στη 

Γερμανία, που είναι μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες που αλλάζουν τη ζωή, 

όπου οι επισκέπτες καθοδηγούνται από τυφλούς οδηγούς στο απόλυτο σκοτάδι. Το 

«BlindArt» στη Λετονία είναι μία επιτυχής ιστορία, που χαρακτηρίζεται από 

δημιουργίες ενός μοναδικού βιβλίου για παιδιά, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με 

προβλήματα. Το «Bread in the Dark» επικεντρώνεται στην συνεργασία μικτών 

ζευγαριών με άτομα με προβλήματα όρασης για διάλογο σε διάφορες υπαρξιακές 

ερωτήσεις, που βιώνονται απτά μέσω των διαδικασιών ζύμωσης ψωμιού ως 

μεταφορά για τη ζωή και το «Dinner in the Dark», όπου οι τυφλοί σερβίρουν τους 

επισκέπτες στο σκοτάδι και διευκολύνουν τις εμπνευσμένες συζητήσεις για 

υπαρξιακά ζητήματα.  

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε επιχειρηματική προσπάθεια, είναι απαραίτητο να 

κάνετε μία ανάλυση SWOT ως μορφή αξιολόγησης τοποθέτησης στην αγορά. 

Σήμερα είναι μία απαραίτητη μέθοδος αξιολόγησης των επιχειρηματικών θέσεων και 

των ευκαιριών στην αγορά και το να ξέρεις πώς να την εφαρμόσεις έχει εξαιρετική 

σημασία για κάθε επιχειρηματία. Η SWOT αναλύει όλα τα δυνατά σημεία, τα 

αδύναμα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές της συγκεκριμένης επιχειρηματικής 

ιδέας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μια κοινωνική επιχείρηση ή για 

συνηθισμένη επιχείρηση κέρδους. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μία ανάλυση SWOT 

για μία πιθανή κοινωνική επιχείρηση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση 

στην υλοποίηση οποιασδήποτε SWOT κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μαζί με 

αυτό, παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα ανάλυσης «φιλοδοξιών» και 

«αποτελεσμάτων» (AR).  

 
 
Ανάλυση SWOT μιας πιθανής κοινωνικής επιχείρησης 

Ενώ η SWOT επικεντρώνεται κυρίως σε ό,τι μπορεί να πάει στραβά, το AR 

επικεντρώνεται στις θετικές πτυχές και μελλοντικές φιλοδοξίες.  

Συχνά διατυπώνουμε τα στοιχεία ως ερωτήσεις: (π.χ.) 
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 Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία 

• Ειδικοί στον τομέα 

• Ικανότητα κατάρτισης 

• Φιλικό προς την κοινωνία 

• Δυναμική οργανωτική διαμόρφωση 

• Κουλτούρα αριστείας 

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη  

• Έλλειψη εμπειρίας 

• Μικρή φήμη 

• Έλλειψη χρηματοδότησης 

• Περιορισμοί μεγέθους και επεκτασιμότητας 

• Έμφυτη έλλειψη στρατηγικής ευελιξίας 

• Απόκλιση σκοπών και στόχων  

• Πολύς χρόνος και πόροι, απαραίτητοι για 

την κατάρτιση εργαζομένων με ειδικές 

ανάγκες και χαμηλά προσόντα 

• Έλλειψη επιχειρηματικού ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

Ευκαιρίες Απειλές 

• Πλεονέκτημα στην καινοτομία 

• Αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα 

• Θολά όρια μεταξύ των τομέων 

στους οποίους η επιχείρηση 

μπορεί να λειτουργήσει 

• Μοναδικότητα 

• Ανάγκη αυτού του είδους 

υπηρεσιών 

• Θετική τάση για τον αριθμό των 

πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 

σημαίνει ότι τα άτομα είναι σε 

θέση να ξεκινήσουν ιδιωτική 

επιχειρηματικότητα 

• Μεγάλο ποσοστό εκπαιδευμένων 

ατόμων που θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν κοινωνική 

επιχειρηματικότητα 

• Πολλά άνεργα άτομα που είναι σε 

θέση να εργαστούν: άτομα με 

αναπηρία, άτομα μειονεκτούντων 

ομάδων ή σε ηλικία 

συνταξιοδότησης κ.λπ. 

• Αυξανόμενος αριθμός 

κοινωνικοοικονομικών 

• Ύπαρξη παρόμοιων επιχειρήσεων. 

• Μη ευνοϊκό νομικό και φορολογικό 

πλαίσιο 

• Η χρηματοδότηση και πρόβλεψη ροής 

κεφαλαίων είναι αβέβαιες 

• Απαίτηση για ανάληψη ευθυνών και 

μερικές φορές δυσπιστία, λόγω πιθανών 

φορολογικών ελαφρύνσεων στον τομέα  

• Η νομοθεσία σχετικά με την απασχόληση 

ατόμων με αναπηρίες είναι περίπλοκη 

• Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα 

προνόμια για τις κοινωνικές επιχειρήσεις 

ενδέχεται να στρεβλώσουν την αγορά 

• Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης 

των κοινωνικών επιχειρήσεων μειώνει τα 

φορολογικά έσοδα στον κρατικό 

προϋπολογισμό 

 

(τα δύο τελευταία δεν πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη πολύ διότι α) οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις σπάνια είναι τόσο 

μαζικές και δεν επηρεάζουν την αγορά 

τόσο πολύ έτσι ώστε να τη στρεβλώσουν 

και β) η μειωμένη φορολογική 
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προβλημάτων, τα οποία η 

κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να 

λύσει μόνη της  

• Εισαγωγή εκπαιδευτικών 

μαθημάτων και προγραμμάτων 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε 

διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• Συμμετοχή υπαρχόντων 

εκκολαπτόμενων επιχειρήσεων ή 

ισχυρών επιχειρηματικών 

ιδρυμάτων στην παροχή 

καθοδήγησης και διαβουλεύσεων 

για τους νέους κοινωνικούς 

επιχειρηματίες 

• Εισαγωγή φορολογικών 

ελαφρύνσεων για κοινωνικές 

επιχειρήσεις 

 

επιβάρυνση μπορεί να προκαλέσει 

επιχειρηματική ώθηση, η οποία 

διαφορετικά δε θα υπήρχε και θα 

υπήρχαν μηδενικά φορολογικά έσοδα 

από αυτή τη συγκεκριμένη ευκαιρία) 

 

Φιλοδοξίες Αποτελέσματα 

• Ποιες είναι οι μελλοντικές 

προσδοκίες σας και αυτές των 

μελών της ομάδας σας; 

• Πού θέλετε να δείτε τον εαυτό σας 

και την κοινωνική επιχείρησή σας 

στο μέλλον εσείς και τα μέλη της 

ομάδας σας; 

• Από πού παίρνετε ενέργεια; 

• Ποια αποτελέσματα αναμένουν οι 

ενδιαφερόμενοι από την κοινωνική σας 

επιχείρηση (ομάδα-στόχος, 

χρηματοδότες); 

• Πώς νομίζετε εσείς και η ομάδα σας ότι 

μοιάζει το μέλλον της κοινωνικής σας 

επιχείρησης;  

  

 Απειλές Ευκαιρίες  Αποτελέσματα 

Αδύνατα σημεία Έλεγχος ζημιών Κάνω επιλογές Ανασκόπηση 

Δυνατά σημεία Υπεράσπιση Επένδυση Χρήση 

Φιλοδοξίες Σκέφτομαι ξανά Συνειδητοποίηση Κίνδυνος 
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Ηγετικές δεξιότητες (πρακτικές δραστηριότητες) 

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε μία λίστα ηγετικών δεξιοτήτων -μία από τις 

πιο σημαντικές δεξιότητες του επιχειρηματία δεν είναι να είστε καλός διευθυντής, 

άλλα ένα άτομο το οποίο θα ήθελαν οι άλλοι (μέλη ομάδας, πελάτες, προμηθευτές, 

συνεργάτες κ.λπ.) να ακολουθήσουν, να είναι μαζί, να εργαστούν μαζί, κάποιος στου 

οποίου την εταιρεία (επαγγελματική και προσωπική) θα ήθελαν να συμμετέχουν οι 

άλλοι.  

Οι ηγέτες μπορούν να βρεθούν σε όλα τα μέρη του οργανωτικού έργου. Ένας ηγέτης 

είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να επηρεάσει με επιτυχία τους άλλους που εργάζονται 

για έναν στόχο, ο οποίος ευνοεί ολόκληρη την ομάδα. Ο ηγέτης χρειάζεται μερικές 

επιπλέον δεξιότητες για να είναι σε θέση να χειριστεί πολύπλοκα επιχειρηματικά 

ζητήματα.  

Διευθυντής, από την άλλη πλευρά, είναι ένα άτομο το οποίο, στην καλύτερη 

περίπτωση, είναι ηγέτης. Οι υπάλληλοι τον ακολουθούν επειδή πρέπει. Ο διευθυντής 

προσφέρει σταθερότητα και εμπιστοσύνη στον οργανισμό και είναι καλός στην 

ανάθεση καθηκόντων.  

Η διοίκηση θεωρείται ότι κάνει τα πράγματα σωστά, ενώ η ηγεσία θεωρείται ότι κάνει 

τα σωστά πράγματα. Οι διευθυντές έχουν υφισταμένους ενώ οι ηγέτες έχουν 

οπαδούς. Οι υπάλληλοι μπορεί να μην αισθάνονται πιστοί στον διευθυντή αλλά θα 

παραμείνουν δίπλα στον ηγέτη, επειδή έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτόν. Οι 

διευθυντές που δε διαθέτουν πραγματικές ηγετικές δεξιότητες, δεν έχουν 

συγκεκριμένες ιδιότητες που ελκύουν τους άλλους και δεν έχουν κάποιο χάρισμα.  

Το να είναι κάποιος και τα δύο είναι ιδιαίτερα πολύτιμο στην περίπτωση μίας 

κοινωνικής επιχείρησης, η οποία χρειάζεται πολλή υποστήριξη και πίστη για να είναι 

βιώσιμη.  
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1. Ανάπτυξη στρατηγικών για εργασίες επίλυσης προβλημάτων 

Μαθησιακός στόχος: 

• Να βελτιώσουν οι συμμετέχοντες τις δεξιότητές τους στη λήψη αποφάσεων. 

• Να ενισχυθεί η συνεργασία και η εργασία ως μέλος ομάδας. 

• Να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν σχετικές 

στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όταν τα τελευταία 

εμφανίζονται σε μία τυπική μέρα στη δουλειά. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί και από τους συμμετέχοντες με 

προβλήματα όρασης και από τους βλέποντες βοηθούς. 

Βήμα 1 

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των τριών ή των τεσσάρων. Τότε ο 

συντονιστής/ηγέτης της δραστηριότητας θα εξηγήσει στους συμμετέχοντες τη 

διαδικασία αυτής της εργασίας. Στη συνέχεια, θα τους δώσει μία «εργασία 

επίλυσης προβλημάτων», ένα σενάριο μίας κατάστασης που θα συναντηθεί σε 

μία τυπική μέρα στη δουλειά, για να το αντιμετωπίσει κάθε ομάδα. Τα σενάρια 

παρέχονται στο Παράρτημα Α.  

Βήμα 2 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να εργαστεί σε μία διαφορετική κατάσταση και να βρει 

λύσεις, να λάβει αποφάσεις και να χρησιμοποιήσει στρατηγικές για να 

ξεπεράσει τυχόν εμπόδια, ώστε να αντιμετωπιστεί η δυσκολία/πρόβλημα. 

Βήμα 3 

Οι ομάδες θα έχουν τριάντα λεπτά για να δουλέψουν το έργο τους: να 

διαβάσουν το σενάριο, να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές και να βρουν πιθανές 

λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες δυσκολίες και να τις γράψουν 

ως λίστα ή απλές σημειώσεις. 

Βήμα 4 

Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους, όλες οι ομάδες θα έχουν πέντε έως 

δέκα λεπτά για να παίξουν ένα σύντομο παιχνίδι ρόλων, παρουσιάζοντας το 
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έργο τους: το σενάριο και τις λύσεις/αποτελέσματα στα οποία εργάστηκαν και 

στα οποία κατέληξαν για να ξεπεράσουν το πρόβλημα/δυσκολία.  

Βήμα 5 

Θα διεξαχθεί μια τελική συζήτηση σχετικά με τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν, τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν για το πρόβλημα και 

συνεργάστηκαν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα μοιραστούν μεταξύ τους 

οι ομάδες, έτσι ώστε οι χρήσιμες πληροφορίες να διαδοθούν.  

Απαραίτητα υλικά: 

Χαρτί, στυλό ή μαρκαδόροι, γραφομηχανές Braille.  

Διάρκεια: 

90 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Ένιωσα άνετα να μοιράζομαι τις ιδέες μου ενώ εργαζόμουν σε μία ομάδα; 

• Έμαθα νέους τρόπους αντιμετώπισης μίας κατάστασης; 

• Χρειάστηκα περισσότερες οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το τι πρέπει να 

κάνω κατά τη διάρκεια του έργου;  
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Υλικό 

 

Σενάριο A 

Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε έχει οργανώσει μία δημόσια εκδήλωση που θα 

πραγματοποιηθεί στην πόλη. Ως μέρος του χρονοδιαγράμματος, προσκαλέσατε έναν 

εξωτερικό ομιλητή να κάνει μία παρουσίαση 90 λεπτών στη σκηνή. Η εκδήλωση έχει 

ήδη ξεκινήσει πριν από 2 ώρες και απομένει ακόμη μία ώρα έως ότου ο ομιλητής 

ξεκινήσει την παρουσίαση. Ξαφνικά, το τηλέφωνό σας χτυπά και ο ομιλητής σας 

ενημερώνει ότι λόγω προσωπικού του ζητήματος δεν μπορεί να έρθει.  

 

Σενάριο B 

Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε έχει οργανώσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για 

όλους τους υπαλλήλους. Καθώς ξεκινά το σεμινάριο, καθίσταται σαφές ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης βασίζεται σε οπτικό υλικό όπως εικόνες και 

γραφήματα και ότι ο ομιλητής δεν παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, γεγονός που 

καθιστά δύσκολο για το συνάδελφο με πρόβλημα όρασης να παρακολουθήσει το 

περιεχόμενο.  

 

Σενάριο Γ 

Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε έχει αναλάβει κομμάτια ενός συνεργατικού 

έργου. Στο τέλος της εργάσιμης μέρας, ορισμένες εργασίες μεταφέρονται στο σπίτι 

για να ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη μέρα. Όλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός 

συναδέλφου με πρόβλημα όρασης αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους 

συνεισφορά. Γυρνώντας στο σπίτι από τη δουλειά, ο συνάδελφος με πρόβλημα 

όρασης θέλει να ολοκληρώσει την εργασία, αλλά σύντομα συνειδητοποιεί ότι ο 

ιστότοπος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεν είναι καθόλου προσβάσιμος. 

 

Σενάριο Δ 

Στη δουλειά, οι εργαζόμενοι (συμπεριλαμβανομένου ενός συναδέλφου με 

προβλήματα όρασης) καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης αφού έχουν παρακολουθήσει ένα εξωτερικό σεμινάριο. Το 

ερωτηματολόγιο εστάλη για κάθε υπάλληλο σε κανονική εκτύπωση.  
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Σενάριο E 

Σε μία εταιρεία υπολογιστών με πολλούς υπαλλήλους, θα εργάζεται για έξι μήνες 

ένας νέος με ολική/μερική απώλεια όρασης. Ένας από τους συναδέλφους  

συμπεριφέρεται στον εργαζόμενο με πρόβλημα όρασης με ασυνήθιστο τρόπο. Για 

παράδειγμα, αποφεύγει τη χρήση λέξεων όπως «κοιτώ» και «βλέπω» στην άμεση 

επικοινωνία. Κάθε φορά που ο εργαζόμενος με πρόβλημα όρασης πρέπει να 

μετακινηθεί/να φύγει από το δωμάτιο, ο συνάδελφος έχει ήδη σηκωθεί για να το 

αναλάβει και γενικά δε φαίνεται να γνωρίζει πλήρως τις ικανότητες του εργαζομένου 

με πρόβλημα όρασης.  
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2. Ενδυνάμωση της προσωπικής ανάπτυξης 

Μαθησιακός στόχος: 

Να βοηθηθούν οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν ομοιότητες, διαφορές και διαφορετικές 

προοπτικές και να βρουν τρόπους να οδηγήσουν σε μία ενεργή επικοινωνία μεταξύ 

ατόμων με και χωρίς προβλήματα όρασης.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Η δραστηριότητα αυτή είναι κατάλληλη για συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης 

και οι βοηθοί θα λειτουργήσουν ως συντονιστές. 

Βήμα 1 

Ο συντονιστής της δραστηριότητας θα μοιράσει υλικό στους συμμετέχοντες, 

όπως χαρτί, μαρκαδόρους, στυλό ή Braillers που θα χρησιμοποιηθούν για την 

εργασία. Αργότερα, οι συμμετέχοντες θα έχουν λίγο χρόνο να σκεφτούν και 

στη συνέχεια να σχεδιάσουν εικόνες, να κόψουν και να κολλήσουν σχήματα ή 

να γράψουν λέξεις ή φράσεις, οι οποίες περιγράφουν την προσωπικότητά 

τους (ενδιαφέροντα, ικανότητες, κοινωνική συμπεριφορά κ.λπ.)  

Βήμα 2 

Αφού τελειώσει το πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες θα τοποθετήσουν τα 

γραπτά και τις εικόνες τους σε μία αφίσα και μετά ο αρχηγός της 

δραστηριότητας θα τα διαβάσει δυνατά. Στην αφίσα, κάθε κατηγορία λέξεων ή 

εικόνων πρέπει να τοποθετείται κάτω από τον σωστό τίτλο, ο οποίος θα είναι 

γραμμένος με διαφορετικά χρώματα για τα άτομα χωρίς προβλήματα όρασης 

και με διαφορετική σήμανση για τα άτομα με προβλήματα όρασης, 

χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα ή κομμάτια υφάσματος. 

Βήμα 3 

Μετά τη διαδικασία ανάγνωσης (Βήμα 2) θα ξεκινήσει μια συζήτηση με βάση 

την περιγραφή και την έννοια κάθε σημείωσης. Για παράδειγμα: 

«συνειδητοποιήσαμε από τις αφίσες ότι πολλοί άνθρωποι έχουν κοινή αυτή τη 

λέξη ή αυτή την εικόνα, γιατί συμβαίνει αυτό;».  

Προτείνουμε να τοποθετήσετε την αφίσα σε τοίχο μέχρι το τέλος του έργο, έτσι 

ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου όλοι να έχουν την ευκαιρία να 

επιστρέψουν στην αφίσα και να προσθέσουν ό,τι σκέφτηκαν ή κέρδισαν κατά 

τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της ημέρας.  
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Απαραίτητα υλικά: 

Χαρτί, μαρκαδόροι, ψαλίδι, στυλό and γραφομηχανές Braille. 

Διάρκεια: 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 1 ώρα, αλλά προτείνεται να 

επαναληφθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου.  
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3. Ομιλία τεράτων  

Μαθησιακός στόχος: 

• Διερεύνηση πολλών πτυχών της επικοινωνίας 

• Βελτίωση δεξιοτήτων ακρόασης 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

1. Ζητήστε 2 εθελοντές (στη συνέχεια, άλλα ζευγάρια μπορούν να κάνουν την 

ίδια άσκηση). Αυτοί οι δύο συμμετέχοντες κάθονται αντικριστά.  

2. Ο ένας είναι “πραγματικό” άτομο, ο άλλος λειτουργεί ως φωνητικός 

καθρέφτης. 

3. Το πραγματικό άτομο ξεκινά μιλώντας πολύ αργά. Όχι αργά μεταξύ των 

λέξεων, αλλά αργά κατά τη διάρκεια της λέξης. Κ-ά-θ-ε λ-έ-ξ-η ε-ί-ν-α-ι α-π-λ-

ω-μ-έ-ν-η.  

4. Κάνοντάς το αυτό, το άλλο άτομο (ο φωνητικός καθρέφτης) μπορεί να 

ανακαλύψει κατά τη διάρκεια της λέξεις ποια λέξη θα έπρεπε να λέει 

ταυτόχρονα.  

5. Οι ήχοι που κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν είναι αρκετά σίγουροι για το τι λένε 

δίνει στο παιχνίδι αυτό το όνομα.  

6. Καθώς τα ζευγάρια συνηθίζουν ο ένας τον άλλο, μπορούν να βρουν τον 

ρυθμό. Είναι πιθανό να πλησιάσουν τις κανονικές ταχύτητες συνομιλίας. 

7. Ο συντονιστής δεν πρέπει να περιγράψει τον φωνητικό καθρέφτη ως ηχώ του 

πραγματικού ατόμου. Αυτό δίνει λάθος εντύπωση. Ο καθρέφτης πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ομιλία με το “πραγματικό” άτομο.  

8. Το “πραγματικό” άτομο πρέπει να μιλάει σαν μία αργή ηχογράφηση με 

επιμήκη σύμφωνα και φωνήεντα.  

Απαραίτητα υλικά: 

Δεν υπάρχουν 

Διάρκεια: 

20 λεπτά 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, πραγματοποιήστε μία σύντομη συνεδρία 

ανατροφοδότησης με τους εθελοντές για να προσδιορίσετε: 

• Πώς νιώθατε που καθόριζε ένα άλλο άτομο το τι λέγατε; 

• Πόση μη-λεκτική επικοινωνία χρειάστηκε; 

• Πότε έγινε ευκολότερο; Και τι το έκανε πιο εύκολο; 
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4. Προετοιμασία για τον ρόλο του συντονιστή 

Μαθησιακός στόχος: 

Αυτή η δραστηριότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

προετοιμαστούν για μία κατάσταση για την οποία μπορεί να ανησυχούν, μέσω ενός 

παιχνιδιού ρόλων, το οποίο μπορεί να διεξαχθεί σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.  

Ενώ οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση C1 που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου 

VIVA είναι όλοι έμπειροι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, ο στόχος αυτής της 

δραστηριότητας είναι να τους δοθεί η ευκαιρία να εξασκήσουν δεξιότητες διδασκαλίας 

σε μία ομάδα μαθητών που δεν έχουν ή έχουν ελάχιστη εμπειρία στον συντονισμό 

ομάδας (οι νέοι με προβλήματα όρασης που θα παρακολουθήσουν τα τοπικά 

εργαστήρια και την εκπαίδευση C2 στο πλαίσιο του έργου VIVA). 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας, ο συντονιστής ζητά από κάθε 

συμμετέχοντα (εκείνους της δραστηριότητας C1) να σκεφτούν όταν ξεκίνησαν να 

διδάσκουν για πρώτη φορά και να κάνουν μία λίστα με τρεις καταστάσεις που τους 

απασχόλησαν περισσότερο, όπως η αντιμετώπιση δύσκολων ανθρώπων, διαχείριση 

μιας σύγκρουσης προσωπικοτήτων στην ομάδα κ.λπ. Στη συνέχεια, οι 

συμμετέχοντες καλούνται να αφηγηθούν τις καταστάσεις και ως ομάδα, επιλέξτε ένα 

σενάριο για παιχνίδι ρόλων. Ο συντονιστής δίνει ρόλους σε διαφορετικούς 

συμμετέχοντες και τους ζητά να παίξουν το ζήτημα που προκάλεσε ανησυχία. Κάθε 

παιχνίδι ρόλων δε θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 3-5 λεπτά. Αφού 

ολοκληρωθεί το πρώτο παιχνίδι ρόλων, ο συντονιστής μπορεί να ορίσει έναν από 

τους συμμετέχοντες να παίξει τον ρόλο του συντονιστή. Ο ρόλος “συντονιστής” 

μεταβιβάζεται έπειτα σε άλλο συμμετέχοντα για κάθε επόμενο παιχνίδι ρόλων.  

Απαραίτητα υλικά: 

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε ημικύκλιο 

Διάρκεια: 

40 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Μετά το παιχνίδι ρόλων, ο συντονιστής οδηγεί την ομάδα να απαντήσει στις 

ακόλουθες ερωτήσεις:  
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• Ποια ήταν τα κύρια ζητήματα που έθεσαν μία πρόκληση διευκόλυνσης;  

• Πώς προσπάθησε ο συντονιστής να αντιμετωπίσει την κατάσταση; 

• Ονομάστε μερικές πρόσθετες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη διαχείριση της κατάστασης.  

• Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά η κατάσταση; 
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5. Πώς να προωθήσετε μία εκδήλωση 

Μαθησιακός στόχος: 

Μέσα από τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες μπορούν να μελετήσουν το πώς να 

οργανώσουν και να προωθήσουν μία εκδήλωση, την οποία ίσως αναλάβουν (ένα 

ταξίδι, ένα δείπνο στο σκοτάδι, κ.λπ.). Μπορούν να προβληματιστούν για 

διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας της εκδήλωσης σε διαφορετικά ακροατήρια και 

μπορούν να εντοπίσουν διαφορετικούς ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα μπορούσαν 

να βοηθήσουν στη διοργάνωση μίας τέτοιας εκδήλωσης.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, ο συντονιστής ζητά από όλους τους 

συμμετέχοντες να φανταστούν ότι θέλουν να προωθήσουν μία εκδήλωση που 

διοργανώνουν, π.χ. ένα ταξίδι, ένα δείπνο στο σκοτάδι, μία αθλητική εκδήλωση κ.λπ.  

Αρχικά, ο συντονιστής δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να σκεφτούν 

επαφές (φίλους ή συγγενείς) που έχουν και να σκεφτούν ποιος θα μπορούσε να 

ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση ή/και άλλα άτομα που θα μπορούσαν 

να βοηθήσουν να την προωθήσουν.  

Στη συνέχεια, ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τοπικούς 

πίνακες ανακοινώσεων ή σημεία πληροφόρησης, όπου θα μπορούσαν αν 

αναρτήσουν ένα φυλλάδιο για την προώθηση της επερχόμενης εκδήλωσης.  

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν 5 τοπικούς οργανισμούς ή 

δίκτυα που μπορούν να τους βοηθήσουν στη διάδοση. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν 

να βοηθήσουν κάνοντας αναφορές, με δημοσιεύσεις στο Facebook κ.λπ.  

Τέλος, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναφέρουν τυχόν άλλες πηγές που μπορούν 

να σκεφτούν και που θα τους βοηθήσουν να προωθήσουν την εκδήλωση. Αυτές 

μπορεί να περιλαμβάνουν τοπικές εφημερίδες, κοινοτικές ραδιοφωνικές εκπομπές, 

εκκλησιαστικές ομάδες κ.λπ.  

Μόλις παρουσιαστούν όλες οι λίστες, ο συντονιστής οδηγεί στη συνέχεια μία ομαδική 

συζήτηση για το θέμα της προώθησης μίας οργανωμένης εκδήλωσης. Οι 

συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να συζητήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που 

πρέπει να υιοθετήσουν σε σχέση με κάθε επαφή.  

Για αυτή τη δραστηριότητα, ο συντονιστής μπορεί να αποφασίσει να χωρίσει την 

ομάδα των συμμετεχόντων σε μικρότερες ομάδες ή ζεύγη και, στο τέλος της 
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δραστηριότητας, όλες οι ομάδες ή τα ζεύγη μπορούν να παρουσιάσουν τα σχέδια 

προώθησης στην ομάδα. Θα είναι χρήσιμο για τους συμμετέχοντες να δουν τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετούν διαφορετικές ομάδες για την ολοκλήρωση 

αυτής της δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ορισμένες ομάδες μπορεί να έχουν 

επαφές μέσω τοπικών σχολείων, κοινοτικών κέντρων και κοινοτικών οργανώσεων· 

μερικοί μπορεί να έχουν μόνο διαδικτυακές επαφές κ.λπ. Όλες αυτές οι διαφορετικές 

επαφές απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις ένταξης και επομένως είναι χρήσιμες 

προοπτικές για να τις γνωρίζουν οι συμμετέχοντες.  

Απαραίτητα υλικά: 

Στυλό, χαρτιά, υπολογιστές με ανάγνωση οθόνης ή γραφομηχανές Braille για τους 

τυφλούς συμμετέχοντες 

Διάρκεια: 

40 λεπτά 
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6. Ελεγχόμενος διάλογος 

Μαθησιακός στόχος: 

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν τα δύο άτομα δυσκολεύονται να ακούσουν ο ένας 

τον άλλον και να κατανοήσουν τις ανησυχίες του άλλου  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Ο συντονιστής πρέπει να σχηματίσει ομάδες εργασίας τριών ατόμων.  

Δημιουργήστε μία ομάδα τριών, ενός παρατηρητή και δύο ομιλητών/ακροατών.  

Υπάρχουν τρεις φάσεις σε αυτή τη μορφή διαλόγου -μετά από ένα καθορισμένο 

χρονικό διάστημα, η ομάδα μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση:  

• Ο ακροατής επαναλαμβάνει λέξη προς λέξη αυτό που είπε ο ομιλητής. Μόνο 

τότε, ο ακροατής/ές μπορεί/ούν να απαντήσει.  

• Ο ακροατής συνοψίζει τι είπε ο ομιλητής και στη συνέχεια απαντά. 

• Όταν απαντά, ο ακροατής αναφέρει όλα τα θέματα και τις ανησυχίες του 

ομιλητή. 

Ο παρατηρητής διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες τηρούν τη μορφή και βοηθά αν είναι 

απαραίτητο. Ιδιαίτερα στην πρώτη και τη δεύτερη φάση, ο ομιλητής πρέπει να 

επικεντρωθεί σε βασικά σημεία, καθώς η ακρόαση απαιτεί πολλή συγκέντρωση. 

Διάρκεια: 

30 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Ο συντονιστής μπορεί να πραγματοποιήσει μία συζήτηση σχετικά με την ενεργή 

ακρόαση και τις δεξιότητες ακρόασης. 
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7. Έξι καπέλα σκέψης 

Μαθησιακός στόχος: 

Αυτή η μέθοδος ενθαρρύνει μία ομάδα να εξετάσει μία κατάσταση από μια νέα οπτική 

γωνία. Κάθε «καπέλο» αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπεις κάτι.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε αυτή την άσκηση. 

Για παράδειγμα, τα άτομα εντός της ομάδας μπορούν να φορούν διαφορετικά 

καπέλα ενώ η ομάδα συζητά ένα ζήτημα. Μία άλλη εναλλακτική είναι ότι όλοι στην 

ομάδα μπορούν να δοκιμάσουν ένα από τα «καπέλα σκέψης» για λίγο και έπειτα να 

βάλουν ένα άλλο.  

Ως δάσκαλος, ίσως θελήσετε να σκεφτείτε τη σειρά με την οποία η ομάδα φορά τα 

διαφορετικά «καπέλα σκέψης». Μία πιθανή σειρά για μία δημιουργική διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων παρουσιάζεται παρακάτω. Οι ρόλοι που φέρνουν τα 

«καπέλα» σάς δίνουν την ευκαιρία να εξετάσετε διεξοδικά κάθε επιλογή και να 

δώσετε προτεραιότητα ή να επιλέξετε την καλύτερη.  

• Λευκό καπέλο: Οι άνθρωποι με λευκό καπέλο επικεντρώνονται στα γεγονότα: 

ποιες πληροφορίες και γνώσεις υπάρχουν σχετικά με την κατάσταση. Τι 

μπορείτε να μάθετε για την κατάσταση από αυτές τις πληροφορίες; Ποιες 

πληροφορίες λείπουν; Μπορείτε να καλύψετε το κενό; Εάν όχι, μπορείτε να το 

εξετάσετε κατά τη συζήτηση της κατάστασης; Τι μπορείτε να μάθετε από 

προηγούμενες φορές; 

• Πράσινο καπέλο: Οι άνθρωποι με πράσινο καπέλο σκέφτονται δημιουργικά με 

μία χωρίς κριτική, ελεύθερη μορφή σκέψης.  

• Κόκκινο καπέλο: Τα κόκκινα καπέλα είναι η συναισθηματική συμβολή στη 

συζήτηση. Επιτρέπουν στους εαυτούς τους να είναι διαισθητικοί και να 

ενεργούν βάσει της διαίσθησής τους όσο και βάσει της πραγματικότητας. Είναι 

ευαίσθητοι στις συναισθηματικές αντιδράσεις των άλλων στην ομάδα.   

• Μαύρο καπέλο: Τα μαύρα καπέλα ζουν κάτω από ένα μαύρο σύννεφο! Πρέπει 

να σκέφτονται απαισιόδοξα. Αναζητήστε τα ελαττώματα στο σχέδιο, βρείτε τα 

εμπόδια!   
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• Κίτρινο καπέλο: Κίτρινα καπέλα κάτω από το φως του ήλιου - θα πρέπει να 

σκέφτονται θετικά, αναζητώντας την αξία σε κάθε πιθανότητα. Τι οφέλη 

φέρνει; 

• Μπλε καπέλο: Το μπλε καπέλο φοριέται από τους συντονιστές. 

Επικεντρώνονται στη διαδικασία, ζητώντας από τα άλλα καπέλα να 

μοιραστούν τη σκέψη τους, αν και όταν είναι κατάλληλο, και διασφαλίζουν ότι 

κάθε επιλογή εξετάζεται από όλες τις απόψεις. Είναι ουδέτεροι, βοηθώντας 

την ομάδα να επιτύχει το έργο της χωρίς να προσπαθήσει να αλλάξει την 

απόφαση.  

Απαραίτητα υλικά: 

Λευκό, πράσινο, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο και μπλε χαρτί και ταινία για να φτιάξετε 

«καπέλα». Εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να φορούν αυτά τα «καπέλα», 

μπορούν απλά να κρατήσουν το χαρτί στα χέρια τους για τους σκοπούς της 

άσκησης. Μία κατάσταση ή ένα θέμα για ανάλυση. 

Time: 

30-60 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Ο συντονιστής μπορεί να πραγματοποιήσει μία συζήτηση σχετικά με τους 

διαφορετικούς τρόπους που μπορούμε να δούμε μία κατάσταση. Αυτό οδηγεί επίσης 

σε μία συζήτηση για δημιουργικούς και διαφορετικούς τρόπους επίλυσης μίας 

κατάστασης. 

Πηγή: (Bono, 1985) 
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8. Διευκόλυνση της ομάδας 

Μαθησιακός στόχος: 

Αυτή η μέθοδος ενθαρρύνει μια ομάδα να προβληματιστεί σχετικά με τις δεξιότητες 

διευκόλυνσης και τις δεξιότητες επικοινωνίας όταν είναι στη θέση του συντονιστή/ 

ηγέτη.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να καθίσουν σε ημικύκλιο και να 

συζητήσουν το ακόλουθο σενάριο: 

• Φανταστείτε ότι πραγματοποιείτε μία συνάντηση με τους συνεργάτες σας (αν 

έχετε ήδη μία επιχείρηση) ή με την ομάδα με την οποία ξεκινάτε τη νέα σας 

επιχειρηματική περιπέτεια και είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα 

επικοινωνίας εντός της ομάδας.  

• Λίγα άτομα κάνουν όλη τη συζήτηση.  

• Δε φαίνεται να γνωρίζουν ότι κυριαρχούν στη συζήτηση και ότι οι άλλοι 

συμμετέχοντες αισθάνονται κούραση και απογοήτευση.  

• Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να αλλάξετε αυτή τη δυναμική;  

Ο συντονιστής μπορεί να σημειώσει τις κύριες στρατηγικές που προσφέρει η ομάδα 

και να τις καταγράψει σε ένα φύλλο διαγραμμάτων (εάν ο συντονιστής είναι άτομο με 

προβλήματα όρασης, μπορεί να ζητήσει βοήθεια από κάποιο άλλο άτομο ή να 

σημειώσει στη συσκευή σημειώσεων Braille).  

Απαραίτητα υλικά: 

Μαρκαδόροι, φύλλο διαγραμμάτων, υλικά για συντονιστές με προβλήματα όρασης 

για να μπορούν να κρατάνε σημειώσεις.  

Διάρκεια: 

20 λεπτά  
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9. “Φιδάκι” – Ομαδικό παιχνίδι δεξιοτήτων 

Μαθησιακός στόχος: 

Χτίζοντας εμπιστοσύνη και μάθηση για να λειτουργούν οι συμμετέχοντες ως ομάδα. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Ένα παιχνίδι για τουλάχιστον 5-6 συμμετέχοντες. Ανάλογα με τον αριθμό των 

ατόμων στην ομάδα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες των 

5-7 ατόμων. Αυτή είναι μία δραστηριότητα χωρίς συζήτηση, αλλά δώστε στην ομάδα 

1-2 λεπτά για να ετοιμαστεί.  

Το άτομο στο πίσω μέρος της γραμμής θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες γύρω 

από τα εμπόδια ακουμπώντας απλά τους ώμους του ατόμου μπροστά του, ο οποίος 

θα ακουμπήσει στη συνέχεια τους ώμους του μπροστινού του και στη συνέχεια θα 

οδηγηθούν στον κάδο όπου θα ρίξουν το αντικείμενο.  

Όταν ένας συμμετέχων ρίξει το αντικείμενο στον κάδο, τότε θα αφαιρέσει το μαντήλι 

από τα μάτια του και θα γίνει το μέλος της ομάδας που βλέπει. Το άτομο στο πίσω 

μέρος της γραμμής θα καλύψει τα μάτια του.  

Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία έως ότου όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τοποθετήσει ένα 

αντικείμενο στον κάδο. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία ομάδες, η πρώτη ομάδα 

που θα τερματίσει είναι η νικήτρια και στη συνέχεια θα ενθαρρύνει τις άλλες ομάδες 

να τελειώσουν. Εάν οι συμμετέχοντες είναι άνισοι, η ομάδα με τα λιγότερα μέλη θα 

συνεχίσει να περιστρέφεται έως ότου να έχει ρίξει τόσα αντικείμενα στον κάδο όσα η 

ομάδα με τα περισσότερα μέλη.  

Απαραίτητα υλικά: 

Μαντήλια για κάλυψη των ματιών, Αντικείμενα, Κάδοι, Σχοινί/Ταινία για εμπόδια. 

Διάρκεια: 

10 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς νιώσατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; 

• Ήταν δυσκολότερο για εσάς να οδηγήσετε ή να ακολουθήσετε και γιατί; 
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• Πιστεύετε ότι η εμπιστοσύνη είναι σημαντική σε μία ομάδα και αν ναι, πώς θα 
τη βελτιώσετε;   
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10.  Δεξιότητες πειθούς 

Μαθησιακός στόχος: 

Βελτίωση δεξιοτήτων για να πείσετε, να παρουσιάσετε και να διαφωνήσετε με τον 

κατάλληλο τρόπο 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν 3 ομάδες και επιλέγουν ένα θέμα για συζήτηση. Για 

παράδειγμα, «Πρέπει ένα άτομο με προβλήματα όρασης να εκπαιδευτεί και να 

αντιμετωπιστεί ως τυφλό άτομο ή ως βλέποντας;». Η Ομάδα 1 πρέπει να πείσει 

όλους υπέρ της ιδέας ότι το άτομο πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν τυφλό άτομο. Η 

Ομάδα 2 πρέπει να αποδείξει ότι το άτομο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βλέποντας. 

Η Ομάδα 3 θα αποτελείται από άτομα που δεν είναι πεπεισμένα για κάποια από τις 

δύο απόψεις. Πρέπει να ακούσουν προσεκτικά τις άλλες ομάδες και να αποφασίσουν 

ποια μεριά θα πάρουν. Ένα παιχνίδι για τουλάχιστον 9 συμμετέχοντες -3 σε κάθε 

ομάδα.   

Απαραίτητα υλικά: 

Προαιρετικά χαρτί και μολύβια ή πίνακας με μαρκαδόρους. 

Διάρκεια: 

20 λεπτά  

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για εσάς σε αυτή την εργασία; 

• Ποιο ήταν το πιο ευχάριστο και πιο εύκολο;  

• Ήταν δύσκολο να παρουσιάσετε και να πείσετε τους άλλους; Πώς επηρέασαν 

την απόδοσή σας οι αντιδράσεις τους;  

• Καταφέρατε να ακούσετε προσεκτικά και να καταλάβετε τι λένε ή τι ρωτάνε οι 

άλλοι; 

• Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσετε σε μία 

συζήτηση; 
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11.  Διάλογοι 

Μαθησιακός στόχος: 

Δημόσια ομιλία, εύρεση και ακρόαση λογικών επιχειρημάτων, οργάνωση ομαδικής 

εργασίας. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Δημιουργήστε ομάδες χωρίζοντας την ομάδα σε μικρότερες ομάδες. Είναι καλό να 

έχετε 1 ή 2 συμμετέχοντες ως ομιλητές. Αποφασίστε στο θέμα και κάντε κάθε 

αντίπαλη ομάδα να αποφασίσει εάν πρόκειται να είναι υπέρ ή κατά του θέματος. 

Αφήστε χρόνο για συζήτηση και οικοδόμηση ενός επιχειρήματος. Είναι καλύτερο εάν 

η συζήτηση γίνει μετά από τουλάχιστον 1-1,5 ώρα.  

Απαραίτητα υλικά: 

Στυλό και χαρτί για σημειώσεις για τις ομάδες.  

Διάρκεια: 

Τουλάχιστον 1,5 ώρα  

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Τα θέματα και οι συζητήσεις μπορούν να αφορούν το οτιδήποτε. Αποφύγετε πιθανώς 

θέματα με πολιτική χροιά για την ομάδα των συμμετεχόντων σας ή θέματα με τα 

οποία είναι πιθανό να συμφωνήσουν οι περισσότεροι ή όλοι στην ομάδα. Πιθανά 

θέματα γύρω από την τύφλωση και τα προβλήματα όρασης μπορεί να είναι: Τα 

άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να κάνουν όποια εργασία θέλουν.  
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12. Χαρακτηριστικά ηγεσίας 

Μαθησιακός στόχος: 

Βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

6 με 10 άτομα 

Βήμα 1 

Κάθε μέλος της ομάδας μοιράζεται μία ιστορία για κάποιον που θεωρεί 

προσωπικά ως επιρροή ηγέτη. Μπορεί να είναι δημόσιο πρόσωπο ή 

προσωπική γνωριμία/φίλος/συγγενής.  

Βήμα 2 

Όταν ο καθένας έχει μοιραστεί την ιστορία του, οι συμμετέχοντες συζητούν τα 

χαρακτηριστικά που πιστεύουν ότι έκαναν το άτομο σε κάθε ιστορία έναν 

αποτελεσματικό ηγέτη. 

Διάρκεια: 

15-20 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Τι είδους χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας ηγέτης, κατά τη γνώμη σας; 

• Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες η ηγεσία δεν είναι απαραίτητη και όλες οι 

προσπάθειες ηγεσίας αποδεικνύονται ενοχλητικές και μπορεί να οδηγήσουν 

σε απόρριψη; 
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13. Η θετική πλευρά 

Μαθησιακός στόχος: 

Η εξέταση των θετικών πτυχών μίας «αρνητικής» εμπειρίας βοηθά τα άτομα να 

αλλάξουν την προοπτική τους. Ανταλλαγή εμπειριών, οι άνθρωποι αναπτύσσουν 

βαθύτερες σχέσεις και προωθείται το ομαδικό δέσιμο. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες τουλάχιστον δύο ατόμων που έχουν μοιραστεί 

οποιαδήποτε εμπειρία -για παράδειγμα, εργάζονται μαζί σε ένα έργο στο σχολείο, 

στο πανεπιστήμιο ή στη δουλειά.  

Βήμα 1 

Ένα άτομο μοιράζεται μία εμπειρία από τη συνεργασία που ήταν αρνητική για 

αυτόν. 

Βήμα 2 

Μετά από αυτό, ένα δεύτερο άτομο μιλά για την ίδια εμπειρία, αλλά αντίθετα 

επικεντρώνεται στις θετικές πτυχές της εμπειρίας. Τότε, αυτό το ίδιο άτομο 

μοιράζεται μία δική του αρνητική εμπειρία και το πρώτο άτομο επικεντρώνεται 

στις θετικές πτυχές.  

Διάρκεια: 

Περίπου 15 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Συνήθως εστιάζετε στις θετικές πτυχές της εργασίας σας ή στην αρνητική 

εμπειρία σας; Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν από τις αρνητικές 

εμπειρίες; 

• Πώς σας έκανε να νιώσετε αυτή η δραστηριότητα; 
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14.  Ενυδρείο με καρχαρίες 

Μαθησιακός στόχος: 

Μία δραστηριότητα που προέρχεται από μία τηλεοπτική εκπομπή (Shark Tank) που 

δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να αποδείξουν τις επιχειρηματικές τους 

δεξιότητες. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι συμμετέχοντες να 

δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο μαζί που περιγράφει τα βήματα για την 

οικοδόμηση μίας επιτυχημένης εταιρείας από την αρχή.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν μεμονωμένα ή σε ομάδες. Δέκα άτομα ή 

περισσότερα, τόσο βλέποντες όσο και άτομα με προβλήματα όρασης.  

Βήμα 1 

Μόλις οι συμμετέχοντες έχουν ένα σχέδιο, είναι σε θέση να δημιουργήσουν 

την προσφορά τους, η οποία θα πρέπει να περιέχει το όνομα της επωνυμίας 

τους, το σλόγκαν που προωθούν στην αγορά, ένα λεπτομερές επιχειρησιακό 

σχέδιο και μάρκετινγκ, οικονομικές προβλέψεις (πωλήσεις, κέρδη, μερίδιο 

αγοράς) και πιθανές απειλές (ανταγωνισμός, έλλειψη πόρων).  

Βήμα 2 

Με παιχνίδι ρόλων, ορίστε μερικά επιλεγμένα άτομα να είναι οι λεγόμενοι 

«καρχαρίες» (αυτοί που αξιολογούν τα έργα και προσφέρουν φανταστικές 

«επενδύσεις»). Η νικητήρια ομάδα ή άτομο είναι αυτός που καταφέρνει να 

πάρει τη μεγαλύτερη επένδυση.  

Διάρκεια: 

15 – 20 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα; 

• Πώς σας έκανε να νιώσετε; 
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15. Θα το πω αντί για σένα 

Μαθησιακός στόχος: 

Δημιουργία εμπιστοσύνης, ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργής ακρόασης 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Η άσκηση είναι κατάλληλη για ομάδες με αριθμό πολλαπλάσιο του 3 (6, 9 ή 12 

συμμετέχοντες). 

Σε αυτή την άσκηση, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 3. Ενώ μία ομάδα 

εκτελεί, οι άλλοι ενεργούν ως κοινό. Μία ομάδα στέκεται μπροστά από τους άλλους 

σε σχήμα τριγώνου - ένας συμμετέχων βρίσκεται πίσω από τους άλλους δύο, οι 

οποίοι βρίσκονται μπροστά στο κοινό. Το άτομο που βρίσκεται πίσω ψιθυρίζει σε 

έναν από αυτούς που βρίσκονται μπροστά μία ή δύο προτάσεις τη φορά. Στη 

συνέχεια, αυτός στον οποίο ψιθύρισε πρέπει να το μοιραστεί με το κοινό δυνατά, 

διατηρώντας τον τονισμό, το συναίσθημα και τη φωνητική ένταση.  

Θα ήταν καλή ιδέα για το άτομο που ψιθυρίζει να αγγίξει τον ώμο του ατόμου στο 

οποίο θα ψιθυρίσει, ώστε το άτομο να ξέρει ότι θα πρέπει να ακούσει προσεκτικά και 

έπειτα να πει την ιστορία στο κοινό.  

Η άσκηση είναι πραγματικά απελευθερωτική. Εάν ένας ντροπαλός άνθρωπος έχει 

πρόβλημα να λέει τις δικές του ιστορίες, θα το αποφύγει λέγοντας ιστορίες άλλων 

ανθρώπων, κάτι που είναι μία πολύ διαφορετική εμπειρία. Στη συνέχεια, η δική του 

ιστορία θα ειπωθεί στο κοινό από κάποιον άλλο. Σταδιακά, ένα ντροπαλό άτομο 

μαθαίνει να μιλά με πιο σίγουρο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν μιλάει για λογαριασμό 

άλλου ή όχι.  

Απαραίτητα υλικά: 

Γραμμές στο πάτωμα, φτιαγμένες με κολλητική ταινία, μικρόφωνα μπορεί να είναι 

χρήσιμα 

Διάρκεια: 

40 λεπτά ή περισσότερο, αν οι συμμετέχοντες θέλουν παραπάνω χρόνο για 

συζήτηση 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Επιτεύχθηκε ο στόχος και πώς; Πώς νιώσατε στην αρχή και μετά στο τέλος; 
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• Πώς νιώσατε όταν έπρεπε να πείτε δυνατά τις ιστορίες άλλων ανθρώπων; 

• Όταν μοιραζόσασταν τις δικές σας ιστορίες ψιθυριστά; 

• Πώς νιώσατε όταν ακούσατε την ιστορία σας, που την αφηγήθηκε κάποιος 

άλλος; 

Πηγή (Aristidou, 2017)  
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16. Ανάληψη ευθυνών 

Μαθησιακός στόχος: 

Ανάληψη ευθύνης, νεαρά άτομα με προβλήματα όρασης επιλύουν ένα πρόβλημα 

λαμβάνοντας τις δικές τους αποφάσεις 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Η άσκηση είναι κατάλληλη για μικρές ομάδες (4 έως 6 συμμετέχοντες). Ξεκινήστε μία 

συνάντηση λέγοντας στην ομάδα: «Στο τραπέζι θα βρείτε 4 διαφορετικά αντικείμενα. 

Η διάταξη αυτών των αντικειμένων (η σειρά με την οποία τοποθετούνται στο τραπέζι) 

είναι εντελώς λανθασμένη. Έχετε 5 λεπτά για να μελετήσετε τα αντικείμενα και στη 

συνέχεια 5 λεπτά ακόμη για να βελτιώσετε τη σειρά αυτών των αντικειμένων». Εάν 

κάποιος θέσει περαιτέρω ερωτήσεις ή για περισσότερες οδηγίες, επαναλάβετε ξανά 

ότι έχετε ήδη πει. Ενώ μερικοί μπορεί να συνεχίσουν να κάνουν ερωτήσεις, άλλοι 

μπορεί αν αρχίσουν να μετακινούν τα αντικείμενα αμέσως, αφού τα μελετήσουν.  

Παρατηρήστε την ομάδα και τα πράγματα που κάνουν, χωρίς να δώσετε περαιτέρω 

πληροφορίες, σχόλια ή οδηγίες. Αφού τελειώσει ο χρόνος, ενημερώστε τους 

συμμετέχοντες ότι πρέπει να σταματήσουν τη δραστηριότητα.  

Απαραίτητα υλικά: 

Αντικείμενα με διαφορετικό σχήμα (σφαίρα, κύβος, πυραμίδα, κύλινδρος, κ.λπ.) και 

από διαφορετικά υλικά (ξύλο, πλαστικό, ύφασμα, καουτσούκ, κ.λπ.)  

Διάρκεια: 

30 λεπτά ή περισσότερο εάν οι συμμετέχοντες θέλουν να συζητήσουν περισσότερο. 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Επιτεύχθηκε ο στόχος και πώς; 

• Πώς νιώσατε όταν σας αρνήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 

εργασία;  

• Πώς επηρέασε τη συμπεριφορά σας η πίεση του χρόνου; 

Συζητήστε με τους συμμετέχοντες πώς και γιατί η έλλειψη σαφήνειας καθιστά 

δύσκολη την ολοκλήρωση μίας εργασίας. Χρησιμοποιήστε αυτή την ευκαιρία για να 

επισημάνετε στους συμμετέχοντες ότι εάν δεν κάνουν ερωτήσεις και ο υπεύθυνος 
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ενός έργου δεν παρέχει την απαραίτητη διευκρίνιση, ολόκληρη η ομάδα κινδυνεύει να 

κάνει λάθη ή ακόμα και να μην ολοκληρώσει μία εργασία.  

Συζητήστε πώς οι συμμετέχοντες ενδέχεται να είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν 

στην πίεση ή στο άγχος, λαμβάνοντας δράση χωρίς πρώτα να έχουν φτιάξει ένα 

σχέδιο και τα σημαντικά προβλήματα στα οποία μπορεί να οδηγήσει αυτό.  
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17.  Μπαταρία εμπιστοσύνης 

Μαθησιακός στόχος: 

Αύξηση ευαισθητοποίησης σχετικά με το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν οι 

συμμετέχοντες στα μέλη της ομάδας τους. Βοηθήστε τους ηγέτες και τα μέλη της 

ομάδας να καταλάβουν ποιες σχέσεις στον χώρο εργασίας πρέπει να βελτιώσουν.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

5-10 άτομα  

Στην αρχή, οι κούπες είναι κενές και υποτίθεται ότι πρέπει να γεμίσουν ή να 

«φορτιστούν» με ρύζι ή φασόλια. Η μπαταρία εμπιστοσύνης φορτίζεται κατά 50% 

όταν το άτομο προσλαμβάνεται - η κούπα είναι μισό-γεμάτη. Κάθε φορά που 

εργάζεστε με κάποιον από την εταιρεία, η μπαταρία εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο 

σας είτε φορτίζεται είτε αποφορτίζεται, με βάση πράγματα όπως το αν εσείς ή ο 

συνεργάτης σας παρέχετε τα απαραίτητα.  

Η μπαταρία εμπιστοσύνης κάνει μία σύνοψη όλων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

δύο συναδέλφων μέχρι σήμερα. Εάν θέλετε να επαναφορτίσετε τη μπαταρία, πρέπει 

να κάνετε διαφορετικά πράγματα στο μέλλον. Υπολογίζονται μόνο νέες ενέργειες και 

νέες στάσεις.  

Μία μπαταρία εμπιστοσύνης είναι προσωπική: ο Πίτερ μπορεί να είναι στο 85% με 

την Κάτια και στο 40% με τον Πάβελ, ενώ η Κάτια μπορεί να είναι στο 25% με τον 

Πίτερ και στο 60% με τον Πάβελ.   

Επομένως, ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να δώσετε σε εσάς και στην ομάδα 

σας μία ειλικρινή αξιολόγηση με την μπαταρία εμπιστοσύνης σας.  

1. Ο συντονιστής πρέπει να ξεκινήσει εξηγώντας την έννοια της μπαταρίας 

εμπιστοσύνης στους συμμετέχοντες. 

2. Δώστε τις κούπες-μπαταρίες εμπιστοσύνης (μία σε κάθε άτομο για να 

φορτιστεί/αξιολογηθεί) και ρύζι/φασόλια (το ρύζι ή τα φασόλια για κάθε άτομο 

που φορτίζεται μπορούν να τοποθετηθούν σε μία δεύτερη κούπα ίδιου 

μεγέθους). Δώστε χρόνο στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις κούπες τους 

και το υλικό που θα τις γεμίσει.  
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3. Μπορείτε να χωρίσετε τους συμμετέχοντες σε 2 κατηγορίες και να ζητήσετε 

από τα μέλη της ομάδας 1 να φορτίσουν τα άτομα της ομάδας 2 και το 

αντίστροφο.  

4. Δώστε λίγα λεπτά σε όλους να αναλογιστούν και να γεμίσουν τις κούπες- 

μπαταρίες εμπιστοσύνης, βάσει των αλληλεπιδράσεων που είχαν με κάθε 

άτομο στο παρελθόν. Πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία εμπιστοσύνης προς 

αυτό το άτομο; 

5. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν πώς μπορούν να βελτιώσουν 

τη σχέση τους με αυτούς τους ανθρώπους και σε ποιους τομείς.  

Απαραίτητα υλικά: 

Κούπες και ρύζι ή φασόλια 

Διάρκεια: 

40 - 45 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Γιατί φορτίσατε λιγότερο τη μπαταρία εμπιστοσύνης κάποιων ατόμων; 

• Υπάρχουν σχέσεις όπου αντιλαμβάνεστε ότι οι μεταξύ σας μπαταρίες 

εμπιστοσύνης βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα φόρτισης; 

• Τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τις χαμηλές μπαταρίες 

εμπιστοσύνης; 

• Ως ηγέτης ή συνάδελφος, τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους 

συναδέλφους σας να επιτύχουν να φορτίσουν τις μπαταρίες εμπιστοσύνης 

τους; 

Κάντε τις ερωτήσεις γενικά και όχι προσωπικά. Η άσκηση αυτή θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για να κάνει τα άτομα να αλλάξουν τις εργασιακές και σχεσιακές 

συμπεριφορές τους προκειμένου να βελτιώσουν την ομαδική ατμόσφαιρα και να μη 

χαλάσουν περαιτέρω τις σχέσεις. Για νέες ομάδες που δεν γνωρίζουν ο ένας τον 

άλλο, η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα από μία ορισμένη περίοδο 

εργασίας μαζί, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να 

αποκτήσουν μερικές εμπειρίες μαζί - απαραίτητες για τη διαμόρφωση 

γνώμης/αξιολόγησης; 

Πηγή: https://www.sessionlab.com   

https://www.sessionlab.com/
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18.  Η Πλεξούδα της Ηγεσίας 

Μαθησιακός στόχος: 

Βοηθά τους ανθρώπους να αναλογιστούν τις διαφορετικές διαστάσεις των δεξιοτήτων 

και των στάσεων που χρειάζονται για να γίνουν καλοί ηγέτες.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

* Ένα κομμάτι σχοινιού χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει το πλήρες σύνολο 

(100%) δεξιοτήτων που έχει ένας ηγέτης ή τουλάχιστον των πιο σημαντικών. 

Κάνουμε κόμπους με το σχοινί για να επισημάνουμε τη σημασία μίας δεξιότητας. 

Όσο μεγαλύτερο είναι ένα συγκεκριμένο μέρος μεταξύ των κόμπων, τόσο πιο 

σημαντική είναι η αντίστοιχη δεξιότητα, σύμφωνα με τον συμμετέχοντα.  

Αυτή η άσκηση είναι πιο αποτελεσματική με μικρές ομάδες (4-6 συμμετέχοντες κάθε 

φορά).  

1. Ο συντονιστής ξεκινά την άσκηση παρουσιάζοντας το πρότυπο της 

Πλεξούδας της Ηγεσίας: Είναι ένα εργαλείο προβληματισμού και αυτό-

αξιολόγησης μέσω του οποίου μπορούμε να εξετάσουμε τις πιο σημαντικές 

δεξιότητες και στάσεις που πρέπει να βελτιώσει ένα άτομο για να είναι 

σπουδαίος ηγέτης.  

2. Ο συντονιστής μπορεί να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της Πλεξούδας της 

Ηγεσίας για να δείξει ένα παράδειγμα.  

Ο συντονιστής πρέπει να τονίσει ότι η εκδοχή του είναι απλώς ένα 

παράδειγμα και οι συμμετέχοντες πρέπει να σκεφτούν τι είναι σημαντικό για 

την ηγεσία από τη δική τους οπτική γωνία.  

3. Ο συντονιστής πρέπει να ορίσει χρόνο για τους συμμετέχοντες για να 

προετοιμάσουν το δικό τους σύνολο σημαντικών ηγετικών δεξιοτήτων και 

ιδιοτήτων και να τους ζητήσουν να φτιάξουν τη δική τους Πλεξούδα Ηγεσίας. 

Κάθε συμμετέχων κάνει τη δική του Πλεξούδα.  

4. Σε αυτό το σημείο, ο συντονιστής μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

να μοιραστούν τις Πλεξούδες τους με την ομάδα και να εξηγήσουν ποιες 

ετικέτες (δεξιότητες) έχουν επιλέξει. Ο συντονιστής μπορεί να συζητήσει 

ορισμένες αποφάσεις και να προσδιορίσει κοινά πρότυπα στην αντίληψη της 

ομάδας για έναν καλό ηγέτη.  
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5. Ο συντονιστής πρέπει να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν 

τον εαυτό τους σε κλίμακα από 1 έως 10 για κάθε κόμπο (με άλλα λόγια, για 

κάθε δεξιότητα). Αυτή η αυτό-αξιολόγηση θα χρησιμεύσει ως τρόπος για τον 

καθορισμό των προσωπικών τους στόχων για την ανάπτυξη ηγεσίας - για 

παράδειγμα, θεωρώ ότι η ικανότητα να θέτεις προτεραιότητες είναι σωστά 

πολύ σημαντική, αλλά απέχω πολύ από το να είμαι καλός σε αυτό. Πρέπει να 

εργαστώ στο να θέτω και να ακολουθώ τις προτεραιότητες. Στους τομείς 

στους οποίους οι συμμετέχοντες θεωρούν τους εαυτούς τους πιο αδύναμους ή 

ανεπαρκείς θα πρέπει να δώσουν περισσότερη σημασία στη μελλοντική τους 

ανάπτυξη.  

Παραδείγματα για μία Πλεξούδα Ηγεσίας: 

• Ακεραιότητα 

• Όραμα και ικανότητα να εμπνέει 

• Ενσυναίσθηση 

• Αξία και αναγνώριση ατόμων 

• Πάθος και στόχος 

• Αυτογνωσία 

• Αυτό-αποτελεσματικότητα 

• Προτεραιότητες 

Θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσετε ένα περιορισμένο σύνολο δεξιοτήτων για να 

καταστήσετε δυνατή την εργασία για τους συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης. 

Δώστε τους χρόνο να νιώσουν τα σχοινιά τους, να μετρήσουν τα μήκη και να κάνουν 

τις ασκήσεις. Αν κάνουν την άσκηση δύο φορές, κάθε φορά με ένα σύνολο 4 

δεξιοτήτων για μέτρηση και αξιολόγηση και έπειτα με τις 4 πιο σημαντικές από τις 8 

συνολικές που δίνονται ως παράδειγμα, μπορούν να κάνουν την τελική βαθμολογία 

και αξιολόγηση. Ο συντονιστής πρέπει να δώσει οδηγίες στους συμμετέχοντες ότι δεν 

πρέπει να διαλέξουν τις 2 πιο σημαντικές δεξιότητες από τα 2 σχοινιά - θα 

μπορούσαν να επιλέξουν μία από το πρώτο και τρεις από το δεύτερο, ανάλογα με τις 

δεξιότητες που θεωρούν πιο σημαντικές.  

Η ιδέα του να έχουν το σχοινί είναι να έχουν κάτι απτό στο χέρι για να μετρήσουν τη 

σημασία που αποδίδουν σε κάτι.  
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Απαραίτητα υλικά: 

Σχοινιά ή κορδόνια 

Διάρκεια: 

50 - 60 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Ο συντονιστής πρέπει να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβούν στην ίδια 

ενέργεια σε λίγους μήνες για να επανεξετάσουν την τελική Πλεξούδα της Ηγεσίας. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να επανεκτιμήσουν τους εαυτούς τους, να γιορτάσουν την 

προσωπική τους ανάπτυξη και να προσδιορίσουν τους επόμενους στόχους τους. 
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19.  Στη θέση σου 

Μαθησιακός στόχος: 

Βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την οπτική γωνία των άλλων, 

αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, βοηθούν στην επίλυση ενός προβλήματος ή 

μίας συζήτησης. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για την εξάλειψη της κακής 

συνεννόησης.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Οι συμμετέχοντες μοιράζονται μία προβληματική κατάσταση. Λίγα άτομα, 

συμπεριλαμβανομένου ενός που μοιράζεται την ιστορία, παίρνουν διαφορετικούς 

ρόλους και παρουσιάζουν την κατάσταση. Παρουσιάζουν ξανά την κατάσταση και 

αλλάζουν τους ρόλους τους έως ότου όλοι να έχουν αναλάβει κάθε ρόλο. Οι 

καταστάσεις μπορεί να είναι φανταστικές ή να βασίζονται σε πραγματική ιστορία.  

Παραδείγματα: 

1. Ένας υπάλληλος έχει αργήσει να πάει στη δουλειά και το αφεντικό δεν είναι 

ευχαριστημένο. (2 άτομα) 

2. Ένας υπάλληλος δεν έχει ολοκληρώσει την εργασία του εγκαίρως και το 

αφεντικό είναι δυσαρεστημένο με τον επικεφαλή του έργου. (3 άτομα) 

3. Ο ηγέτης ενός έργου είναι νέος στην εταιρεία. Μερικοί από τους υπαλλήλους 

δεν έχουν κίνητρο, επειδή εργάζονται στην εταιρεία για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και έχουν αποκτήσει πολλή εμπειρία, αλλά δεν ήταν αυτοί που 

προωθήθηκαν στη θέση του ηγέτη. Αντ’ αυτού, η εταιρεία προσέλαβε άλλο 

άτομο. (3 άτομο + ο κύριος διαχειριστής) 

Διάρκεια: 

45 - 90 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς νιώσατε σε κάθε ρόλο; 

• Τι άλλαξε όταν αλλάξατε τον ρόλο σας; 

• Τι μάθατε από τον κάθε ρόλο; 
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20. Κεντρικό στάδιο 

Μαθησιακός στόχος: 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να σκεφτούν διαφορετικές ηγετικές 

προσεγγίσεις  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Επιλέξτε τέσσερα μέλη της ομάδας ως εθελοντές. Οι συμμετέχοντες χωρίς 

προβλήματα όρασης μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην άσκηση.  

Βήμα 1 

Ένα από τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνει τον ρόλο ενός υπαλλήλου, ο 

οποίος πρόσφατα χάνει συναντήσεις και καθυστερεί στη δουλειά. Κάθε ένας 

από τους άλλους τρεις συμμετέχοντες παρουσιάζει ένα διαφορετικό στυλ 

ηγέτη (μη επεμβατικός ηγέτης, αυταρχικός ηγέτης, συμμετοχικός ηγέτης – για 

εξοικονόμηση χρόνου, ο συντονιστής πρέπει να καθορίσει ποιος παίζει τι).  

Βήμα 2 

Ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν έναν κύκλο και 

τοποθετήστε δύο καρέκλες στη μέση του.  

Βήμα 3 

Μετά από κάθε παρουσίαση διαπραγμάτευσης με τον υπάλληλο που έλειπε, 

ζητήστε από ολόκληρη την ομάδα να προβληματιστεί σχετικά με τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις και στυλ ηγεσίας. Για παράδειγμα, η ομάδα θα 

μπορούσε να εξετάσει τι λειτούργησε και τι όχι.  

Βήμα 4 

Τέλος, ως συμπέρασμα, ζητήστε από την ομάδα να εξετάσει τι θα έκανε ο 

«ιδανικός» ηγέτης σε αυτό το σενάριο.  

Απαραίτητα υλικά: 

Ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν έναν κύκλο και τοποθετήστε 

δύο καρέκλες στη μέση του. 
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Διάρκεια: 

30 - 40 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Τι είδους χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας ηγέτης κατά τη γνώμη σας; 

• Τι είδους πρότυπα ηγεσίας γνωρίζετε; Ποιο είναι το αγαπημένο σας; 
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21.  Ιδέες για αλλαγή 

Μαθησιακός στόχος: 

Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να βρουν πιθανές λύσεις σε κοινωνικά, πολιτικά ή 

οικονομικά προβλήματα. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Ο συντονιστής τοποθετεί τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4 ή των 5.  

Βήμα 1 

Δουλεύοντας μαζί, οι άνθρωποι βρίσκουν λύσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας 

σε ένα δεδομένο πρόβλημα. 

Βήμα 2 

Μόλις οι ομάδες οριστικοποιήσουν τη λίστα των λεπτομερών λύσεων, ο 

συντονιστής κάνει μία συζήτηση με όλους και μαζί εξετάζουν ποιες από τις 

προτεινόμενες λύσεις θα μπορούσαν να είναι μία κατάλληλη επιλογή και γιατί. 

Διάρκεια: 

15 - 20 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Ποια είναι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο; 

• Εφαρμόζετε τον καταιγισμό ιδεών στον χώρο εργασίας ή στο σχολείο σας 

όταν πρέπει να λύσετε μία κατάσταση;  
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22. Δημιουργική αυτό-παρουσίαση 

Μαθησιακός στόχος: 

Οι δεξιότητες παρουσίασης είναι απαραίτητες για έναν ηγέτη, γιατί δημιουργούν την 

αρχική εντύπωση που κάνει στους άλλους. Με αυτή την άσκηση, οι μελλοντικοί 

ηγέτες μαθαίνουν πώς να εκφράσουν τον εαυτό τους με ενδιαφέρων και δημιουργικό 

τρόπο, κάτι που θα τους βοηθήσει να φτιάξουν τις φράσεις που χρησιμοποιούν και 

να αντιμετωπίσουν τη ντροπή και να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους.  

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Περίπου 20 άτομα, κάθονται σε κύκλο, περνώντας ένα αντικείμενο - θα μπορούσε να 

είναι ένα παιχνίδι, το οποίο ο συντονιστής (βλέποντας) πρώτος δίνει σε κάποιον και 

χρησιμεύει ως δείκτης, δείχνοντας ότι είναι η σειρά κάποιου και επιτρέπεται να 

μιλήσει. Τόσο τα άτομα με όσο και τα άτομα χωρίς προβλήματα όρασης μπορούν να 

λάβουν μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα.  

Ο συντονιστής ζητά από όλα τα άτομα στον κύκλο να παρουσιάσουν τον εαυτό τους 

με δημιουργικό τρόπο, δίνοντας στον πρώτο που θα μιλήσει ένα αντικείμενο το οποίο 

κρατά κατά τη διάρκεια της αυτό-παρουσίασής του και όταν τελειώσει, το δίνει στο 

άτομο δίπλα του.  

Απαραίτητα υλικά: 

Ένα αντικείμενο 

Διάρκεια: 

15-20 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πιστεύετε ότι οι πρώτες εντυπώσεις είναι οι πιο σημαντικές; Προσδιορίζουν τη 

συνολική γνώμη των ανθρώπων για εσάς; 

• Πώς μπορεί η δημιουργικότητα να έχει θετικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των 

άλλων ανθρώπων απέναντί μας; 
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Δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

(δραστηριότητες και ασκήσεις) 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια ευκαιρία όχι μόνο για να ξεκινήσει  κάποιος  

μια ατομική επιχείρηση, αλλά για να γίνει επωφελής και για άλλους με έναν κοινωνικά 

βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ωφελεί την κοινωνία 

είτε μέσω των εισοδημάτων που αποφέρει στους εργαζόμενους, είτε μέσω των 

προϊόντων που παράγονται και προσφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα εργαλείο αλλαγής με μεγάλη 

δυνητικότητα. Μια αναζήτηση σε ιστοσελίδες όπως η https://www.causeartist.com και 

μια αναδρομή στις λίστες της για τις καλύτερες κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις είναι μια πολύ καλή πηγή έμπνευσης και ενημέρωσης, ενώ μπορεί να 

πυροδοτήσει τη δημιουργία νέων ιδεών. 

Ως εκ τούτου, προκειμένου να πυροδοτήσουμε τη σπίθα του κοινωνικού 

επιχειρηματία σε νέους με προβλήματα όρασης, παρέχουμε εδώ μια λίστα από 

δραστηριότητες και ασκήσεις, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιείται από 

εταιρίες start-up και επιχειρηματίες, με την οποία αναπτύσσουν, χρηματοδοτούν και 

υλοποιούν λύσεις σε κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό το 

«σχήμα» ή ο τύπος επιχειρηματικότητας μπορεί να εφαρμοστεί από μια μεγάλη 

γκάμα οργανισμών, που ποικίλουν ως προς το μέγεθος, τους σκοπούς και τις 

αντιλήψεις. Οι επιχειρηματίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα μετράνε την απόδοση, 

χρησιμοποιώντας  ποσοτικούς δείκτες της επιχείρησης όπως το κέρδος, τα έσοδα και 

οι αυξήσεις στις τιμές των μετοχών. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ωστόσο είτε έχουν 

μη κερδοσκοπικό κίνητρο, είτε συνδυάζουν τους κερδοσκοπικούς στόχους με τη 

δημιουργία ενός «θετικού αντικρίσματος στην κοινωνία». Συνεπώς, αυτοί πρέπει να 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς δείκτες μέτρησης. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα 

στοχεύει σε ευρύτερους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, οι 

οποίοι είναι συχνά συνδεδεμένοι με τον εθελοντισμό για την «ανακούφιση» της 

φτώχειας, την παροχή ιατρικής φροντίδας και την ανάπτυξη των κοινοτήτων. 

Κατά το 2000, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες συνδιαλέχθηκαν σχετικά με το ποιοι ως 

άτομα ή ως οργανισμοί θεωρούνται κοινωνικοί επιχειρηματίες. Μέχρι σήμερα, δεν 

έχει υπάρξει κοινή συναίνεση σε έναν ορισμό για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 

καθώς συνδέονται με αυτή τόσα διαφορετικά πεδία, κανονισμοί και τύποι 

οργανισμών που κυμαίνονται από συμβατικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, υβριδικά 

μοντέλα επιχειρήσεων που συνδυάζουν το φιλανθρωπικό έργο με τις επιχειρηματικές 

https://www.causeartist.com/
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δραστηριότητες, μέχρι μη κερδοσκοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, οργανώσεις 

εθελοντικού χαρακτήρα και ΜΚΟ. Φιλάνθρωποι, κοινωνικοί ακτιβιστές, 

περιβαλλοντολόγοι και άλλοι επαγγελματίες κοινωνικού προσανατολισμού συχνά 

αναφέρονται ως κοινωνικοί επιχειρηματίες. 

Στους κοινωνικούς επιχειρηματίες μπορούν να περιλαμβάνονται πολλά είδη 

επαγγελματικών κλάδων και κατευθύνσεων, από κοινωνική εργασία και ανάπτυξη 

κοινοτήτων μέχρι επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική επιστήμη. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί μια αλτρουιστική 

μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία εστιάζει στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η 

κοινωνία. Με απλά λόγια, η επιχειρηματικότητα γίνεται μια κοινωνική προσπάθεια 

όταν μετατρέπει το κοινωνικό κεφάλαιο με τρόπο τέτοιο που επηρεάζει την κοινωνία 

θετικά. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αναγνωρίζουν τα κοινωνικά προβλήματα άμεσα, 

όμως επιδιώκουν να κατανοήσουν και το ευρύτερο περιεχόμενο ενός ζητήματος που 

υπερβαίνει κανονισμούς, πεδία και θεωρίες. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

ένα ζήτημα συνδέεται ή επηρεάζει την κοινωνία επιτρέπει στους κοινωνικούς 

επιχειρηματίες να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και να κινητοποιούν διαθέσιμους 

πόρους ώστε να επηρεάσουν την ευρύτερη παγκόσμια κοινωνία. Αντίθετα με τις 

παραδοσιακές εταιρικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

εστιάζουν στην μεγιστοποίηση των οφελών που αποδίδονται στην κοινωνία και όχι 

στη μεγιστοποίηση των κερδών. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι διακριτή και διαφορετική από την 

επιχειρηματικότητα γενικά, ωστόσο είναι συγγενικές και έχουν ορισμένες ομοιότητες. 

Ο Ζαν-Μπατίστ Σε (1767–1832), Γάλλος οικονομολόγος, είχε ορίσει τον 

επιχειρηματία ως ένα άτομο που συλλαμβάνει μια ιδέα και αντιστρέφει τις προοπτικές 

με ένα τρόπο ώστε να αλλάξει το αποτέλεσμα της ιδέας αυτής για την κοινωνία. 

Επιπλέον ορίζει τον επιχειρηματία ως κάποιον ο οποίος «μετατοπίζει τους 

οικονομικούς πόρους από ένα πεδίο χαμηλής παραγωγικότητας σε ένα άλλο υψηλής 

παραγωγικότητας και μεγαλύτερης απόδοσης». Η διαφορά μεταξύ 

«επιχειρηματικότητας» και «κοινωνικής επιχειρηματικότητας», ωστόσο, πηγάζει από 

την επιδίωξη ή σκοπό μιας δημιουργίας. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες επιδιώκουν να 

εξελίξουν την κοινωνία ως σύνολο και όχι απλώς να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους 

τους, όπως επιδιώκουν γενικά οι επιχειρηματίες. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες 

χρησιμοποιούν διάφορους πόρους ώστε να δημιουργήσουν περισσότερη ευημερία 

στις κοινωνίες.      

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_entrepreneurship  
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1. Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

Μαθησιακός στόχος: 

Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. 

Μπορείτε να αναζητήσετε με διάφορους τρόπους ιδέες για κοινωνικές επιχειρήσεις. Η 

παρατήρηση υφιστάμενων ενεργών κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ένας από τους 

καλύτερους τρόπους για να εμπνευστείτε για αυτή που πιθανώς θέλετε να 

δημιουργήσετε! 

Οι ιδέες για κοινωνικές επιχειρήσεις, αντιθέτως με αυτές των συμβατικών 

επιχειρήσεων, συνήθως προκύπτουν από την επιδίωξη να ικανοποιήσουμε μια 

κοινωνική ανάγκη; όπως έχουν δημιουργηθεί πολλές μη κερδοσκοπικές και 

φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

Ιδέες για παραδοσιακές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προκύψουν από την 

αναγνώριση μια κοινωνικής ανάγκης. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ μιας ιδέας για 

κοινωνική επιχείρηση από μια ιδέα για παραδοσιακή επιχείρηση είναι το κίνητρο του 

επιχειρηματία. Το αρχικό κίνητρο για έναν κλασικό επιχειρηματία είναι συχνότερα η 

επιδίωξη να παράγει χρηματικό κέρδος, ενώ ο κοινωνικός επιχειρηματίας 

κινητοποιείται από το πάθος να δώσει λύση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα και επιλέγει 

να χρησιμοποιήσει την επιχείρηση ως ένα μηχανισμό για να επιλύσει αυτό το 

πρόβλημα. 

Στη συνέχεια θα ανακαλύψετε ορισμένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων τα 

οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για εσάς:  

1. Κοινωνικό Παντοπωλείο/Super Market: Δημιουργήστε μια αγορά τροφίμων 

που πουλάει τρόφιμα σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος σε μειωμένες τιμές. 

Τα τρόφιμα που πωλούνται σε αυτές τις χαμηλές τιμές, θα αποτελούν δωρεά ή 

θα έχουν αγοραστεί από προμηθευτές ή άλλα σουπερμάρκετ τα οποία για 

διάφορους λόγους δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα, όπως όταν 

πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους, όταν έχουν αλλοιωθεί οι συσκευασίες ή 

φέρουν εσφαλμένη σήμανση. 

2. Πόσιμο νερό: Κατασκευάστε μικρούς σταθμούς απολύμανσης του νερού σε 

κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών, χρησιμοποιώντας προϊόντα εκτός 

ραφιού. Οι αρχικοί πόροι για την κατασκευή μπορούν να εξασφαλιστούν από 

κλασικές φιλανθρωπικές μεθόδους, ή με χρηματοδότηση χρέους από ιδία 

κεφάλαια; Οι κοινότητες μπορούν να είναι συνιδιοκτήτες (ή αποκλειστικοί 

ιδιοκτήτες, αν χρησιμοποιηθούν συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα). Τα 

τρέχοντα κόστη για να συντηρηθεί και να στελεχωθεί ένας σταθμός θα 
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προέρχονται από την πώληση του καθαρού νερού στους δικαιούχους, σε τιμή 

οριακή του κόστους, που δεν θα κοστίζει συνεπώς σχεδόν τίποτα στους 

χρήστες. 

3. Κοινωνική χρηματοδότηση: Δημιουργήστε μια πλατφόρμα για κοινωνικούς 

επιχειρηματίες, στην οποία θα μπορούν να βρίσκουν και να διαμορφώνουν 

χρηματοδοτικά σχήματα. Παρόμοια με την πλατφόρμα Micro Lending, με τη 

διαφορά ότι οι δανειστές εξασφαλίζουν κάτι σαν «υποσχετική» δικαιοπραξία 

ότι θα κερδίσουν κάτι στο μέλλον για να «δωρίσουν» ένα ποσό χρημάτων στα 

σχέδια των Κοινωνικών Επιχειρηματιών. Χρεώστε τους χρήστες με μια μικρή 

συνδρομή, ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα της πλατφόρμας. 

4. Μαγειρική για ένα κοινωνικό σκοπό: Ανοίξτε ένα φούρνο/εστιατόριο ή άλλο 

μέρος σχετιζόμενο με τη παροχή τροφίμων και την εστίαση με στόχο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχόλησης για υποαπασχολούμενες ομάδες, όπως 

νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο ή πρώην χρήστες ναρκωτικών. Το κέρδος από 

τις πωλήσεις φαγητού και ποτών θα καλύπτει μισθούς, εκπαίδευση και 

προγράμματα κοινωνικής βελτίωσης για το προσωπικό, δηλαδή τους 

ωφελούμενους.  

5. Εκπαιδευτικά βιβλία για κοινωνικά θέματα: Δημιουργήστε ένα βιβλίο ή μια 

άλλη εκπαιδευτική έκδοση, των οποίων τα οφέλη θα γίνονται εύκολα 

αντιληπτά και εμπορεύσιμα. Διαβάζοντας σχετικά με το θέμα του κοινωνικού 

εκπαιδευτικού βιβλίου πρέπει ο αναγνώστης να επωφελείται. Για παράδειγμα 

ένα βιβλίο συνταγών μαγειρικής που εστιάζει σε συνταγές που προωθούν τη 

βιώσιμη καλλιέργεια τροφίμων. Τα έσοδα από το βιβλίο θα χρησιμοποιούνται 

για να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες γύρω από το ίδιο θέμα και 

για άτομα τα οποία θα έχουν την μεγαλύτερη επιρροή και το μεγαλύτερο 

όφελος. Στην περίπτωση των βιώσιμων πρακτικών προετοιμασίας τροφίμων, 

η ομάδα στόχος των εκπαιδευόμενων θα ήτανε μάγειρες. 

Πηγή: https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise-

business-ideas 

 

Αυτές οι ιδέες αλλά και πολλές ακόμη μπορεί να αποτελέσουν ένα μάθημα που θα 

λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τους συμμετέχοντες. Πριν από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, προετοιμάστε μια παρουσίαση, επισημαίνοντας τον ορισμό της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας καθώς και κάποια παραδείγματα αυτής, όπως αυτά 

που προηγήθηκαν. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για 

περισσότερα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. 

https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise-business-ideas
https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise-business-ideas
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Οι συμμετέχοντες μπορούν να εμπλακούν ενεργά μετά την παρουσίαση, ζητώντας 

τους να αναλογιστούν παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων από την κοινότητα, 

την Περιφέρεια ή τη χώρα τους. Θα μπορούσε να ζητηθεί από κάθε συμμετέχοντα να 

παρουσιάσει το μοντέλο της επιχείρησης από την κοινότητα του και να πει λίγα λόγια 

γι’ αυτό. Αυτή η εργασία θα μπορούσε να δοθεί στους συμμετέχοντες πριν από την 

έναρξη της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν να έχουν προετοιμάσει μια σύντομη 

παρουσίαση 3 λεπτών για την κοινωνική επιχείρηση που σκεφτήκαν, ή διαφορετικά 

θα μπορούσε να τους δοθεί περισσότερος χρόνος για να κάνουν την έρευνά τους και 

μετά να γίνει μια παρουσίαση όλων των εργασιών. Η προσέγγιση που θα έχετε 

εξαρτάται κατά πολύ από τη διάρκεια της εκπαίδευσης που θα οργανώσετε και από 

το χρόνο που θα έχτε να διαθέσετε για αυτό το θέμα. 

Να θυμάστε: Οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, γι’ αυτό και η 

παρουσίαση πρέπει να είναι προφορική και να σταλεί στις ηλεκτρονικές συσκευές 

όλων των συμμετεχόντων. 

Για να μπορέσει κάποιος να ανοίξει μια Κοινωνική Επιχείρηση, πρέπει να μπορεί να 

σκέφτεται και να ενεργεί σαν επιχειρηματίας. Για το λόγο αυτό στις επόμενες σελίδες 

παρουσιάζονται διαφορές μέθοδοι που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 

αποκομίσουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα για να αρχίσουν 

να σχεδιάζουν μια κοινωνική επιχείρηση και να μπορέσουν στο τέλος να 

δημιουργήσουν μια. 

Σημείωση: Όταν δουλεύετε με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, 

σιγουρευτείτε ότι έχετε προσαρμόσει τις μεθόδους σας στις ανάγκες τους. Για 

παράδειγμα, εάν υπάρχουν άτομα που τους συνοδεύουν σιγουρευτείτε ότι υπάρχει 

ένας για κάθε ομάδα που μπορεί να αναλάβει το γράψιμο στο σχεδιαστικό κομμάτι, 

ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους άλλους συμμετέχοντες να εμπλακούν στην άσκηση 

προφορικά. 

Αν καθίσταται δυνατό, προτείνουμε οι συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης να 

φέρνουν μαζί τους τις ηλεκτρονικές τους συσκευές: έτσι όλα αυτά που κανονικά θα 

μπορούσαν να γραφτούν σε χαρτοπίνακες μπορούν να γραφτούν σε ένα κοινό 

έγγραφο, στον οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απλό έγγραφο της Google ή πιο σύνθετους 

τύπους εγγράφων όπως από το memnti.com ή από pedlets.com. 

Είναι σημαντικό πάντοτε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το βαθμό του 

προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες, ώστε να μπορείτε να 

προετοιμαστείτε και να προσαρμόσετε τις μεθόδους σας ανάλογα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, το να χρησιμοποιείτε μια έντονη η μεγάλη γραμματοσειρά όταν γράφετε 

στον πίνακα μπορεί να είναι αρκετό, όμως σε άλλες περιπτώσεις η προσαρμογή 

μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Για να βοηθηθείτε σχετικά με την 
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προσαρμογή των μεθόδων σε άτομα που αντιμετωπίζουν διαφορετικής κλίμακας 

προβλήματα όρασης μπορείτε να συμβουλευτείτε το www.inclusion.ofetin.ro για 

περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά τη 

διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 

  

http://www.inclusion.ofetin.ro/


2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

 

101 

2. Ενεργητικό και ελλείμματα της Επιχειρηματικότητας: 

προσδιορισμός των προσδοκιών 

Μαθησιακός στόχος: 

• Μελέτη των υφιστάμενων πόρων επιχειρηματικότητας, χρησιμοποιώντας μια 

ισορροπημένη προσέγγιση 

• Αναγνώριση επιχειρηματικών πόρων 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Βήμα 1 

Θέστε την ακόλουθη ερώτηση και ξεκινήστε μια συζήτηση: 

Ως επιχειρηματίας, θεωρείτε σημαντικό να κατανοείτε το περιβάλλον γύρω 

σας; 

Γιατί ή γιατί όχι; 

Όταν όλοι έχουν εκφέρει την άποψή τους, εξηγείστε ότι είναι απαραίτητο να 

κατανοούν οι επιχειρηματίες το περιβάλλον γύρω τους. Τι είναι διαθέσιμο; Τι 

όχι; Ποιες είναι οι ευκαιρίες που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε; Ποιοι είναι οι 

κίνδυνοι που πρέπει να αποφύγετε;  Κατά την επιχειρηματική διαδικασία, είναι 

σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη σας το ευρύτερο περιβάλλον, ώστε να 

λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις και να είστε προετοιμασμένοι να 

ανταποκριθείτε στις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς που απευθύνεστε. Η 

δραστηριότητα που θα κάνουμε σήμερα ονομάζεται «Χαρτογράφηση του 

ενεργητικού και των ελλειμμάτων» και θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα 

θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του περιβάλλοντος στο οποίο έχετε να 

δουλέψετε.  

Βήμα 2 

Χαρτογράφηση Ενεργητικού: Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 3 

ή 4 ατόμων. Μόλις το κάνετε, ζητείστε από τις ομάδες να επιλέξουν ένα μέλος 

τους το οποίο θα καταγράφει τη διαδικασία της άσκησης (μπορεί να είναι ένα 

άτομο συνοδός ή ένα μέλος της ομάδας το οποίο δεν αντιμετωπίζει 

προβλήματα όρασης και μπορεί να καταγράψει την άσκηση με μια 

ηλεκτρονική συσκευή που έχει λογισμικό κειμένου σε ομιλία). Αναθέστε σε 

κάθε ομάδα την προετοιμασία μιας λίστας με όλες τις δεξιότητες και γνώσεις 

που κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δώστε 
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τους 10 ή 15 λεπτά για να δουλέψουν πάνω σε αυτά. Μετά πείτε στις ομάδες 

να σταματήσουν για να λάβουν νέες οδηγίες. Σε έναν κενό χαρτοπίνακα ή μια 

ηλεκτρονική συσκευή ή κοινό αρχείο/ έγγραφο κ.τ.λ. σχεδιάστε 3 ορθογώνια- 

ένα σε κάθε πλευρά. 

1. Στο αρχικό ορθογώνιο καταγράψτε όλες τις επιχειρηματικές δεξιότητες των 

ατόμων της ομάδας σας. Χρησιμοποιείστε τη λίστα που μόλις δημιουργήσατε. 

2. Στο μεσαίο ορθογώνιο προσθέστε όλες τις τοπικές οργανώσεις ή ομάδες 

της κοινότητας σας που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στη δημιουργία 

μιας μικρής επιχείρησης- για παράδειγμα ομάδες γυναικών, θρησκευτικές 

ομάδες, σχολεία, ΜΚΟ κ.λπ. 

3. Στο αριστερό ορθογώνιο απαριθμήστε όλα τα εθνικής εμβέλειας ιδρύματα 

με τα οποία συνδέεται η δραστηριότητα και μπορούν να βοηθήσουν στη 

δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης- για παράδειγμα Υπουργεία, Ιδρύματα 

κ.λπ. 

Δώστε στους συμμετέχοντες 20 λεπτά χρόνο για να κάνουν το αντίστοιχο για 

την ομάδα τους. Ζητήστε να γράψουν πάνω στο χαρτί τους σε ένα σημείο τα 

ονόματα των ατόμων της ομάδας τους και να τα κρεμάσουν σε ένα τοίχο το 

ένα δίπλα από το άλλο ή αν δουλεύετε σε κάποιο κοινό έγγραφο σιγουρευτείτε 

πως κάθε ομάδα καταγράφει τα στοιχεία της άσκησης χωριστά. 

Ζητήστε από τις ομάδες να αναφέρουν τα στοιχεία της Χαρτογράφησης του 

Ενεργητικού τους: 

• Κάθε ομάδα θα αναφέρει μερικά από τα χαρακτηριστικά του πρώτου 

ορθογωνίου- κάποιες από τις δεξιότητες και τις δυνατότητές της. 

• Ακολούθως, ζητείστε τους να αναφέρουν κάποια παραδείγματα από το 

δεύτερο κουτί, τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στην κοινότητά τους. 

• Τέλος, ζητήστε να αναφερθούν σε κάποια παραδείγματα που αφορούν 

τους εθνικούς πόρους και τις συσχετίσεις. 

Θέστε τα ακόλουθα ερωτήματα ως αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση: 

Καθώς επεξεργάζεστε και καταγράφετε τις δεξιότητες σας ως άτομα και ως 

ομάδες, τις συνδέσεις και τις συσχετίσεις με οργανισμούς και τοπικές ομάδες 

πως αισθάνεστε για την ομάδα σας; (περήφανος, ικανός, δυνατός κ.τ.λ.) 

Μπορούμε να πούμε πως αυτά τα σχεδιαγράμματα είναι «χάρτες ενεργητικού 

ομάδας» ή «χάρτες δυνατοτήτων». Ποιος τα δημιούργησε; Εσείς. Άρα αυτό 

σημαίνει πως έχετε επίγνωση των δυνατοτήτων και των δυνατών σας 
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σημείων. Είναι σημαντικό για τους επιχειρηματίες να συνεργάζονται μεταξύ 

τους αλλά και με το περιβάλλον της κοινότητάς τους; Γιατί ή γιατί όχι;  

Σημείωση προς τον εκπαιδευτή (α): Όταν οι συμμετέχοντες διερευνούν τις 

δυνατότητες και τις δεξιότητές τους, αναγνωρίζουν τις συσχετίσεις μεταξύ τους 

αλλά και με άλλες ομάδες και σχήματα (οργανισμούς, ιδρύματα κ.λπ.), ξεκινά 

μια δημιουργική διαδικασία, στην οποία τα άτομα αρχίζουν να σκέφτονται και 

να μοιράζονται επιχειρηματικές ιδέες. Ως διαμεσολαβητές, μπορούμε να 

βοηθήσουμε τα άτομα να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ιδέες και να 

κινητοποιήσουμε το ενεργητικό τους συνδέοντας τα επιμέρους άτομα σε 

ομάδες, τις ομάδες με ιδρύματα, τα ιδρύματα με οργανώσεις κλπ. Μερικές 

φορές το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να επιδιώξουμε είναι να 

συνδέσουμε «άτομα που ξέρουν», έχουν εμπειρία ή είναι καταρτισμένα, με 

«άτομα που θέλουν να μάθουν». 

Βήμα 3 

Χαρτογράφηση ελλείψεων: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φτιάξουν 

με τις ομάδες τους ένα δεύτερο σχεδιάγραμμα με 3 κουτιά. Αυτή τη φορά 

πρέπει να εστιάσουν στις ελλείψεις, στα προβλήματα και στα ζητήματα που 

μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ένα υποθετικό επιχειρηματικό σχέδιο: 

1. Στο κεντρικό κουτί ζητήστε να καταγραφούν οι δυνατότητες και δεξιότητες 

που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά 

εκλείπουν από τα άτομα της ομάδας. Πιθανά ζητήματα μπορεί να είναι η 

έλλειψη δημιουργικότητας, η ανεπαρκής εκπαίδευση ή η έλλειψη εργασιακής 

εμπειρίας. 

2. Στο δεύτερο κουτί θα πρέπει να απαριθμήσουν ζητήματα της κοινότητάς 

τους που μπορεί να εμποδίζουν την ολοκλήρωση ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου, όπως περιορισμένη τοπική οικονομία, έλλειψη συνεργασίας με τους 

τοπικούς φορείς, έλλειψη μεταφορικών υποδομών και υπηρεσιών ή έλλειψη 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Στο εξωτερικό κουτί θα καταγραφούν ζητήματα εθνικής εμβέλειας ή 

προβλήματα που εμποδίζουν την ολοκλήρωση επιχειρηματικών σχεδίων 

όπως η έλλειψη συστημάτων επικοινωνίας, έλλειψη μέσων για την ανάδειξη 

νέων ιδεών, περιορισμένη στοχοθεσία από τα Υπουργεία και τις ΜΚΟ. κτλ. 

Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν ζητήστε τους να αναρτήσουν τα 

σχεδιαγράμματά τους το ένα δίπλα από το άλλο και να μοιραστούν με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευόμενους τις παρατηρήσεις της ομάδας τους. 

Θέστε στους συμμετέχοντες τα ακόλουθα ερωτήματα: 
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1. Είχατε διαφορετικά συναισθήματα επεξεργαζόμενοι τα 2 σχεδιαγράμματα; 

Αν ναι, ποια ήταν αυτά; 

2. Πως αισθάνεστε για τις δύο διαφορετικές όψεις της ομάδας σας; 

Πολλές φορές εστιάζουμε στις ελλείψεις που έχουμε, αντί να αναγνωρίζουμε 

τα εφόδια που έχουμε για να προχωρήσουμε στη ζωή. Πραγματοποιώντας μια 

άσκηση όπως αυτή που προηγήθηκε, συνειδητοποιούμε πως στην 

πραγματικότητα έχουμε πολλούς πόρους στη διάθεσή μας που είναι 

βοηθητικοί. Τη στιγμή που οι απλοί άνθρωποι βλέπουν ελλείψεις, οι 

επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ευκαιρίες και δυνατότητες. Αν δεν υπάρχει 

ηλεκτρική ενέργεια στην κοινότητά σας, τότε μπορεί να διερευνηθεί  η 

πιθανότητα να εγκατασταθεί δίκτυο ηλιακής ενέργειας. Αν η ομάδα δεν 

διαθέτει κάποιο με λογιστικές γνώσεις, τότε μπορεί να βρεθεί ένας φίλος που 

να ξέρει από αυτά. Η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει τη διαδικασία εύρεσης 

δημιουργικών τρόπων για να επιλύονται προβλήματα και να καλύπτονται 

ανάγκες. 

Βήμα 4  

Σύντομη συζήτηση: (15 λεπτά) Τοποθετείστε τη συζήτηση πάνω στην 

ακόλουθη ερώτηση: «Ποιος ήταν ο σκοπός της δημιουργίας των 2 

σχεδιαγραμμάτων;» Οι ομάδες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα εξής: 

• Ο καθένας στην ομάδα έχει τη δική του σημαντική συνεισφορά. 

• Υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι στη διάθεσή μας. 

• Δεν χρειάζεται να εστιάζουμε στις ελλείψεις μας. 

• Η άσκηση παρέχει μια ισορροπημένη οπτική σχετικά με τις 

επιχειρηματικές δυνατότητες και αδυναμίες μας. 

Εξηγείστε στους συμμετέχοντες ότι με αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να 

ενισχύσουμε ότι είναι πιο θετικό, ώστε να επιτύχουμε τα ακόλουθα: 

• Πρώτον, να χτίσουμε πάνω στις δυνατότητες και τους διαθέσιμους 

πόρους γιατί αυτό αποτελεί μια ενδυναμωτική διαδικασία για τους 

συμμετέχοντες 

• Δεύτερον, να αναγνωρίσουμε τις πιθανές ελλείψεις πόρων 

• Τρίτον, να κατευθύνουμε τους συμμετέχοντες στην αναγνώριση των 

προσωπικών επιχειρηματικών τους στόχων πριν τους βοηθήσουμε. 
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Συζήτηση σχετικά με τον καθορισμό των προσδοκιών: (15 λεπτά) 

Υπερθεματίζοντας σε αυτό θα θέσετε στους συμμετέχοντες τα ακόλουθα ερωτήματα: 

- Ποιες είναι οι προσδοκίες σας ή τι θα θέλατε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

Δώστε στους συμμετέχοντες λίγο χρόνο για να σκεφτούν, και ακολούθως δώστε στον 

καθένα με τη σειρά το λόγο για να εκφράσει τις σκέψεις του. Καταγράψτε τις 

απαντήσεις τους σε ένα χαρτοπίνακα ή σε ένα κοινό αρχείο στο οποίο όλοι θα έχουν 

πρόσβαση. Ξεκαθαρίστε ποιες προσδοκίες δεν θα εκπληρωθούν από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ολοκληρώστε τη συνεδρία με την εξής τοποθέτηση: 

«Εμείς, ως εκπαιδευτές, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε στις 

ανάγκες σας. Παρόλα αυτά ας μην ξεχνάμε πως όλοι εδώ αποτελούν μια πηγή 

δυνατοτήτων. Το πρόγραμμα θα επιτύχει τους σκοπούς μας μόνο αν κάνουμε όλοι 

την καλύτερη δυνατή προσπάθεια μας. Είμαστε έτοιμοι;» Ας το κάνουμε λοιπόν!!! 

Απαραίτητα υλικά: 

Χαρτοπίνακας, ειδικοί μαρκαδόροι για συμμετέχοντες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όρασης 

Διάρκεια: 

120 λεπτά 

Πηγή: http://www.osezinnover.com/wp-content/uploads/2013/06/YETP-2.0-

English.pdf 

  

http://www.osezinnover.com/wp-content/uploads/2013/06/YETP-2.0-English.pdf
http://www.osezinnover.com/wp-content/uploads/2013/06/YETP-2.0-English.pdf
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3. Αλλαγή μιας οικείας ή γνωστής κατάστασης 

Μαθησιακός στόχος: 

• Εισαγωγή στη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα. 

• Γιατί η δημιουργικότητα είναι σημαντική για την επιχειρηματικότητα. 

• Πραγματοποίηση ασκήσεων δημιουργικότητας. 

Στόχοι: 

1. Η κατανόηση της σημασίας της δημιουργικότητας στην επιχειρηματικότητα. 

2. Κατανόηση της αξίας των ασκήσεων δημιουργικότητας για την παραγωγή 

αυθεντικών/πρωτότυπων ιδεών και τρόποι να εφαρμοστεί στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας. 

3. Η πραγματοποίηση ασκήσεων δημιουργικότητας και η συνειδητοποίηση πως 

ο καθένας μα μπορεί να είναι ένα δημιουργικό άτομο. 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Μέγεθος ομάδας: Μικρές ομάδες των 3 ή 4 ατόμων 

Ζητείστε από ένα συμμετέχοντα να σας δώσει ένα παράδειγμα δραστηριότητας που 

επιτελεί συχνά (μια δραστηριότητα όπως το να πηγαίνει στο σχολείο, να ετοιμάζει 

φαγητό, να καθαρίζει το σπίτι, να πλένει τα ρούχα, να βλέπει τηλεόραση κ.λπ.) 

Ζητείστε να σας δώσει ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ σχετικά με την επιτέλεση της 

δραστηριότητας! Μόλις ο συμμετέχων δώσει αυτές τις πληροφορίες εξηγείστε πως ο 

σκοπός της άσκησης είναι να πάρετε μια οικεία δραστηριότητα ή κατάσταση και να 

αλλάξετε σε αυτή κάθε λεπτομέρεια. Μπορεί η δραστηριότητα αυτή να γίνει με 

οποιοδήποτε παράδοξο τρόπο αλλά σημασία έχει να αλλαχθούν όλες οι 

λεπτομέρειες.  

Εξηγείστε δίνοντας το ακόλουθο παράδειγμα: «Μια δραστηριότητα που κάνω πολύ 

συχνά είναι να τρώω μεσημεριανό ή βραδινό σε εστιατόριο. Οι λεπτομέρειες αυτής 

της δραστηριότητας είναι - Περπατάω μέχρι το εστιατόριο, μπαίνω σε αυτό, κοιτάω 

αν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο τραπέζι και κάθομαι σε αυτό. Μετά περιμένω το 

σερβιτόρο να έρθει και να ρωτήσω τι υπάρχει στο μενού για να διαλέξω. Μόλις με 

ενημερώσει, θα σκεφτώ, θα πάρω την απόφαση μου και θα παραγγείλω. Μετά την 

παραγγελία μου, περιμένω το γεύμα μου να ετοιμαστεί και να μου το σερβίρουν. 
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Όταν θα μου σερβίρουν την παραγγελία μου θα καθίσω για να φάω ακούγοντας 

ραδιόφωνο ή βλέποντας τηλεόραση. Μόλις τελειώσω το φαγητό μου, θα ζητήσω από 

το σερβιτόρο το λογαριασμό και θα πληρώσω. Μόλις πληρώσω, θα πάρω τα 

πράγματά μου και θα φύγω.» 

Τώρα, θα πάρω το παράδειγμα αυτής της δραστηριότητας και θα αλλάξω κάθε 

λεπτομέρεια. 

«Αυτή τη φορά, αντί να περπατήσω ως το εστιατόριο, το εστιατόριο θα έρθει να με 

πάρει από οπουδήποτε βρίσκομαι. Μόλις μπω, αντί να ψάξω για κάποιο διαθέσιμο 

τραπέζι να καθίσω, θα πάω κατευθείαν πίσω στην κουζίνα, έχοντας τα δικά μου 

υλικά, και θα ζητήσω από τους μάγειρες το φαγητό που θέλω να μου ετοιμάσουν και 

με ποιο τρόπο θέλω να το μαγειρέψουν. Συνήθως πληρώνω το λογαριασμό μετά το 

γεύμα μου, ωστόσο αυτή τη φορά θα διαπραγματευτώ για την τιμή πριν να ξεκινήσει 

η προετοιμασία του. Συνήθως κάθομαι και περιμένω για το φαγητό μου αλλά αυτή τη 

φορά θα παίξω τάβλι με το σερβιτόρο. Αυτός ο σερβιτόρος είναι πολύ καλός στο 

τάβλι και αν τον κερδίσω, θα πάρω δωρεάν ένα αναψυκτικό, όμως φυσικά τελικά 

έχασα. Μόλις έρθει το φαγητό μου, συνήθως κάθομαι για να φάω, όμως αυτή τη 

φορά θα ανέβω στην πίστα και θα χορεύω καθώς τρώω. Έχω ήδη πληρώσει πριν, 

οπότε μπορώ να κάτσω και να χορέψω για όσο θέλω και να φύγω όποτε θέλω.»   

Εξηγείστε στους συμμετέχοντες ότι γίνατε όσο πιο δημιουργικοί μπορούσατε για να 

αλλάξετε αυτή την κατά τα άλλα συνηθισμένη δραστηριότητά σας. Το ζητούμενο δεν 

είναι η ρεαλιστιστικότητα ή εφικτότητα αλλά να αλλαχτεί όσο γίνεται περισσότερο. Σε 

αυτό το σημείο σκέφτεστε να θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο εφικτές αλλαγές σε 

αυτή την ιστορία. «Ξέρετε, το να πηγαίνει το εστιατόριο να παραλαμβάνει τους 

πελάτες του δεν είναι και τόσο παράλογη ιδέα! Ίσως να αποτελεί το σημείο στο οποίο 

θα διαφοροποιείται η ιδέα μου. Αν οι πελάτες θέλουν να έρθουν στο εστιατόριο μου, 

μπορούν να με καλούν και εγώ θα στέλνω έναν από τους σερβιτόρους να πάει να 

τους παραλάβει». Άλλη οπτική: «Να φέρνουν τα δικά τους υλικά, γιατί όχι; Αυτό θα 

ήταν μια επιλογή που θα μπορούσα να δώσω στους πελάτες μου και να 

διαφοροποιηθώ από τους ανταγωνιστές μου, να προσελκύσω περισσότερους 

πελάτες που θα το επέλεγαν!» 

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της άσκησης ζητείστε από τις ομάδες να σκεφτούν όσο 

περισσότερες οικείες καταστάσεις/δραστηριότητες μπορούν στο διαθέσιμο χρόνο. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν μια από τις ιδέες που 

μετέτρεψαν από συμβατική δραστηριότητα/κατάσταση σε δημιουργική επιχειρηματική 

διαφορετικότητα. 
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Απαραίτητα υλικά: 

Χαρτοπίνακας ή πίνακας, μαρκαδόροι ή κιμωλία, διάφορα αντικείμενα 

Διάρκεια: 

 120 λεπτά 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Θέστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για την τελική συζήτηση: 

• Πως αισθάνεστε μετά την πραγματοποίηση των ασκήσεων δημιουργικότητας; 

• Πως αυτές οι ασκήσεις, και το να είναι κάποιος δημιουργικός τον βοηθούν ως 

επιχειρηματία; 

• Πως το να μπορείς να είσαι δημιουργικός σε βοηθά στη ζωή γενικότερα; 

• Γιατί εμπλέκονται οι ασκήσεις δημιουργικότητας και γιατί είναι σημαντικές στην 

επιχειρηματικότητα; 

• Είναι κάτι από αυτά που αλλάξατε στην ιστορία σας το οποίο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε μια επιχειρηματική ιδέα; 

Αυτή η εκπαιδευτική μέθοδος αναπτύχθηκε από τους εταίρους του προγράμματος 

“Growing Green” με συντονιστή τον οργανισμό Fora Copenhagen και 

συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, KA2 – 

Capacity Building in the Field of Youth. 

Πηγή: (Growing Green)  
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4. Επιχείρηση café 

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να διεγείρει την παραγωγή ιδεών και τη 

δημιουργική σκέψη 

Μαθησιακός στόχος: 

Να παραχθούν ιδέες μέσα από τη συζήτηση 

Προετοιμασία: 

Δημιουργήστε έναν αριθμό τραπεζιών σε στιλ καφέ με χάρτινα τραπεζομάντιλα για να 

καταγράψετε ιδέες που θα παραχθούν από τη συζήτηση. Προετοιμάστε κάποια σνακ 

για το κάθε τραπέζι, ώστε οι συμμετέχοντες να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι 

(προαιρετικό). 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Ξεκινήστε ζητώντας από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ο καθένας ξεχωριστά ιδέες 

για βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Γράψτε σε έναν πίνακα τις πρώτες έξι ιδέες που 

ειπώθηκαν. Αυτές θα είναι οι ιδέες που θα συζητηθούν στην Επιχείρηση Café. 

Αναθέστε σε κάθε τραπέζι από μια επιχειρηματική ιδέα. Ο «ιδιοκτήτης» της 

επιχειρηματικής ιδέας θα λειτουργήσει ως οικοδεσπότης και δεν θα αλλάξει τραπέζι. 

Χωρίστε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4 ατόμων. Έτσι θα έχετε 6 

ομάδες. Τοποθετείστε κάθε ομάδα σε ένα τραπέζι και δώστε τους 10 λεπτά να 

συζητήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Όταν ο χρόνος τελειώσει, ο κάθε 

οικοδεσπότης θα παραμείνει στο τραπέζι του, αλλά οι ομάδες θα μετακινηθούν σε 

άλλο τραπέζι. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 2 φορές. Δώστε κάθε φορά στις 

ομάδες 10 λεπτά για να συζητούν. 

Δώστε στις ομάδες κάποιες ερωτήσεις ώστε να κατευθύνουν τις συζητήσεις τους. 

1. Τι είναι καλό σχετικά με την ιδέα; 

2. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στην ιδέα ώστε να γίνει καλύτερη; 

3. Πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί; 

4. Πως θα μπορούσε να γίνει μια πιο πετυχημένη ιδέα; 

5. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που ήδη να προβλέπονται στην 

πραγματοποίησή της; 
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Καθοδηγήστε τους οικοδεσπότες στο να καταγράψουν τα στοιχεία που δόθηκαν από 

τις ομάδες που τους επισκέφθηκαν. Εξηγείστε τους από πριν πως μετά τις τρεις 

επισκέψεις των ομάδων, θα παρουσιάσουν σε όλους τα στοιχεία που συνέλεξαν. 

Αφού κάθε ομάδα θα έχει επισκεφθεί τρία τραπέζια, οι οικοδεσπότες θα 

παρουσιάσουν όσα συνέλεξαν μέσα από τις συζητήσεις, με τη δομή των ερωτήσεων 

που δόθηκαν ως κατευθυντήριες. Μετά τις έξι παρουσιάσεις από τους οικοδεσπότες, 

ζητείστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν την επιχειρηματική ιδέα που τους 

άρεσε περισσότερο. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στο τραπέζι και 

θα αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική ιδέα μαζί με τον οικοδεσπότη. Δώστε 

σε κάθε τραπέζι 45 λεπτά να εργαστεί πάνω στην επιχειρηματική ιδέα με τη χρήση 

του Επιχειρηματικού Μοντέλου. 

Όταν ο χρόνος τελειώσει, ζητήστε από τους εκπροσώπους κάθε ομάδας να 

παρουσιάσουν το δικό τους Επιχειρηματικό Μοντέλο. Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια 

5 λεπτά για κάθε ομάδα. 

Απαραίτητα υλικά: 

Τραπέζια και καρέκλες, φύλλα χαρτοπίνακα ή χάρτινα τραπεζομάντηλα/παλιές 

ταπετσαρίες, μαρκαδόροι, σνακ, εκτυπωμένες οι ερωτήσεις για τους οικοδεσπότες, 

ψηφιακός προβολέας (αν υπάρχει), υπολογιστές ή ηλεκτρονικές συσκευές για κάθε 

τραπέζι (αν υπάρχουν) 

Διάρκεια:  

3 ώρες 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Οι οικοδεσπότες θα παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες ότι προέκυψε από τις 
συζητήσεις και μπορούν να συζητηθούν τα σημεία που θεωρήθηκαν τα πιο 
σημαντικά. 

• Ποιες ιδέες αξίζει να παρακολουθήσετε; 

• Τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια; 

• Πως θα επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών ιδεών; 

Επιπλέον πληροφορία: Αντί για την Επιχείρηση Café, θα μπορούσατε επίσης να 

κάνετε μια συζήτηση, στην οποία οι συμμετέχοντες θα μοιράζονται, θα συζητούν και 

θα επικοινωνούν ιδέες γραπτώς. Αυτό συχνά ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες που 

είναι πιο συγκρατημένοι και ήσυχοι να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία. 

Προσαρμοσμένο από: http://www.ifm-sei.org/files/up/15-word-cafe.pdf  

http://www.ifm-sei.org/files/up/15-word-cafe.pdf
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5. Ώρα για δράση 

Μαθησιακός στόχος: 

Μια άσκηση που ενθαρρύνει τον προβληματισμό σχετικά με τις καθημερινές μας 

συνήθειες και τον παγκόσμιο αντίκτυπό τους, ως μέσο για την αναγνώριση ευκαιριών 

για δημιουργική παρέμβαση μέσω της καινοτόμου σκέψης και της βιώσιμης 

επιχειρηματικότητας. 

Στόχοι: 

• Να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να συλλογιστούν τον παγκόσμιο 

αντίκτυπο των καθημερινών τους συνηθειών. 

• Να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν ευκαιρίες για 

καινοτομία στην καθημερινή τους ζωή. 

• Να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες 

βασισμένα στις πραγματικές ανάγκες. 

• Προώθηση της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων. 

Προετοιμασία:  

Σιγουρευτείτε ότι θα διαβάσετε ολόκληρη την άσκηση και θα κάνετε τις απαραίτητες 

προσαρμογές στις ανάγκες των ατόμων της ομάδας σας όπου χρειάζεται 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Μέγεθος ομάδων: 9 έως 24 άτομα 

1. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο που δίνεται παρακάτω, ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το δικό τους καθημερινό πρόγραμμα. 

Ζητήστε τους να γράψουν όποια δραστηριότητα επιτελούν κάθε ώρα κατά τη 

διάρκεια μιας τυπικής μέρας. (15 λεπτά) 

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τον παγκόσμιο αντίκτυπο 

(θετικό/αρνητικό) κάθε μιας από τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να 

το σημειώσουν (20 λεπτά) 

3. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τις δραστηριότητες τους, 

γιατί κάνουν ορισμένες επιλογές και αν αυτές μπορούν να αποφευχθούν. 

Ζητήστε τους να σκεφτούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα μπορούσε να 
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τους βοηθήσει να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές/να μειώσουν τον αρνητικό 

παγκόσμιο αντίκτυπο της δραστηριότητας τους (20 λεπτά) 

4. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φτιάξουν ομάδες των 3 ή 4 ατόμων. Ο 

κάθε συμμετέχων στην ομάδα του θα παρουσιάσει το καθημερινό πρόγραμμα 

των δραστηριοτήτων τους καθώς και τις ιδέες τους για εναλλακτικά προϊόντα 

και υπηρεσίες. Ζητήστε τους να αναγνωρίσουν πιθανές ομοιότητες στα 

προγράμματα τους με αυτά των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Επίσης, να 

καταλήξουν σε μια ιδέα την οποία θα ήθελαν να προχωρήσουν (30 λεπτά). 

5. Ζητήστε από τις ομάδες να αναπτύξουν περαιτέρω μια ιδέα για μια βιώσιμη 

επιχείρηση και να ετοιμάσουν ένα προσχέδιο του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

(45 λεπτά) 

6. Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει την ιδέα της στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες 

Απαραίτητα υλικά: 

Μια κόλλα Α3 για κάθε συμμετέχοντα 

Διάρκεια: 

2 με 3 ώρες 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Μπορείτε να θέστε τα ακόλουθα ερωτήματα: 

• Θα θέλετε να κάνετε αυτή την επιχείρηση στην πραγματικότητα; 

• Τι σας κρατάει από το να την κάνετε; 

•  Γιατί δεν την έχει κάνει κανείς ως τώρα; 

• Τι βοήθεια/υποστήριξη θα θέλατε να έχετε; 

Προτάσεις για παρακολούθηση: Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν 

ένα επιχειρηματικό πλάνο για τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας ένα Επιχειρηματικό 

Μοντέλο 
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Ώρα Δραστηριότητα Αντίκτυπο Εναλλακτική λύση 

7:00 Τρώω μια 

μπανάνα για 

πρωινό 

Η μπανάνα είναι 

εισαγόμενη από την 

Κόστα Ρίκα 

Υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον 

με ποδήλατο εγχώριων φρέσκων 

φρούτων τοπικής προέλευσης 

9:00    

11:00    

13:00    

15:00    

17:00    

19:00    

21:00    

23:00    

 

Αυτή η εκπαιδευτική μέθοδος αναπτύχθηκε από τους εταίρους του προγράμματος 

“Growing Green” με συντονιστή τον οργανισμό Fora Copenhagen και 

συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, KA2 – 

Capacity Building in the Field of Youth. 

Πηγή: (Growing Green) 
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6. Ασκήσεις για να γίνετε καλύτερος επιχειρηματίας 

Επισκόπηση: 

Οι ακόλουθες ασκήσεις μπορούν να αποτελέσουν έναν διασκεδαστικό τρόπο να 

συνηθίσετε το να είστε επιχειρηματίες. Είναι συχνά δύσκολο να συνηθίσουμε την 

αλλαγή του λεξιλογίου ή την αλλαγή της στάσης μας απέναντι στους πελάτες, οπότε 

το να συνηθίζουμε όλα αυτά με ένα διασκεδαστικό τρόπο είναι ιδιαίτερα βοηθητικό.  

Οι ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μεγάλες ομάδες ατόμων ή ακόμη να 

χωριστούν οι εκπαιδευόμενοι σε μικρότερες υποομάδες. Δώστε τους τα ζητούμενα 

ένα-ένα και ανάμεσά τους ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν ή να 

παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μπροστά σε μεγάλο κοινό. 

Διάρκεια: Μπορείτε να επεκτείνετε την οποιαδήποτε άσκηση και να 

πραγματοποιήσετε όσους γύρους θέλετε; όλα εξαρτώνται από το χρόνο που έχετε 

στη διάθεσή σας για το πρόγραμμα. 

Άσκηση 1: Χρησιμοποιήστε τυχαίες λέξεις στις κλήσεις πωλήσεων 

Όταν μιλάμε για πωλήσεις, πρέπει να μάθετε πώς να σκέφτεστε γρήγορα. Δεν 

μπορείτε να προβλέψετε τι θα σας ρωτήσουν οι πελάτες. Για να μάθετε πώς να 

σκέφτεστε στη στιγμή, θα μπορούσατε να εξασκηθείτε με το να συνδυάζετε τυχαίες 

λέξεις στην ίδια πρόταση. 

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις λέξεις «μαύρισμα» και «σάντουιτς» στην ίδια 

πρόταση. 

Με την εξειδίκευση σου και τις γνώσεις μου γύρω από το μάρκετινγκ θα καταλήξουμε 

να επιτύχουμε τόσο πολύ, που θα καθόμαστε για τους επόμενους 6 μήνες σε μια 

παραλία, να μαυρίζουμε, να πίνουμε μπύρες και να τρώμε σάντουιτς. 

 Μπορεί να σας φανεί αυτό το παιχνίδι δύσκολο στην αρχή, μα θα γίνεται ευκολότερο 

με τον καιρό. Θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τη δημιουργικότητά σας και χτίσετε την 

αυτοπεποίθησή σας όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις. 

Γράψτε διάφορες λέξεις σε μικρά κομμάτια χαρτί, διπλώστε τα και βάλτε τα μέσα σε 

ένα δοχείο. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να έρχονται ένας-ένας, να τραβούν ένα 

ή δύο χαρτιά και να διαμορφώνουν μία πρόταση στη στιγμή. 

Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι για όσους γύρους θέλετε. 
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Άσκηση 2: Βρείτε 5 γεγονότα 

Κάντε την έρευνά σας πριν από κάθε επαγγελματική συνάντηση ή τηλεφώνημα. 

Εστιάστε όχι μόνο στην εταιρία αλλά και στο άτομο μεμονωμένα. Οι εταιρίες μπορεί 

να υπογράφουν τις επιταγές, αλλά είναι τα άτομα μέσα σε αυτές που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις. 

 Μπορείτε να μάθετε πολλά για τα άτομα ξεχωριστά κάνοντας αναζητήσεις στο 

Google ή και σε άλλα εργαλεία όπως είναι το Facebook ή το Instagram. 

Το να γνωρίζετε κάποιον από μια από μια εταιρεία είναι σημαντικό αφού οι άνθρωποι 

προτιμούν να συνεργάζονται επαγγελματικά με άτομα στα οποία βρίσκουν δικά τους 

χαρακτηριστικά. Με λίγη έρευνα, μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να 

επιτύχετε μια συμφωνία. Επιπλέον, το να είναι καλός ερευνητής δεν έβλαψε ποτέ 

κανέναν. Ως επιχειρηματίας, δεν θα έχετε πάντοτε τις απαντήσεις οπότε θα πρέπει να 

μάθετε πώς να τις βρίσκετε, μέσω της έρευνας. 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να γράψουν σε μικρά χαρτάκια ονόματα από 

διαφορετικές εταιρίες, ίσως και κάποιες που να μην είναι ευρέως γνώστες καθώς και 

ονόματα διάσημων ατόμων. Τοποθετείστε όλα τα χαρτάκια σε ένα δοχείο και στη 

συνέχεια βάλτε τους να τραβούν ένας-ένας από ένα χαρτί. Ζητήστε τους να διεξάγουν 

μια μικρή έρευνα σχετικά με το άτομο ή την εταιρεία που υπάρχει στο χαρτί που 

τράβηξαν. Οι πληροφορίες που θα βρουν θα πρέπει να τους είναι χρήσιμες σε μια 

συνέντευξη για δουλειά και η σε μια συνάντηση που θα κάνουν πωλήσεις στα άτομα. 

Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι για όσους γύρους θέλετε, ενώ μπορείτε και να 

προσδιορίσετε τις πληροφορίες που πρέπει να αναζητήσουν οι συμμετέχοντες. 

Άσκηση 3: Κάντε κάτι ντροπιαστικό δημοσίως 

Ο φόβος είναι κάτι που κρατά πολλούς από εμάς πίσω. Στις επιχειρήσεις αλλά και 

στη ζωή, σίγουρα ενδιαφέρεστε για το τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι για εσάς. Για 

το λόγο αυτό, πιθανώς θα φοβάστε να κάνετε οτιδήποτε το οποίο θα σας ντροπιάσει 

ή θα κάνει τους άλλους να σας κατακρίνουν. 

Ένας τρόπος για να το ξεπεράσετε αυτό είναι να κάνετε κάτι ντροπιαστικό δημοσίως. 

Ένα παράδειγμα είναι να ξαπλώσετε στο πεζοδρόμιο για 10 λεπτά φορώντας 

ελάχιστα ρούχα. 

Σίγουρα θα αισθανθείτε λίγο αμήχανα στην αρχή αλλά μετά από λίγο θα το 

συνηθίσετε. 

Με το να κάνετε κάτι ντροπιαστικό κάθε εβδομαδιαία βάση, θα αρχίσετε σταδιακά να 

ενδιαφέρεστε λιγότερο για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εσάς. Τελικά, αυτό θα έχει 
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εφαρμογή και στην επιχειρηματική δραστηριότητα σας και θα αρχίσετε να κάνετε 

οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να επιτύχετε. 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τυχαία πράγματα που θεωρούν 

ντροπιαστικά. Ζητήστε τους να κάνουν κάποια από αυτά στο ασφαλές περιβάλλον 

της εκπαιδευτικής αίθουσας. Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε αντίστοιχες καταστάσεις 

εσείς τις οποίες θα δώσετε ως παραδείγματα στους συμμετέχοντες πριν από το 

παιχνίδι. Αν οι συμμετέχοντες ξεπεράσουν τις αναστολές τους μετά από μερικούς 

γύρους του παιχνιδιού και μπορέσουν να το παίξουν σε ένα δημόσιο, χώρο- 

προτείνουμε για παράδειγμα ένα πάρκο, θα ήταν ωφέλιμο αυτό να ενταχθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μπορείτε να επαναλάβετε το παιχνίδι για όσους γύρους σας το επιτρέπει ο χρόνος 

σας. 

Άσκηση 4: Διαβάστε τις ειδήσεις καθημερινά 

Βρείτε μερικές ιστοσελίδες ειδήσεων που σας αρέσουν και διαβάστε τες καθημερινά. 

Από το BBC μέχρι το CNN δεν υπάρχει περιορισμός στο ποιες πηγές θα επιλέξετε 

για να ενημερώνεστε. Διαβάζοντας κάποιες ιστοσελίδες καθημερινά θα αναπτύξετε 

μια αίσθηση για το τι συμβαίνει γύρω σας σε πραγματικό χρόνο.  

Γιατί αυτό είναι σημαντικό;  

Παρακάτω δίνονται 2 λόγοι για τους οποίους πρέπει να διαβάζετε τα νέα καθημερινά: 

Τα τρέχοντα γεγονότα επηρεάζουν τις επιχειρήσεις - αν συμβαίνει κάτι σημαντικό 

στον κόσμο, μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή σας με θετικό ή αρνητικό τρόπο. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει να κρατάτε τον εαυτό σας ενημερωμένο. 

Οι άνθρωποι μιλούν για τον κόσμο - όταν παρακολουθείτε επαγγελματικές 

συναντήσεις ή διεργασίες δικτύωσης, οι συμμετέχοντες συχνά αναφέρουν τρέχοντα 

γεγονότα. Αν παραμένετε ενημερωμένος, οι άνθρωποι θα βλέπουν ότι είστε 

πεπειραμένοι και έξυπνοι και αυτό θα σας βοηθάει να είστε ενεργοί στη συζήτηση. 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να φτιάξουν μια λίστα από εφημερίδες ή 

ενημερωτικές ιστοσελίδες που συνήθως διαβάζουν και μετά να διεξάγουν μια έρευνα 

για εφημερίδες και ιστοσελίδες οι οποίες να αφορούν τον επιχειρηματικό τομέα ή τον 

κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρησή που θα τους ενδιέφερε. 

Άσκηση 5: Μάθε τους αριθμούς σου 

Όταν μιλάω με νέους επιχειρηματίες, ξέρετε ποιο πράγμα πολλοί από αυτούς 

συνηθίζουν να ξεχνούν; Τους αριθμούς τους. Από το πόσο κοστίζουν τα πράγματα ή 
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πόσο χρεώνουν για να έχουν το περιθώριο κέρδους, οι περισσότεροι επιχειρηματίες 

συνηθίζουν να ξεχνούν τα νούμερα της επιχείρησής τους. 

Ως επιχειρηματίες, θα έχετε πελάτες που θα σας βάζουν στο στόχαστρο. Θα σας 

κάνουν ερωτήσεις όπως: 

Πόσο μας χρεώνεις; 

Πόσος καιρός θα χρειαστεί για να δω αποτελέσματα; 

Πόσους πελάτες έχετε; 

Αυτές μπορεί να φαίνονται πολύ απλές ερωτήσεις -και όντως είναι- όμως πολλοί 

επιχειρηματίες παγώνουν στο άκουσμά τους, ξεχνούν τις απαντήσεις ή απλώς δεν τις 

ξέρουν. 

Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε αυτές τις απλές ερωτήσεις, πόσο ικανός μπορεί να 

είστε στη δουλειά σας; 

Τουλάχιστον αυτό μπορεί να σκεφτούν τα άτομα που θα μιλάνε μαζί σας. Το να μην 

έχετε μια καλή απάντηση δείχνει απειρία και πως μπορεί να μην αξίζει να δουλέψει 

μαζί σας ο συνομιλητής σας. 

Μελετήστε τους αριθμούς σας, απομνημονεύστε τους, και γνωρίζετέ τους σαν την 

παλάμη του χεριού σας. Κάνοντας αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την 

επιχείρησή σας πιο καλά και θα σας δείξει τι πρέπει να ρυθμίσετε ώστε να την 

αναπτύξετε γρηγορότερα. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ένα φανταστικό επιχειρηματικό 

μοντέλο και να γράψουν σε ένα χαρτί τους αριθμούς που θα ήταν πιθανές 

απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρθηκαν. Δώστε τους 25 λεπτά χρόνο για να 

προετοιμαστούν και μετά δώστε τους την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα μη επίσημο 

πλαίσιο στην εκπαιδευτική αίθουσα και να συζητήσουν γύρω από τους αριθμούς 

τους. 

Μπορείτε να προετοιμάσετε την αίθουσα και να διαμορφώσετε ένα περιβάλλον 

σύσκεψης, ή ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχουν πάει για ποτό με πιθανούς 

συνεργάτες ή στην πρώτη κυκλοφορία ενός προϊόντος, με ένα τρόπο ώστε οι 

συμμετέχοντες να αισθάνονται πιο χαλαροί και να διασκεδάσουν περισσότερο τη 

δραστηριότητα. 

Άσκηση 6: Σταματήστε να κρίνετε τους ανθρώπους 

Σε ποιον αρέσει να τον κρίνουν; Σε εμένα ξέρω πως δεν αρέσει… 
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Ως άνθρωποι, είναι φυσικό πως κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους πάνω σε πολλά 

θέματα, όπως στο πως ντύνονται, τι όψη έχουν, στον τρόπο που μιλάνε, ή στον 

τρόπο που ζουν. 

Δεν πρέπει να κρίνετε τους άλλους ανθρώπους. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος 

δεν κάνει κάτι ανήθικο, αφήστε τον να ζήσει τη ζωή του. Αν αυτός είναι χαρούμενος, 

πρέπει να χαίρεστε και εσείς για αυτούς. 

Όταν αρχίζετε να κρίνετε τους άλλους, θα παρατηρήσετε ότι κλείνετε πόρτες οι 

οποίες θα ήταν δυνητικές επιχειρηματικές συνεργασίες και θα αρχίσετε να αποκτάτε 

εχθρούς χωρίς λόγο. 

Οπότε, πως μπορείτε να σταματήσετε να κρίνετε τους άλλους ανθρώπους; 

Κάθε φορά που κάποιος κάνει κάτι το οποίο θα σας προκαλούσε να τον κρίνετε, 

πείτε στον εαυτό σας «Δεν θα τον κρίνω». Ξέρω πως αυτό ακούγεται χαζό, όμως 

πραγματικά λειτουργεί. 

Επίσης, εξηγείστε στους εκπαιδευόμενους ότι με το να κρίνουν διοχετεύουν 

αρνητικές σκέψεις και ενέργεια στην επιχείρησή τους και αυτό μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την απόδοσή τους. 

Άσκηση 7: Κόψτε τα περιττά λόγια 

Οι άνθρωποι το σιχαίνονται. Σταματήστε τις περιστροφές και περάστε στο κυρίως 

θέμα. 

Την επόμενη φορά που θα βγείτε έξω με φίλους ή συνεργάτες, περάστε κατευθείαν 

στο ψητό. Φυσικά, δεν θέλετε να πληγώσετε τα αισθήματα των γύρων σας με το να 

είστε πολύ ευθείς, αλλά πρέπει να περάσετε κατευθείαν στο θέμα όταν αφορά σε 

ζητήματα σχετικά με τις επιχειρήσεις. 

Δεν αρέσει σε όλους, όμως οι περισσότεροι θα σας εκτιμήσουν τελικά για αυτό. 

Επίσης, αυτό δείχνει πόσο αυτοπεποίθηση έχετε, και θα έχει ως αποτέλεσμα να 

αυξήσετε τις συμφωνίες σας. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δώσουν ένα μήνυμα με πολύ συνοπτικό τρόπο, 

δομώντας τις πληροφορίες. 

Προετοιμασία: Βρείτε διάφορα κείμενα με έκταση 10 με 15 γραμμές και δώστε σε 

κάθε εκπαιδευόμενο ένα από αυτά. Αφού τους διαβάσετε το κείμενο εκτός της 

εκπαιδευτικής αίθουσας, ζητήστε τους να έρθουν στην αίθουσα και να ενημερώσουν 

όλη την ομάδα συνοπτικά σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου. 
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Προσπαθήστε να βρείτε κείμενα με πολλές τεχνικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, 

μια επιστημονική περιγραφή θα ήταν καλή ή ένα κομμάτι ενός πολύ περιγραφικού 

μυθιστορήματος. 

Αφού ο εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει την περίληψη του προς την ομάδα, 

διαβάστε δυνατά το αυθεντικό κείμενο ώστε οι συμμετέχοντες να καταλάβουν τη 

διαφορά. 

Επαναλάβετε αυτή την άσκηση αρκετές φορές, με διαφορετικό κείμενο και άλλο 

συμμετέχοντα κάθε φορά. Ξεκινήστε μια συζήτηση για την απόδοση του καθενός και 

καταλήξτε σε κάποια συμπεράσματα στο τέλος της άσκησης. 

Άσκηση 8: Συζητείστε για ένα ανούσιο θέμα για 2 λεπτά 

Έχετε προσπαθήσει να συνεχίσετε μια συζήτηση για ένα ανούσιο θέμα για 2 λεπτά; 

Γράψτε κάποιες τυχαίες ανούσιες λέξεις σε χαρτάκια, μαζέψτε τα σε ένα δοχείο και 

ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να τραβήξει ένα από αυτά. Αμέσως θα πρέπει να 

ξεκινήσουν μια ομιλία διάρκειας 2 λεπτών για το πώς το πώς η λέξη που έχουν στο 

χαρτί τους ΚΑΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ. 

Μην δώσετε χρόνο στους συμμετέχοντες να προετοιμάσουν την ομιλία τους, καθώς η 

άσκηση απαιτεί να αρχίσουν να μιλάνε για τη λέξη τους αμέσως αφού τη δούνε. 

Εξηγήστε τους ότι η ομιλία τους δεν θα πρέπει απαραίτητα να είναι αληθής ή να έχει 

νόημα, η ιδέα είναι οι συμμετέχοντες να μιλήσουν ελεύθερα και να έχουν μια 

συνεκτική παρουσίαση. 

Γιατί πρέπει να το κάνετε αυτό; Επειδή θα σας διδάξει επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Από το να είναι κάποιος διασκεδαστικός και να αποσπά την προσοχή του κοινού οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες είναι προαπαιτούμενο και στις επιχειρήσεις. Θα βοηθήσει 

τους συμμετέχοντες να μάθουν να μιλάνε μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό. 

Παίξτε αρκετούς γύρους από αυτό το παιχνίδι, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να το 

δοκιμάσουν. Στην περίπτωση που το διασκεδάσουν μπορείτε να επανέλθετε με νέες 

λέξεις και να ξαναπαίξετε το παιχνίδι. 

Άσκηση 9: Τι φοράει και τι κάνει; 

Η μνήμη και η απομνημόνευση πληροφοριών είναι πολύ σημαντική. Αν ξεχνάτε 

μικρές λεπτομέρειες, πώς θα θυμάστε τις σημαντικές; 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν τα άτομα γύρω τους και να 

δώσουν προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια- από την ενδυμασία τους, τη συμπεριφορά 
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τους αλλά και τη γλώσσα του σώματος. Κάνοντας αυτή τη δοκιμασία, θα εξασκήσουν 

τους εαυτούς τους ώστε να θυμούνται περισσότερες πληροφορίες. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες, να χωριστούν στο χώρο 

και να αρχίσουν να ρωτούν ο ένας τον άλλον λεπτομέρειες σχετικά με το τι φορούσαν 

συγκεκριμένα άτομα την προηγούμενη μέρα. Οι ερωτήσεις θα αφορούν άτομα τα 

οποία δεν είναι στην ίδια ομάδα. Για να διαπιστώσετε ποιες απαντήσεις είναι 

ακριβείς, θα πρέπει ως προετοιμασία να έχετε φωτογραφίσει κάθε άτομο ή 

αντικείμενο στην αίθουσα την προηγούμενη μέρα.  

Δώστε χρόνο 30 λεπτών στους συμμετέχοντες να παίξουν αυτό το παιχνίδι και να 

γράφουν σε χαρτί τις απαντήσεις τους. Μπορείτε να δείχνετε στο τέλος τις 

φωτογραφίες στους συμμετέχοντες ώστε να διαπιστώνουν πόσο ακριβείς ήταν στις 

απαντήσεις τους. 

Για να το κάνετε πιο διασκεδαστικό διοργανώστε ένα διαγωνισμό μεταξύ των ομάδων 

και αναδείξτε έναν νικητή που στο τέλος θα έχει κάποια επιβράβευση.  

Συμπεράσματα που θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες: 

Όταν ξεκινάει κάποιος να είναι επιχειρηματίας, έχει πολλές ελλείψεις σε δεξιότητες 

που του χρειάζονται για να επιτύχει. Συνεπώς τι, θα κάνετε; Από το να παραιτηθείτε, 

είναι καλύτερο να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μαθαίνοντας τις δεξιότητες που 

χρειάζεστε. 

Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων δεν χρειάζεται να είναι βαρετή σαν να διαβάζετε 

διδακτικά βιβλία. Μπορείτε να μάθετε μέσω διασκεδαστικών ασκήσεων, όπως αυτές 

που δοκιμάσατε προηγουμένως. 
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7. Φουρνάρηδες χωρίς σύνορα 

Μαθησιακός στόχος: 

Μοντέλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας; κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, 

ενδυνάμωση των παικτών 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: τουλάχιστον 2 παίκτες 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα βιώσουμε την έννοια της έκφρασης «κερδίζω 

κάθε μέρα το ψωμί μου». Αυτή η έκφραση προέρχεται από τη γνωστή μας αρχαία 

ιστορία στην οποία η πιο συχνή εργασία ήταν η γεωργία - δουλεύοντας στα χωράφια, 

σπέρνοντας και συγκομίζοντας σιτάρι για ψωμί, που ήταν η κύρια πηγή διατροφής 

και συντήρησης για τους περισσότερους ανθρώπους. 

Στη σύγχρονη εποχή, η έκφραση «βγάζω το ψωμί μου» αναφέρεται σε οποιαδήποτε 

εργασία επιτελούμε και είναι η πηγή του εισοδήματός μας. Ωστόσο στο παιχνίδι μας 

θα εστιάσουμε σε μια από τις καλύτερες δουλειές/ επαγγέλματα- αυτή του αρτοποιού 

η φούρναρη! Επιπλέον, στο πως η δυναμική του φούρναρη σε μια κοινότητα μπορεί 

να δημιουργήσει ένα χώρο για θεραπεία, κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη της 

κοινότητας. Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο φούρνο στην κοινότητά 

μας; Επίσης, πως μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως είναι ένα βιώσιμο μέρος, που 

κάνει τους ανθρώπους χαρούμενους και είναι ανοιχτό προς όλους; 

Θα πειραματιστούμε με τη δημιουργία μιας κοινότητας που θα λέγεται «Το σπίτι του 

ψήστη» δουλεύοντας μαζί, ενώνοντας τις προσπάθειες μας, τα επιμέρους ταλέντα και 

τους πόρους μας. Θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια ώστε η κοινότητα να έχει ένα 

μέρος συνάντησης το οποίο όλοι θα αισθάνονται σπίτι τους. Όταν κάποιος θα είναι 

μόνος, στεναχωρημένος ή απλά σε ανάγκη από κάποιον να τον συντροφεύσει με ένα 

αληθινό χαμόγελο θα υπάρχει αυτό το μέρος για να μοιραστεί λίγο ψωμί! 

Για τους σκοπούς αυτού του παιχνιδιού, χρησιμοποιούμε έναν φούρνο σαν το 

σύμβολο οποιασδήποτε κοινωνικής επιχείρησης που θα θέλατε να αναπτύξετε προς 

όφελος της κοινωνίας. 

Προκαταρκτική προετοιμασία: 

Κάθε παίκτης ξεκινά στο παιχνίδι με 10 σπόρους στο χέρι του/της, τους οποίους 

επιλέγει από την αρχή. Οι σπόροι μπορεί να είναι κόκκοι σιταριού, φακές, φασόλια ή 
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οτιδήποτε άλλο θέλετε να διαλέξετε για το παιχνίδι. Οι σπόροι αντιπροσωπεύουν τα 

δώρα και τα ταλέντα σας, τους πόρους και τα χρήματά σας. 

Αυτό είναι ένα ομαδικό παιχνίδι συνεργασίας, στο οποίο οι παίκτες αποφασίζουν από 

κοινού και πρέπει να σέβονται τη γνώμη και τις επιθυμίες των άλλων 

Το παιχνίδι έχει 4 στάδια (αναγράφονται ως τμήματα στον πίνακα του παιχνιδιού): 

Όργωμα, Σπορά, Άρδευση και Συγκομιδή. 

 

Σε κάθε στάδιο του παιχνιδιού θα κάνετε 3 κύρια βήματα: 
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Βήμα 1 

Κάνετε τις επιλογές σας σύμφωνα με τις 5 επιλογές που δίνονται σε κάθε 

στάδιο ή σύμφωνα με τις δικές σας ιδέες. Επειδή εργάζεστε σε ομάδες, πρέπει 

όλοι να συμφωνείτε στις επιλογές που θα κάνετε. Αν επιλέξετε να συνεχίσετε 

με μια δική σας ιδέα, αντί για τις 5 επιλογές που σας δίνονται σας 

ενθαρρύνουμε να προτείνετε και να συζητήσετε τη σκέψη σας με την ομάδα 

σας. 

Αυτό το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή καθώς παίζετε, 

εξαρτάται από την κοινωνική επιχείρηση που οι παίκτες θα αποφασίσουν να 

δημιουργήσουν μαζί: μπορεί να είναι οτιδήποτε από εργοστάσιο σοκολάτας, 

πιτσαρία, παγωτατζίδικο ή οποιαδήποτε επιχείρηση εστίασης μέχρι ότι 

επιχείρηση μπορεί κανείς να φανταστεί και να εφεύρει (τεχνολογία και 

τηλεπικοινωνίες, αθλητισμός κλπ.). Το κλειδί είναι πως το παιχνίδι θα σας 

διδάξει πώς να κάνετε την επιχείρησή σας να έχει έναν κοινωνικό σκοπό, να 

βοηθάει στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος και να φέρνει σε επαφή 

ανθρώπους σε ανάγκη δημιουργώντας και δυναμώνοντας τις κοινότητες γύρω 

από την επιχείρηση.  

Μόλις αποφασίσετε τις επιλογές σας είναι η στιγμή να επενδύσετε τα 

δημητριακά σας και να περάσετε στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ. 

Βήμα 2  

Θα επενδύσετε τα «χρήματα» σας/ τα δώρα ή τα ταλέντα σας (από το 

γεμάτο χέρι από σπόρους που έχετε ετοιμάσει από την αρχή του παιχνιδιού) 

και τοποθετείστε τα πάνω στην κοινή περιοχή με τα δώρα ή σιτοβολώνα στο 

κέντρο του χαρτονιού πάνω στο οποίο παίζεται το παιχνίδι. Κάθε φορά θα 

επιλέγετε πόσο θα επενδύσετε σε κάθε θέμα, μεταξύ των επιλογών σε κάθε 

στάδιο (20 θέματα χωρισμένα σε 4 στάδια). Είστε ελεύθεροι να παρακάμψετε 

τις προτεινόμενες ιδέες και να σκεφτείτε και να προτείνετε δικές σας στις 

οποίες θα επενδύσετε. Αν αποφασίσετε να συνεχίσετε/να επενδύσετε σε μια 

δική σας ιδέα (αντί των 5 προτεινόμενων επιλογών), θα πρέπει να 

αποφασίσετε μαζί με την ομάδα σας πόσους σπόρου θα τοποθετήσετε/ 

επενδύσετε για την ιδέα σας καθώς οι οδηγίες που δίνονται παρακάτω, 

σχετικές με τις 5 επιλογές, δεν θα είναι βοηθητικές για εσάς. 

Όπως διαπιστώνετε , αυτή η προσπαθεί απαιτεί τουλάχιστον 2 παίκτες, γιατί 

ένα άτομο από μόνο του δεν έχει ποτέ τόσα πολλά «δώρα» για να διασφαλίσει 

όλους τους πόρους που χρειάζονται για το σπίτι του ψωμιού. Μια πολύ 

σημαντική αξία για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, είναι να μην ανησυχείτε ότι θα 

σας τελειώσουν τα χρήματα (σπόροι) - το μάθημα κλειδί είναι πως αν 
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συνεργάζεστε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, μπορείτε να επιτύχετε όλα τα 

ζητούμενα (να ολοκληρώσετε όλα τα στάδια του παιχνιδιού). Απλώς 

συνεργαστείτε! 

Βήμα 3 

Συνεχίζετε να χτίζετε το Φούρνο σας γράφοντας σε ένα χαρτάκι σημείωσης 

ποιες επιλογές έχετε κάνει από τις προτεινόμενες σε κάθε στάδιο και στη 

συνέχεια κολλήστε τη σημείωση πάνω στο ταμπλό του παιχνιδιού στο 

αντίστοιχο κουτί (Όργωμα, σπορά, άρδευση και συγκομιδή). Αυτό είναι το 

πλάνο εργασιών σας για να χτίσετε το σπίτι του ψωμιού και συνήθως οι 

εταιρείες το αποκαλούν έναν εικονικό «χάρτη του μυαλού» ή «επιχειρησιακό 

σχέδιο». 

Τώρα λοιπόν, ας αρχίσουμε το παιχνίδι! 

 

 

 
ΣΤΑΔΙΟ 1: Όργωμα του χωραφιού 

Αναζητήστε άτομα που έχουν ανάγκη στην κοινότητα ή την πόλη σας! 

Σκεφτείτε όλα τα άτομα στην κοινότητα ή την πόλη σας, που χρειάζονται βοήθεια, 
μπορεί να χρειάζονται φαγητό ή ένα καταφύγιο, που μπορεί να είναι απομονωμένα, 
άρρωστα ή απλά να αισθάνονται μοναξιά! Επίσης σκεφτείτε άλλα προβλήματα  που 
εντοπίζετε γύρω σας , στο δρόμο, στο πάρκο, στο σχολείο κ.λπ. 
 
Μάθημα που πρέπει να διδαχθείτε: Η ανθρωπιά και η κατανόηση της ισότητας: 
όταν θέλετε να βοηθήσετε ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που έχουν ανάγκη, πάντα 
να το κάνετε με σεβασμό και να τους φέρεστε ως ίσους και η ανθρωπιά ότι δεν είστε 
καλύτεροι απ’ όσο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άλλος. Όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ίσοι και την ίδια στιγμή, όλοι οι άνθρωποι είναι απλά διαφορετικοί. Γι αυτό 
και το ενδιαφέρον μας προς τους άλλους πρέπει να εκφράζεται με αγάπη και 
σεβασμό και ποτέ με οίκτο. 
 
Το στοιχείο κλειδί ώστε ποτέ μα ποτέ να μην το ξεχνάτε, είναι πως η λέξη «human», 
που σημαίνει «άνθρωπος» έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη «humus» που σημαίνει χώμα, 
κάτι το οποίο μας εμπνέει να παραμένουμε προσγειωμένοι και ταπεινοί στις σχέσεις 
μας! 
Παρακάτω ακολουθούν οι 5 επιλογές τις οποίες έχουμε ετοιμάσει για εσάς, αλλά 

εξαρτάται από εσάς ως ομάδα το τι θα αποφασίσετε. Μπορείτε να γράψετε στο 

αυτοκόλλητο των σημειώσεων τις ομάδες ατόμων που θα θέλατε να βοηθήσετε να 

έρθουν κοντά στο δικό σας σπίτι του ψωμιού. Σαν ομάδα, μπορείτε να διαλέξετε 

παραπάνω από μια επιλογή (ένας παίκτης μπορεί να υποστηρίζει την επιλογή 1, 

ένας άλλος την επιλογή 2 κ.λπ.- ωστόσο πάντα οι επιλογές πρέπει να συζητούνται 
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μέσα στην ομάδα), όμως να έχετε υπόψη σας τον περιορισμένο αριθμό σπόρων με 

τους οποίους ξεκινάτε και ότι έχετε και άλλα στάδια που πρέπει να περάσετε. 

1. Κοινωνικά Ιδρύματα (ένα ορφανοτροφείο για παιδιά που δεν έχουν γονείς, 

ένα σπίτι για ηλικιωμένους που δεν έχουν οικογένεια, ένα νοσοκομείο)- για 

κάθε ομάδα που ένας συμμετέχοντας αποφασίζει να βοηθήσει 

προσφέρει ένα σπόρο. 

2. Κέντρα ημερήσιας φροντίδας/ Φορείς ΑΜΕΑ (παιδιά ή ενήλικες με ψυχικές 

και σωματικές αναπηρίες, όπως είναι ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση ή τα 

προβλήματα όρασης κ.λπ.- για κάθε ομάδα που ο συμμετέχοντας διαλέγει 

να βοηθήσει θα επενδύσει/τοποθετήσει ένα σπόρο. 

3. Άστεγοι- ο συμμετέχοντας θα τοποθετήσει ένα σπόρο. 

4. Οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και άλλοι άνθρωποι που ζουν κάτω από 

το όριο της φτώχειας- ο συμμετέχοντας θα τοποθετήσει ένα σπόρο. 

5. Άλλα τοπικά προβλήματα: οικολογικά προβλήματα (μολυσμένα ποτάμια, 

γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, πλαστικά απορρίμματα σε δρόμους ή 

πάρκα κ.λπ.); κοινωνικά προβλήματα (βία στα σχολεία, ενδοοικογενειακή βία, 

εγκληματικότητα στους δρόμους κ.λπ.); αστικές υποδομές (ανεπαρκές οδικό 

δίκτυο ή υποδομές δημοσίων κτιρίων για ΑΜΕΑ κ.λπ.) και άλλα - κάθε 

συμμετέχοντας που αποφασίζει να συμβάλει στην επίλυση ενός από τα 

κοινωνικά προβλήματα ή άλλων που θα συζητήσει με την ομάδα του θα 

επενδύσει 1 σπόρο για το καθένα. 

Φυσικά είστε ελεύθεροι να επιλέξετε να επιλέξετε τα δικά σας ζητήματα ή να 

ενσωματώσετε τις προτάσεις και τις ιδέες σας, και αν το κάνετε, να ενημερώσετε την 

ομάδα σας ώστε το κάθε μέλος να αποφασίσει αν θα ήθελε να συνεισφέρει σε αυτές. 

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η ομάδα να συζητήσει για το πόσους σπόρους θα 

προσφέρει το κάθε μέλος για την καινούρια ιδέα και αν αυτή είναι ιδιαίτερα ευρεία 

ίσως οι συμμετέχοντες θα ρέπι να φτιάξουν υποομάδες και να προσφέρουν 

παραπάνω από ένα σπόρο. 

Στο σημείο αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες που δόθηκαν στα βήματα 1, 2 και 3. 
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ΣΤΑΔΙΟ 2: Σπορά 

Σπείρετε γενναιόδωρα τους σπόρους σας για να έχετε συγκομιδή! 

Μπορείτε να αρχίσετε να οργανώνετε τις δραστηριότητες στο κέντρο της κοινότητας ή 

σε κάποιο άλλο χώρο της κοινότητας, πριν ανοίξετε το δικό σας σπίτι του ψωμιού, 

ώστε να προσελκύσετε περισσότερο κόσμο και την υποστήριξη της κοινότητας. 

Μάθημα που πρέπει να διδαχθείτε: Μετά ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

δοκιμάστε να σπείρετε σιτάρι σε ένα γλαστράκι/ κήπο μαζί με την οικογένεια και τους 

φίλους σας και παρακολουθήστε τη διαδικασία της ανάπτυξης- αν βοηθήσετε τις ρίζες 

να μεγαλώσουν, μπορούν να ζήσουν για πάντα, να συνεχίσουν να 

πολλαπλασιάζονται και προσφέρουν τροφή στους ανθρώπους. Μετά προσπαθήστε 

να αλέσετε μερικά δημητριακά στο σπίτι απλά συνθλίβοντας τα με μια πέτρα ή σε ένα 

γουδί, και θα δείτε πως αυτό μας δίνει πιο πλούσιο αλεύρι από το να αλέθαμε σε 

ηλεκτρικό αναδευτή. Οτιδήποτε γίνεται σταδιακά, χειροποίητα και με αγάπη είναι 

πάντα καλύτερο! 

Παρακάτω δίνονται 5 επιλογές τις οποίες έχουμε ετοιμάσει για εσάς, αλλά μην 

ξεχνάτε ότι μπορείτε να σκεφτείτε και τις δικές σας ιδέες: 

1. Ξεκινήστε προσφέροντας δωρεάν «Θεραπεία ψωμιού» για άτομα που έχουν 

ανάγκη - αν επιλέξετε αυτή την επιλογή, τοποθετείστε/ επενδύστε στο 

σύνολο 4 σπόρους για όλη την ομάδα σας. 

Μάθημα που πρέπει να διδαχθείτε: η πραγματική βοήθεια απαιτεί επιπλέον 

χρόνο, προσπάθεια, υπομονή και αγάπη, ειδικά όταν δουλεύεις με άτομα που 

έχουν ειδικές ανάγκες - αλλά ποτέ να μην ξεχνάτε πως έχουν τα δικά τους 

ιδιαίτερα ταλέντα και υπάρχουν πολύ σημαντικά μαθήματα που μπορείτε να 

πάρετε από αυτά! 

2. Ξεκινήστε να διοργανώνετε τακτικά γιορτές φουρνίσματος στην κοινότητά 

σας (το καλύτερο θα ήταν να γίνονται κάθε εβδομάδα) για διάφορες ομάδες 

ατόμων, ψάξτε για άτομα και συνεργάτες που θα θελήσουν να συνεισφέρουν - 

τοποθετήστε/ επενδύστε η κάθε ομάδα παικτών 3 σπόρους. 

Μάθημα που πρέπει να μάθετε: Η βιώσιμη αλλαγή μιας κοινότητας 

χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια και αγάπη, γιατί οι άνθρωποι είναι 

διαφορετικοί μεταξύ τους και χρειάζεται χρόνος για να αναπτυχθούν οι σχέσεις 

τους 

3. 3Δικτυωθείτε με σχολεία και παιδικούς σταθμούς και προσκαλέστε τους σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Πολιτισμοί 
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και ψωμιά του κόσμου: Πολιτισμική ανθρωπολογία για παιδιά», στο οποίο με 

κάθε επίσκεψη τα παιδιά θα διδάσκονται για τον πολιτισμό μιας διαφορετικής 

χώρας και θα φτιάχνουν ένα διαφορετικό ψωμί ή γλυκό - τοποθετείστε/ 

επενδύστε ως ομάδα 3 σπόρους. 

Μάθημα που πρέπει να διδαχθείτε: τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα 

σχολεία συνήθως είναι βασισμένα σε διδακτικά βιβλία και όχι σε βιώματα και 

εμπειρίες και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να προσφέρετε στα παιδιά 

ευκαιρίες για βιωματική μάθηση, όπως είναι στην περίπτωση του 

προγράμματος με τη λογική «μαθαίνω κάνοντας μια δραστηριότητα» στο οποίο 

όλες οι αισθήσεις διεγείρονται, και το ψωμί μας βοηθά να μαθαίνουμε για 

διάφορες κουλτούρες παγκοσμίως. 

4. Χτίστε την «ομάδα του ψωμιού» δημιουργώντας συνδέσεις με τοπικές 

επιχειρήσεις και μεγαλύτερες εταιρείες; Προσκαλέστε τους να συμμετάσχουν 

στις γιορτές φουρνίσματος που θα πραγματοποιήσετε - τοποθετείστε/ 

επενδύστε ως ομάδα 3 σπόρους. 

Μάθημα που πρέπει να διδαχθείτε: Το να παρέχετε βοήθεια σε ομάδες 

ατόμων που είναι εξαντλημένα και αγχωμένα από την πολλή δουλειά 

χρειάζεται επιπλέον ευαισθησία και προσοχή, έτσι ώστε κάθε εκδήλωση που 

αφορά τη διεύρυνση του δικτύου του ψωμιού να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

και μοναδικές ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. 

5. Ασχοληθείτε με τη διοργάνωση πάρτι γενεθλίων, διάσημων εορτών και 

τοπικών φεστιβάλ- τοποθετείστε/ επενδύστε ως ομάδα 2 σπόρους. 

Και σε αυτό το στάδιο, είστε ελεύθεροι να παρακάμψετε τις προτεινόμενες και να 

προτείνετε τις δικές σας, εκθέτοντας τες στην ομάδα σας ώστε ο κάθε συμμετέχων να 

μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτές. Στη συνέχεια ως ομάδα 

καλείστε να αποφασίσετε πόσους σπόρους θα επενδύσετε στη νέα ιδέα 

αξιολογώντας τη σημαντικότητα της. 

Στο σημείο αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες που δόθηκαν στα βήματα 1, 2 και 3. 
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ΣΤΑΔΙΟ 3: Πότισμα και βοτάνισμα 

Συνεχίστε την προσεκτική δουλειά ώστε να δείτε τους σπόρους σας να μεγαλώνουν! 

1. Η τοποθεσία είναι κλειδί - Βρείτε την κατάλληλη τοποθεσία (σε ένα 

πολυσύχναστο, κοντά σε ένα πάρκο; εξετάστε αν είναι προσβάσιμο από 

άτομα σε αναπηρικό καροτσάκι ή από άτομα με κινητικά προβλήματα/ 

πιθανώς βρείτε ένα παλιό φούρνο- πρέπει να αποφασίσετε με βάση τους 

πελάτες που προσδοκάτε να προσεγγίσετε και τις ευάλωτες ομάδες που 

επιθυμείτε να υποστηρίξετε): τοποθετείστε/ επενδύστε στο σύνολο 4 

σπόρους για μια καλή τοποθεσία. 

2. Αγοράστε μηχανήματα και εξοπλισμό- σκεφτείτε αν θα θέλετε να 

φουρνίζετε σε ξυλόφουρνο και ο κόσμος να απολαμβάνει το θέαμα της φωτιάς 

κατά το φούρνισμα. Να έχετε κατά νου πως ένας τέτοιος φούρνος έχει υψηλό 

κόστος και ίσως να χρειάζεται ειδική άδεια. Αν καταλήξετε σε αυτή την 

επιλογή, θα πρέπει να τοποθετήσετε/επενδύσετε συνολικά 4 σπόρους για την 

αγορά του ξυλόφουρνου. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε έναν ηλεκτρικό 

φούρνο, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε έναν μεταχειρισμένο, διαφορετικά το 

κόστος μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επενδύστε συνολικά 3 σπόρους για 

έναν ηλεκτρικό φούρνο. Επίσης θα χρειαστείτε έναν αναδευτή, 1 ή 2 πάγκους 

για το ζύμωμα και ένα μέρος για τις γευστικές δοκιμές. Τοποθετείστε 

συνολικά 3 σπόρους η κάθε ομάδα για τον βοηθητικό εξοπλισμό. 

3. Βρείτε το κατάλληλο προσωπικό- αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι, γιατί 

κάθε άτομο έχει το δικό του τρόπο να επιτελεί εργασίες. Αν θέλετε να 

βοηθήσετε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη (άτομα με αναπηρία ή 

ανειδίκευτους νέους που προέρχονται από ορφανοτροφεία με το να τους 

παρέχετε εκπαίδευση και απασχόληση θα πρέπει να επενδύστε παραπάνω 

χρόνο και προσοχή. Παρόλα αυτά η ευκαιρία που θα τους δώσετε αξίζει την 

επιπλέον προσπάθεια σας! Αν αποφασίσετε να προσλάβετε άτομα που 

βρίσκονται σε ανάγκη, τοποθετήστε/επενδύστε συνολικά 4 σπόρους. Σε 

περίπτωση που προσλάβετε άτομα που δεν διαθέτουν αυτές τις 

ιδιαιτερότητες η επένδυση που θα πρέπει να κάνετε είναι 2 σπόροι.  

4. Βρείτε αγνές και οικολογικές πρώτες ύλες - αν θέλετε το ψωμί σας να είναι 

πραγματικά καλό για τους ανθρώπους θα πρέπει να βρείτε υψηλής ποιότητας 

προϊόντα, δηλαδή θα πρέπει να πληρώσετε τους παραγωγούς την 

πραγματική αξία των προϊόντων τους. Θα πρέπει να προμηθευτείτε αλεύρι, 

μέλι και άλλα συστατικά για το ψωμί σας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο, 

προσπάθεια και επιπλέον χρήματα αφού τα εν λόγω προϊόντα παράγονται 

συνήθως από μικρούς παραγωγούς με πολύ περισσότερη προσπάθεια και 

φροντίδα σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα. Όμως έχουν σίγουρα 
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φτιαχτεί με περισσότερη αγάπη!- τοποθετείστε/ επενδύστε συνολικά 4 

σπόρους για την προμήθεια οικολογικών πρώτων υλών ή 2 σπόρους 

για την προμήθεια συμβατικών αλλά χαμηλότερης ποιότητας πρώτων 

υλών. 

5. Δημιουργήστε τις συνταγές σας και την επεξεργασία της μαγιάς - θα ήταν 

εξαιρετική ιδέα να βρείτε μια μεγάλης ηλικίας γυναίκα που να σας δώσει μια 

παραδοσιακή συνταγή. Οι συνταγές πάντοτε διαφοροποιούνται αναλόγως με 

την περιοχή, το τοπικό κλίμα, τα βακτήρια που υπάρχουν στον αέρα κ.λπ. 

οπότε θα χρειαστεί να τοποθετήσετε/ επενδύσετε συνολικά 2 σπόρους για 

τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας των συνταγών σας. 

Και σε αυτό το στάδιο, είστε ελεύθεροι να παρακάμψετε τις προτεινόμενες και να 
προτείνετε τις δικές σας, εκθέτοντας τες στην ομάδα σας ώστε ο κάθε συμμετέχων να 
μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτές. Στη συνέχεια ως ομάδα 
καλείστε να αποφασίσετε πόσους σπόρους θα επενδύσετε στη νέα ιδέα 
αξιολογώντας τη σημαντικότητα της. 
 
Στο σημείο αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες που δόθηκαν στα βήματα 1, 2 και 3. 
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ΣΤΑΔΙΟ 4: Συγκομιδή 

Απολαύστε τους καρπούς των κόπων σας και μοιραστείτε τους με άλλους! 

1. Εμπλουτίστε τη δημόσια εικόνα σας μέσω του μάρκετινγκ - δημιουργήστε 

μια ιστοσελίδα, ένα λογότυπο, μια επικοινωνιακή στρατηγική, συνδεθείτε με τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν διοργανώνετε μεγαλύτερα γεγονότα (όχι για 

τη δική σας προβολή αλλά για να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό το οποίο 

θα προσκαλείτε, ειδικά τα άτομα που είναι απομονωμένα η φιλοξενούνται σε 

κοινωνικές δομές) - τοποθετήστε/επενδύστε συνολικά 3 σπόρους. 

2. Ξεκινήστε την εκπαίδευση ατόμων στη «θεραπεία ψωμιού» - 

τοποθετήστε/επενδύστε συνολικά 1 σπόρο. 

Μάθημα που πρέπει να διδαχθείτε: σε αυτό το στάδιο, από τη στιγμή που 

έχετε γίνει πιο δημοφιλείς και μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς δικτύου, άλλα 

άτομα και οργανισμοί αναζητούν τη βοήθεια και την εκπαίδευση που παρέχετε, 

οπότε δεν θα χρειάζεται να επενδύετε τόσο χρόνο και προσπάθεια στην 

προώθηση της δουλειάς σας. 

3. Βοηθήστε άτομα να ιδρύσουν άλλα παρόμοια σπίτια του ψωμιού, 

δηλαδή κοινωνικό «franchise»- τοποθετήστε/επενδύστε συνολικά 3 

σπόρους. 

Μάθημα που πρέπει να διδαχθείτε: σε αυτό το σημείο δεν θα χρειαστεί να 

καταβάλλετε τόση προσπάθεια να βρείτε ενδιαφερόμενα άτομα, επειδή θα σας 

προσεγγίζουν εκείνα από μόνα τους μόλις δουν ένα μοντέλο εύρυθμης 

λειτουργίας. Ωστόσο, θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο στην επικοινωνίας σας 

μαζί τους και στην επίβλεψη των άλλων σπιτιών του ψωμιού ώστε να 

σιγουρευτείτε ότι διατηρούν την ποιότητα των υπηρεσιών και σημαντικότερα ότι 

συνεχίζουν να έχουν μια ισχυρή κοινωνική αποστολή, συνοχή με την κοινότητα 

και πραγματοποιούν δωρεάν θεραπείες ψωμιού. 

4. Γίνετε φούρναρης χωρίς σύνορα- ξεκινήστε να βοηθάτε κοινότητες σε όλο 

τον κόσμο- τοποθετήστε/επενδύστε 4 σπόρους για κάθε συμμετέχοντα αν 

το έργο σας είναι εκτός της χώρας σας ενώ 2 σπόρους για τα έργα που 

πραγματοποιείτε στη χώρα σας 

Μάθημα που πρέπει να διδαχθείτε: μια από τις πιο γλυκές στιγμές στην 

καριέρα ενός ατόμου είναι όταν μπορεί να χρησιμοποιήσει την επαγγελματική 

του εμπειρία για να βοηθήσει και να εκπαιδεύσει άλλους, να πολλαπλασιάσει 

τα μαθήματα που έχει πάρει και πιθανώς τις επιτυχίες που έχει κατακτήσει. Σας 

ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή σας ως «Φούρναρης χωρίς σύνορα»! 
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Και σε αυτό το στάδιο, είστε ελεύθεροι να παρακάμψετε τις προτεινόμενες και να 

προτείνετε τις δικές σας, εκθέτοντας τες στην ομάδα σας ώστε ο κάθε 

συμμετέχων να μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτές. Στη 

συνέχεια ως ομάδα καλείστε να αποφασίσετε πόσους σπόρους θα επενδύσετε 

στη νέα ιδέα αξιολογώντας τη σημαντικότητα της. 

Στο σημείο αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες που δόθηκαν στα βήματα 1, 2 και 3. 

Στο τέλος του παιχνιδιού πρέπει να συλλεχθούν όλοι οι σπόροι, καθώς 

αποτελούν τη συνολική επένδυση των προσφορών, των προσπαθειών και των 

χρημάτων σας για να ανοίξετε τη δική σας κοινωνική επιχείρηση! 

  



2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

 

132 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ζυμαρένια Έθνη 

Ας ενωθούμε γύρω από τη ζύμη! 

Δημιουργώντας τέχνη από σπόρους: Στο τέλος του παιχνιδιού, θα πάρετε όλους 

τους σπόρους σας από το «Σιτοβολώνα» και θα τους χρησιμοποιήσετε για να 

φτιάξετε ένα χάρτινο κολάζ ή μια τοιχογραφία με τους σπόρους από το σπίτι του 

ψωμιού σας. Μπορείτε να κολλήσετε τους κόκκους στο χαρτί με κόλλα. 

Χτίζοντας «Ζυμαρένια Έθνη»:  με αυτά τα κομμάτια τέχνης θα κρατήσετε μια 

συλλογή και θα έχετε μια ανάμνηση από το κάθε σπίτι του ψωμιού που 

δημιουργήσατε στη ζωή σας, με διάφορες ομάδες φίλων και διάφορα μέρη του 

κόσμου στα οποία θα έχετε ταξιδέψει. Έτσι, σταδιακά μπορείτε να ξεκινήστε να 

χτίζετε τα «Ζυμαρένια Έθνη» σας, έθνη ενωμένα γύρω από τη ζύμη και το ψωμί.  

Απαραίτητα υλικά:  

Το παιχνίδι «Φουρνάρηδες χωρίς σύνολα», διάφορα είδη σπόρων (κάθε παίκτης 

παίζει με 10 σπόρους), ένα στυλό, αυτοκόλλητα σημειώσεων, χαρτιά και κόλλα 

(προαιρετικό) 

Διάρκεια: 

1 με 1,5 ώρα 
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

1. https://www.youtube.com/watch?v=mIpcyTX1Vow 

Muhammad Yunus Panel Discussion 1- "The Future of Social Entrepreneurship"  

2. https://www.youtube.com/watch?v=VZQvhsa6LN0 

The Power of Social Entrepreneurship: P R Ganapathy at TEDxGolfLinksPark  

3. https://www.youtube.com/watch?v=N8LVa9pb-n8 

How to be a social entrepreneur: Andy Stoll at TEDxUIowa  

4. https://www.youtube.com/watch?v=Kx9tizvS8NY 

Why social enterprise is a good idea, and how we can get more of it: Alex 

Hannant at TEDxTeAro  

5. https://www.youtube.com/watch?v=Vvq9YgoJabY 

Changing the world through social entrepreneurship: Willemijn Verloop at 

TEDxUtrecht  

6. https://www.youtube.com/watch?v=Pl8c5ooHfWs 

5 Keys to Success For Social Entrepreneurs: Lluis Pareras at 

TEDxBarcelonaChange  

7. https://www.youtube.com/watch?v=M3fl1R2lZFk 

How to create a successful social enterprise | Marquis Cabrera | 

TEDxTeachersCollege  

8. https://www.youtube.com/watch?v=Kx9tizvS8NY 

Why social enterprise is a good idea, and how we can get more of it: Alex 

Hannant at TEDxTeAro  

9. https://www.youtube.com/watch?v=1_xUDh-h394 

How to build a successful social enterprise: Marquis Cabrera at 

TEDxNortheasternU  

https://www.youtube.com/watch?v=mIpcyTX1Vow
https://www.youtube.com/watch?v=VZQvhsa6LN0
https://www.youtube.com/watch?v=N8LVa9pb-n8
https://www.youtube.com/watch?v=Kx9tizvS8NY
https://www.youtube.com/watch?v=Vvq9YgoJabY
https://www.youtube.com/watch?v=Pl8c5ooHfWs
https://www.youtube.com/watch?v=M3fl1R2lZFk
https://www.youtube.com/watch?v=Kx9tizvS8NY
https://www.youtube.com/watch?v=1_xUDh-h394
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10. https://www.youtube.com/watch?v=95f8RV_YdKY 

The social enterprise revolution: Melody Hossaini at TEDxKLWomen 2013  

11. https://www.youtube.com/watch?v=jk5LI_WcosQ 

Social Entrepreneurs: Pioneering Social Change  

12. https://www.youtube.com/watch?v=0BttcH5MfD4 

Alistair Wilson - CEO of the School for Social Entrepreneurs UK  

13. https://www.youtube.com/watch?v=fuCmTnYoXjw 

Pape Samb: Linking Education with Entrepreneurship  

14. https://www.youtube.com/watch?v=iBO6rz1grok 

Newman's Own Foundation CEO Explains Unique Social Entrepreneurship Model  

15. https://www.youtube.com/watch?v=m4Q04SYx5eo 

Innovation and entrepreneurship in 21st century schools: Tim DiScipio at 

TEDxAshburn  

16. https://www.youtube.com/watch?v=hWvrreuTlAg 

MiKE Helps Create High School Social Entrepreneurs  

17. https://www.youtube.com/watch?v=g9SUUeSy7D 

Social Entrepreneurship The Better Globe Way 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=95f8RV_YdKY
https://www.youtube.com/watch?v=jk5LI_WcosQ
https://www.youtube.com/watch?v=0BttcH5MfD4
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Δραστηριότητες 

Σε αυτή την ενότητα, στοχεύουμε στις δεξιότητες, που χωρίς αυτές κανένας 

σύγχρονος κοινωνικός επιχειρηματίας δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του 

επιτυχημένο - τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι στον 

πλανήτη που θα χρειαστούν κάποιον να τους αποδείξει πως ο κόσμος έχει γίνει 

μικρός και πως οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους - τουλάχιστον από άποψη 

μέσων μεταφοράς. Οι καινοτόμες ιδέες σπάνια περιορίζονται εκεί που ξεκινούν. 

Ακόμα κι αν η αρχική σας επιχείρηση είναι τοπική, όταν οι άνθρωποι ξεκινήσουν να 

μιλάνε γι’ αυτήν, θα επεκταθεί γρήγορα σε παγκόσμια κλίμακα και δεν θα μπορείτε να 

κάνετε κάτι γι’ αυτό. Εάν όμως ο σκοπός σας και η ώθηση πίσω από την επιχείρησή 

σας είναι να έχετε αντίκτυπο και να επιτύχετε κοινωνική αλλαγή, τότε θα πρέπει να 

είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε τη διεθνή και διαπολιτισμική προσοχή, την οποία θα 

προσελκύσει η επιχείρηση ή η προσπάθειά σας. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη 

για διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και 

κατανόηση. 

Οι μαθησιακοί στόχοι του υλικού που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα είναι να 

βοηθηθεί ο αναγνώστης να: 

• Καταλάβει γιατί βιώνει διαφορές 

• Γνωρίσει την προέλευση των διαφορών 

• Αποδεχθεί τις διαφορές χωρίς να χάσει την προσωπικότητα και την ταυτότητά 

του 

• Επικοινωνήσει σε ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο περιβάλλον  

• Βιώσει το πώς η ομαδική εργασία και η εργασία σε ένα διεθνές έργο τον 

επηρεάζει προσωπικά. 
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1. Τι είναι η κουλτούρα 

Μαθησιακοί στόχοι:  

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για: 

• Τη δική τους κουλτούρα 

• Πώς επηρεάζει την επικοινωνία τους  

• Πώς μπορούν να γίνουν καλύτεροι στη διαπολιτισμική επικοινωνία σε έναν 

κόσμο με μεγάλη διασύνδεση. 

Τίτλος Πώς λέμε 

γεια; 

 

 

Στυλ ποπ-κορν: όποιος είναι έτοιμος 

να μιλήσει, μπορεί να το κάνει. Ο 

εκπαιδευτής ξεκινά πρώτος όπου 

ταυτόχρονα είναι και ο συντονιστής. 

10 

λεπτά 

το πολύ 

Στόχος Εμπειρία στις διαπολιτισμικές και διαπροσωπικές διαφορές 

Λειτουργία  Πρόταση Περιγράψτε πώς λέτε «γεια» σε αυτές τις 3 καταστάσεις: 

• Όταν συναντάτε φίλους 

• Όταν συναντάτε οικογένεια 

• Όταν συναντάτε κάποιον για πρώτη φορά 

 

Σήμερα, η έννοια της κουλτούρας χρησιμοποιείται για να εστιάσουμε στις διαφορές. 

Πιθανότητα δεν χρειάζεται να ψάξετε βαθιά στη μνήμη σας για να βρείτε μία 

κατάσταση στην οποία εσείς ή κάποιος στο περιβάλλον σας είπε ή σκέφτηκε: «Αυτό 

είναι προφανώς μέρος της κουλτούρας του/της», «δεν το δεχόμαστε αυτό στην 

κουλτούρα μας» ή «ήταν καλός άνθρωπος αλλά οι κουλτούρες μας δεν ταιριάζουν». 

Ο κατάλογος των ορισμών της κουλτούρας είναι ατελείωτος. Οι πρώτοι ορισμοί 

περιγράφουν την κουλτούρα ως στατική: η κουλτούρα είναι κάτι που δίνεται, με το 

οποίο γεννιέσαι. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης, η κουλτούρα μπορεί εύκολα να 

χρησιμοποιηθεί για να χωρίσει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους, 

καλούς και κακούς. Αργότερα, η κουλτούρα θεωρήθηκε και ορίστηκε ως δυναμική, 

ως κάτι που μπορεί να μαθευτεί. Μερικά παραδείγματα είναι: «η κουλτούρα είναι ο 

τρόπος με τον οποίο μία ομάδα ανθρώπων επιλύει ένα πρόβλημα» (Trompenaars, 
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Hampden-Turner, 1998), «η κουλτούρα θεωρείται πως είναι μία συνεχής διαδικασία 

οργάνωσης και διαπραγμάτευσης της σημασίας» (Hawkings, 1997) και «η κουλτούρα 

είναι ο συλλογικός προγραμματισμός του νου, που διακρίνει τα μέλη μιας ομάδας 

ανθρώπων από κάποια άλλα» (Hofstede, 1991). Κανείς από αυτούς τους ορισμούς 

δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε την «ίδια κουλτούρα». Είναι εγγενές σε μας, τα 

ανθρώπινα όντα, να αισθανόμαστε την ανάγκη να κατανοήσουμε τις εμπειρίες μας 

για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Η κουλτούρα διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο. Κατανοώντας τις εμπειρίες μας, επηρεασμένοι από την ανατροφή μας, την 

κοινωνικοποίησή μας (την αλληλεπίδραση με άλλους, την εκπαίδευσή μας, τις 

ομάδες, τα πράγματα που συμβαίνουν σε μας) και την αντίληψή μας (κοιτάζοντας 

γύρω μας και κάνοντας συνειδητές ή ασυνείδητες επιλογές για το πώς θέλουμε να 

συμπεριφερόμαστε), δημιουργούμε την κουλτούρα μας. Αυτό ονομάζει ο Hofstede 

ως «προγραμματισμό» και η λέξη «συλλογικός» σημαίνει τον προγραμματισμό μίας 

ομάδας ανθρώπων. Φυσικά, ανήκουμε σε όλα τα είδη ομάδων. Μπορείτε εύκολα να 

μετρήσετε πολλές ομάδες στις οποίες ανήκετε: φύλο, εθνικότητα, θρησκεία, χόμπι, 

επίπεδο εκπαίδευσης και τομέας, ηλικία, αναπηρία, κοινωνική τάξη, περιοχή, χώρα, 

ήπειρος, κ.λπ.  

Σε αυτή την εκπαίδευση, βλέπουμε την κουλτούρα ως κάτι περισσότερο από 

δυναμική. Βλέπουμε την κουλτούρα ως κυκλική. Η κουλτούρα μας και αυτή των 

ανθρώπων γύρω μας εξελίσσεται συνεχώς, λόγω της επιρροής που έχουμε όλοι 

μεταξύ μας, που δημιουργείται από την αλληλεπίδρασή μας με άλλους, με 

διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικές ομάδες. Επομένως, βλέπουμε την 

κουλτούρα ως κάτι ρευστό και θεωρούμε τους ανθρώπους ως προϊόντα αλλά και 

παραγωγούς πολιτισμού.  

Επιπλέον, αν κάποιος συμπεριφέρεται «παράξενα» ή «διαφορετικά» σε σχέση με την 

«κουλτούρα μας», μπορεί να νιώσουμε άγχος, αποδοκιμασία, άβολα, παράξενα.  

Η κουλτούρα έχει διάφορα επίπεδα ορατότητας. Χρησιμοποιούμε τη μεταφορά της 

κουλτούρας-κρεμμύδι (Schein, 1980) για να εξηγήσουμε τα επίπεδα. 
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1. Αντικείμενα ή σύμβολα: άμεσα αντιληπτά πράγματα που παρατηρούμε, για 

παράδειγμα η είσοδος σε μία νέα χώρα 

2. Ήρωας: άτομα που θαυμάζουμε, πρότυπα, για παράδειγμα ένα ιστορικό 

άτομα, ένας δάσκαλος, κάποιος από την οικογένειά μας, ένας υπεύθυνος 

φροντίδας 

3. Τελετές: μία τελετή ή μία δράση που εκτελείται με συγκεκριμένο τρόπο, για 

παράδειγμα το άναμμα ενός κεριού για να θυμόμαστε ένα άτομο που πέθανε.  

4. Αξίες και κανόνες: γραπτά και άγραφα πρότυπα σωστής συμπεριφοράς 

(κανόνες) και ο τρόπος που περιγράφουμε τι είναι σωστό ή καλό (αξίες). Για 

παράδειγμα, να βγάζουμε τα παπούτσια μας πριν μπούμε σε ένα σπίτι 

(κανόνας) και η αξία του να είμαστε τακτοποιημένοι. 

5. Φιλοσοφία, ιδεολογία, αφηρημένες αξίες: οι βασικές παραδοχές που 

μαθαίνουμε κυρίως όταν είμαστε νέοι, χωρίς να έχουμε συνειδητή επίγνωση. 

Για παράδειγμα, ο σεβασμός. 

Όταν συζητάμε τον αντίκτυπο της κουλτούρας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν 

είναι κάθε διαφορά πολιτιστική. Μερικές φορές, οι διαφορές σχετίζονται με 

περιστάσεις ή μεμονωμένους παράγοντες. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι είστε 

πολύ ήσυχοι τις πρώτες μέρες που εργάζεστε με νέους ανθρώπους σε μία ομάδα. 

Αυτό μπορεί να είναι λόγω κουλτούρας, αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται στο 
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γεγονός ότι είστε εσωστρεφές άτομο, ή στο ότι δεν τολμάτε να μιλήσετε σε ξένη 

γλώσσα. 

Τίτλος Ιερά 

σπίτια 
          

 

Ανά 2, και στη συνέχεια ομαδική 

ανασκόπηση. Ο εκπαιδευτής 

είναι ο συντονιστής.  

15 λεπτά 

το πολύ 

Στόχος Γνώση του ποιες είναι οι αξίες στη δική σας ζωή και από ποια 

προοπτική και υπόβαθρο βιώνουμε αξίες και κανόνες 

Λειτουργία  Εργασία • Σκεφτείτε μία έκφραση που χρησιμοποιείτε 

συνήθως στην οικογένεια ή την κοινότητά σας. 

Αυτές οι εκφράσεις αντιπροσωπεύουν «ιερά 

σπίτια» που είναι σημαντικά στην οικογένειά 

σας. 

• Τώρα εκφράστε στον συνομιλητή σας εάν και 

πώς αυτά τα «ιερά σπίτια» ήταν υποστήριξη ή 

εμπόδιο για εσάς.  

• Επιλέξτε μία έκφραση ανά άτομο και 

επιστρέψτε στην ομάδα. Πείτε ένας προς έναν 

την έκφραση στη δική σας γλώσσα και 

προβληματιστείτε. Ήταν θετικό, αρνητικό, από 

αγάπη, από φιλοσοφία ζωής, θρησκεία, κλπ;  

• Επιλέξτε με την ομάδα μία ή περισσότερες 

εκφράσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

στην ομάδα σας.  

 

Τίτλος Τα στρώματα 

της 

κουλτούρας 

σας  

 

    

Γράψτε ή καταγράψτε με 

άλλο τρόπο 

Παρουσιάστε στην ομάδα. 

Εάν είναι απαραίτητο, ο 

εκπαιδευτής μπορεί να 

ξεκινήσει πρώτα και είναι και 

ο συντονιστής. 

15-20 

λεπτά 

το πολύ 

 

 

Στόχος Εμπειρία στις διαπολιτισμικές και διαπροσωπικές διαφορές 
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Λειτουργία  Εργασία • Σκεφτείτε ένα παράδειγμα για κάθε στρώμα 

κουλτούρας από τη ζωή σας  

• Σκεφτείτε ένα παράδειγμα για κάθε στρώμα 

κουλτούρας που βιώσατε στο εξωτερικό ή σε 

άλλο πολιτιστικό περιβάλλον 

• Μοιραστείτε τα με την ομάδα. 
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2. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης; 

Το να αισθάνεσαι διαφορετικός και να σε θεωρούν διαφορετικό ή παράξενο, μπορεί 

να οδηγήσει σε μία σειρά αντιδράσεων όπως: 

• περιέργεια 

• κωμικότητα 

• άγνοια 

• απειλή 

Η αντίδραση μπορεί να προκαλέσει: 

• επιλεκτική αντίληψη 

• συμπόνια 

• εχθρότητα 

• αλλεργική αντίδραση 

Συχνά, αυτές οι αντιδράσεις είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι, εμείς οι 

άνθρωποι, έχουμε έναν εγκέφαλο που ομαδοποιεί ανθρώπους, συμπεριφορές, 

αντικείμενα, κ.λπ. Ο λόγος που ο εγκέφαλός μας ομαδοποιεί είναι γιατί, διαφορετικά, 

θα έπρεπε συνεχώς να κάνουμε νέες επιλογές και να παίρνουμε αποφάσεις. 

Φανταστείτε ότι για κάθε φαγητό που θέλετε να φάτε να πρέπει να αναρωτηθείτε αν 

είναι βρώσιμο ή δηλητηριώδες, για κάθε κίνηση που κάνετε στην κυκλοφορία αν είναι 

σωστή ή λάθος, για κάθε ώρα της μέρας αν πρέπει να ενεργήσετε με συγκεκριμένο 

τρόπο ή όχι, για κάθε άτομο που συναντάτε αν είναι φίλος ή εχθρός κλπ.  

Η ομαδοποίηση ή η κατηγοριοποίηση μας κάνει να νιώθουμε άνετα και το 

χρειαζόμαστε, αλλά το να το κάνουμε με ανθρώπους μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 

κάποια αρνητικά αποτελέσματα: 

1. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία και Φαινόμενο του Πυγμαλίωνα: επειδή 

σκεφτόμαστε κάποιον με έναν συγκεκριμένο τρόπο, οι αντιδράσεις μας 

οδηγούν στην εκπλήρωση της προφητείας μας 

2. Ο τρόπος που επικοινωνούμε μπορεί να επηρεαστεί από την 

κατηγοριοποίηση 
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3. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε: 

a) Στερεότυπα 

▪ Βάσει γεγονότων 

▪ Γενίκευση 

▪ Παραμορφωμένη εικόνα 

b) Προκατάληψη 

▪ Βάσει του ενστίκτου και της σκέψης 

▪ Αξιολόγηση 

▪ Μπορεί να είναι θετική ή αρνητική 

c) Διάκριση 

▪ Άδικη μεταχείριση 

d) Ρατσισμός 

▪ Άδικη μεταχείριση 

▪ Βάσει του χρώματος και της καταγωγής 

Τίτλος Ιερά 

σπίτια 
          

 

Ανά 2, και στη συνέχεια ομαδική 

ανασκόπηση. Ο εκπαιδευτής 

είναι ο συντονιστής.  

15 λεπτά 

το πολύ 

Στόχος Γνώση του ποιες είναι οι αξίες στη δική σας ζωή και από ποια 

προοπτική και υπόβαθρο βιώνουμε αξίες και κανόνες 

Λειτουργία  Εργασία • Σκεφτείτε μία έκφραση που χρησιμοποιείτε 

συνήθως στην οικογένεια ή την κοινότητά σας. 

Αυτές οι εκφράσεις αντιπροσωπεύουν «ιερά 

σπίτια» που είναι σημαντικά στην οικογένειά 

σας. 

• Τώρα εκφράστε στον συνομιλητή σας εάν και 

πώς αυτά τα «ιερά σπίτια» ήταν υποστήριξη ή 
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εμπόδιο για εσάς.  

• Επιλέξτε μία έκφραση ανά άτομο και 

επιστρέψτε στην ομάδα. Πείτε ένας προς έναν 

την έκφραση στη δική σας γλώσσα και 

προβληματιστείτε. Ήταν θετικό, αρνητικό, από 

αγάπη, από φιλοσοφία ζωής, θρησκεία, κλπ;  

• Επιλέξτε με την ομάδα μία ή περισσότερες 

εκφράσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

στην ομάδα σας.  

 

Τίτλος Ισχυρές 

συνδέσεις 
          

 

Ανά 2, και στη συνέχεια 

ομαδική ανασκόπηση, όπου οι 

απαντήσεις συγκρίνονται ανά 

ομάδα. Ο εκπαιδευτής είναι ο 

συντονιστής. 

15 

λεπτά 

το 

πολύ 

Στόχος Γνώση του μυαλού που κατηγοριοποιεί 

Λειτουργία  Εργασία Όταν συναντάμε άτομα από άλλη χώρα, συχνά έχουμε 

προσδοκίες και στερεοτυπικές ιδέες για τους άλλους, με 

βάση την εθνικότητά τους. 

• Ποιες γενικεύσεις, έννοιες ή συνδέσεις πιστεύετε ότι 

κάνουν οι άλλοι για άτομα της εθνικότητάς σας; 

(θετικές και αρνητικές) 

• Ποιες από αυτές τις γενικεύσεις δεν ταιριάζουν με 

εσάς; 

• Ρωτήστε την ομάδα εάν συμφωνούν με τη γνώμη 

και τις ιδέες σας  
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3. Τι είναι η διαπολιτισμική επικοινωνία; 

Όταν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, επικοινωνούν. Η επικοινωνία μπορεί 

να είναι προφορική και μη-προφορική, γραπτή, με σήματα, αγγίζοντας ο ένας τον 

άλλον κλπ. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που ένα μήνυμα μεταφέρεται από ένα 

άτομο-αποστολέα σε ένα άτομο-παραλήπτη, μπορούμε να ορίσουμε αυτή τη 

διαδικασία ως επικοινωνία. Πολλοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν θόρυβο 

(παρεξηγήσεις) στην επικοινωνία. Ο τρόπος με τον οποίο ένας αποστολέας 

κωδικοποιεί το μήνυμά του μπορεί να διαφέρει από τον τρόπο που ο παραλήπτης 

αποκωδικοποιεί το μήνυμα. Αυτός ο θόρυβος μπορεί να είναι το αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων: 

• Εξωτερικοί: η παρέμβαση προέρχεται από το περιβάλλον (για παράδειγμα, η 

μουσική είναι πολύ δυνατή για να καταλάβει ο ένας τον άλλο, ένα άτομο μιλά 

πολύ σιωπηλά, δεν βλέπετε το άτομο που μιλά…) 

• Εσωτερικοί: ο θόρυβος προκαλείται από το συναίσθημα (για παράδειγμα, 

είστε πολύ θυμωμένοι για να ακούσετε, είστε τόσο ερωτευμένοι που δεν 

μπορείτε να εκφραστείτε πια), από ανησυχίες (για παράδειγμα αισθάνεστε 

άγχος, εντυπωσιάζεστε από την κατάσταση του ατόμου που αλληλεπιδρά μαζί 

σας), από προκαταλήψεις (για παράδειγμα, δεν εμπιστεύεστε το άλλο άτομο) 

• Πολιτισμικούς: ο θόρυβος προκαλείται από διαφορές στην κουλτούρα (για 

παράδειγμα, απευθύνεστε με ακατάλληλο τρόπο σε έναν καθηγητή και τον 

φωνάζετε με το μικρό του όνομα, γιατί έτσι συνηθίζετε να το κάνετε στη χώρα 

σας)  

Επιπλέον, παρόμοια με όσα παρουσιάστηκαν στην παράγραφο Α (δεν είναι κάθε 

διαφορά πολιτισμική), πρέπει να αναφέρουμε ότι ο θόρυβος δεν θα προκαλείται μόνο 

από εξωτερικές, εσωτερικές και πολιτισμικές διαφορές, αλλά και από προσωπικές 

διαφορές. Αν και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «διαπολιτισμική 

επικοινωνία», είναι σημαντικό να έχουμε πάντα υπόψη ότι το «διαπολιτισμικό» 

μπορεί συχνά να αντικατασταθεί από «διαπροσωπικό». 

 

Τίτλος Παιχνίδι 

θορύβου 

           

Παίξτε το παιχνίδι σε 

ομάδες το πολύ 10 

ατόμων, σε έναν κύκλο.  

15 λεπτά 

το πολύ 
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Στόχος Επίγνωση του θορύβου στην επικοινωνία μεταξύ αποστολέα και δείκτη 

Λειτουργίες  Πρόταση • Ψιθυρίστε μία διήγηση που σας συνέβη κάποτε, 

στο αυτί του πρώτου συμμετέχοντα 

• Ζητήστε από αυτόν τον συμμετέχοντα να το 

ψιθυρίσει στο αυτί του επόμενου 

• Η ιστορία πηγαίνει με τον ίδιο τρόπο από 

συμμετέχοντα σε συμμετέχοντα 

• Ο τελευταίος πρέπει να πει την ιστορία όπως την 

άκουσε 
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4. Χαρτογράφηση της κουλτούρας της επικοινωνίας σε μία ομάδα 

με ποικιλομορφία, με βάση 4 στυλ ηγεσίας και διαχείρισης 

(Meyer, 2017)  

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να: 

• Κατανοούν τους λόγους θορύβου και διαφορών στην επικοινωνία από 

πολιτισμική και προσωπική άποψη 

• Γνωρίζουν την προέλευση των διαφορών στην επικοινωνία 

• Δέχονται διαφορές στην επικοινωνία χωρίς να χάνουν τη δική τους 

προσωπικότητα και ταυτότητα 

• Επικοινωνούν σε ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο περιβάλλον 

• Κατανοήσουν πώς η ομαδική εργασία και η εργασία σε ένα διεθνές έργο τους 

επηρεάζει προσωπικά 

Για αυτό το εργαστήριο επισημαίνονται μόνο μερικά από τα γνωστά μοντέλα και μέσα 

σε αυτά τα μοντέλα μόνο μερικές πτυχές τους, επειδή έχουν μεγαλύτερη σημασία για 

τους συμμετέχοντες. 
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5. Επικοινωνία: Υψηλό και χαμηλό πλαίσιο (Hall, 1990) 

Τίτλος Περιγράψτε 

το σπίτι σας            

Ανά 2, και στη συνέχεια 

ομαδική ανασκόπηση. Ο 

εκπαιδευτής είναι ο 

συντονιστής.  

10 λεπτά 

το πολύ 

Στόχος Κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στην επικοινωνία υψηλού και 

χαμηλού πλαισίου, δίνοντας και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση 

Λειτουργία  Πρόταση • Περιγράψτε το σπίτι στο οποίο ζείτε στον 

συνομιλητή σας 

Ο εκπαιδευτής ζητά από μερικούς από τους 

συμμετέχοντες να πουν πώς περιέγραψαν το σπίτι τους. 

Εάν ο συμμετέχων επικοινωνεί σε χαμηλό πλαίσιο, θα 

δώσει πολλές λεπτομέρειες και για τους ακροατές θα 

φαίνεται σχεδόν σαν να κινούνται μέσα στο σπίτι. 

Εάν ο συμμετέχων επικοινωνεί σε υψηλό πλαίσιο, θα 

χρησιμοποιεί λιγότερες λέξεις και λεπτομέρειες και θα 

περιγράφει σχεδόν μόνο την ατμόσφαιρα μέσα και γύρω 

από το σπίτι.   

 

Η επικοινωνία έρχεται πάντα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το πόσα καταλαβαίνετε 

από το πλαίσιο διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα αλλά και από πλαίσιο σε 

πλαίσιο και από άτομο σε άτομο. Όντας ένα άτομο με προβλήματα όρασης, μπορεί 

να επηρεάσει επίσης και την επικοινωνία υψηλού ή χαμηλού πλαισίου. Πώς νομίζετε 

ότι το κάνει; 

Να θυμάστε ότι μιλάτε για διαφορές μόνο όταν συγκρίνετε τον τρόπο επικοινωνίας 

σας με κάποιον άλλο. Θα μπορούσατε να είστε σε ένα χαμηλότερο πλαίσιο 

επικοινωνίας σε σύγκριση με το άτομο Α, αλλά σε ένα υψηλότερο πλαίσιο 

επικοινωνίας σε σύγκριση με το άτομο Β.  

• Στην επικοινωνία υψηλού πλαισίου, οι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν την 

ατμόσφαιρα χωρίς να ειπωθούν πολλά. Μία πρόταση ή μερικές λέξεις λένε μία 

ολόκληρη ιστορία. Για παράδειγμα: όταν συζητάμε για μία ιδέα για την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα, ένας από τους συνομιλητές αντιδρά: «θα είναι 

πρόκληση για εμάς, νομίζω ότι πρέπει να χωρίσουμε τα καθήκοντα». 
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• Στην επικοινωνία χαμηλού πλαισίου, όλα πρέπει να δηλώνονται ρητά και σε 

σαφή και άμεση γλώσσα. Η επικοινωνία συνεχίζεται χωρίς να είναι πολύ 

περίπλοκη. Για παράδειγμα, όταν συζητάμε για μία ιδέα για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, ένας από τους συνομιλητές αντιδρά: «προτείνω να 

χωρίσουμε τα καθήκοντα από την αρχή, ο Ίαν μπορεί να είναι υπεύθυνος για 

τα κοινωνικά μέσα, η Έρρικα για τα πρακτικά καθήκοντα, κλπ.» 

Εάν επικοινωνείτε σε χαμηλότερο πλαίσιο και αλληλεπιδράτε με ένα άτομο που 

επικοινωνεί σε υψηλότερο πλαίσιο: 

• Ως παραλήπτης ενός μηνύματος: κάντε μερικές ερωτήσεις για λεπτομέρειες 

για να κατανοήσετε την έννοια πίσω από τα λόγια του συνομιλητή σας 

• Ως πηγή μηνύματος: προσπαθήστε να μη δώσετε πάρα πολλές λεπτομέρειες 

Εάν επικοινωνείτε σε υψηλότερο πλαίσιο και αλληλεπιδράτε με ένα άτομο που 

επικοινωνεί σε χαμηλότερο πλαίσιο: 

• Ως παραλήπτης ενός μηνύματος: κάντε μερικές γενικές ερωτήσεις για να 

κατανοήσετε την έννοια πίσω από τα λόγια του συνομιλητή σας 

• Ως πηγή μηνύματος: προσπαθήστε να δώσετε μερικές επιπλέον λεπτομέρειες 

και να εκφράσετε αυτό που πραγματικά θέλετε ή εννοείτε με έναν πιο σαφή 

τρόπο. 
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6. Συμφωνίες και διαφωνίες: άμεση και έμμεση (αρνητική) 

ανατροφοδότηση (Hall, 1990) 

Τίτλος Περιγράψτε 

το σπίτι σας            

Ανά 2, και στη συνέχεια 

ομαδική ανασκόπηση. Ο 

εκπαιδευτής είναι ο 

συντονιστής.  

10 λεπτά 

το πολύ 

Στόχος Κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στην επικοινωνία υψηλού και 

χαμηλού πλαισίου, δίνοντας και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση 

Λειτουργία  Εργασία • Περιγράψτε μία ιδέα που έχετε σχετικά με την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα στον συνομιλητή 

σας και αντίστροφα  

• Κάντε σχόλια για τις ιδέες του συνομιλητή σας 

• Σκεφτείτε τον τρόπο που εκφράσατε και βιώσατε 

και οι δύο την ανατροφοδότηση 

Εάν ο συμμετέχων επικοινωνεί περισσότερο σε χαμηλό 

πλαίσιο, θα κάνει πιο ρητά σχόλια. Οι ακροατές μπορεί 

ενδεχομένως να βρουν τα σχόλια προσβλητικά ή πολύ 

άμεσα. 

Εάν ο συμμετέχων επικοινωνεί περισσότερο σε υψηλό 

πλαίσιο, θα χρησιμοποιήσει λιγότερες λέξεις και θα κάνει 

σχόλια με έμμεσο τρόπο. Ο ακροατής μπορεί να βρει το 

μήνυμα ασαφές.   

 

Ο τρόπος αξιολόγησης μιας ιδέας, μίας πρόκλησης, μίας απόδοσης κλπ. μπορεί να 

συμβεί με διαφορετικούς τρόπους, που σχετίζονται με την κουλτούρα και την 

προσωπικότητα. Οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο δίνουμε και λαμβάνουμε 

αρνητική ανατροφοδότηση, σε σύγκριση με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε 

συνηθίσει, μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθηματικές αντιδράσεις, θόρυβο στην 

επικοινωνία και παρεξηγήσεις. 

Η αρνητική ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Η άμεση 

ανατροφοδότηση είναι ευθύς, ισχυρή και εύστοχη. Η έμμεση ανατροφοδότηση 

περιστρέφεται γύρω από το πραγματικό μήνυμα. Έρχεται με διακυμάνσεις, 
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μεταφορές ή μόνο αφού πρώτα εστιάσει στα θετικά στοιχεία. Η επικοινωνία υψηλού 

πλαισίου δε σημαίνει ότι τα σχόλια είναι έμμεσα. Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν υψηλό και χαμηλό πλαίσιο σε σύγκριση με 

την έμμεση ή άμεση ανατροφοδότηση. 

Για παράδειγμα: Οι περισσότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν έναν τρόπο 

επικοινωνίας σχετικά χαμηλού πλαισίου. Ωστόσο, όταν πρόκειται για 

ανατροφοδότηση, πάντα θα δίνουν πρώτα θετικά σχόλια πριν περάσουν στα 

αρνητικά. Αντιθέτως οι Γάλλοι, οι οποίοι επίσης επικοινωνούν σε χαμηλό πλαίσιο, 

χρησιμοποιούν την άμεση ανατροφοδότηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θόρυβο 

στην επικοινωνία και παρεξηγήσεις. Η πολύ άμεση αρνητική ανατροφοδότηση 

μπορεί να φανεί ως επιθετική, ενώ η έμμεση αρνητική ανατροφοδότηση μπορεί να 

παρερμηνευθεί ως μάλλον θετική.  

Παραδείγματα έμμεσης αρνητικής ανατροφοδότησης: Συνολικά είναι εντάξει. Μου 

αρέσει πολύ η εισαγωγή. Μόνο μια μικρή σκέψη σχετικά με τη βασική ιδέα: ίσως θα 

μπορούσαμε να την σκεφτούμε λίγο με κάποιους τρόπους.  

Οι υπογραμμισμένες λέξεις στο πρώτο παράδειγμα είναι “υποβαθμιστές”. Τα άτομα 

που δίνουν έμμεση ανατροφοδότηση τις χρησιμοποιούν συχνά. Η επίγνωση της 

χρήσης των λέξεων αυτών είναι ένας καλός τρόπους για να εντοπίσετε έναν έμμεσο 

τρόπο ανατροφοδότησης.  

Παραδείγματα άμεσης ανατροφοδότησης: Είναι εντελώς η πιο παράξενη ιδέα που 

έχω ακούσει ποτέ. Αυτό ακούγεται απολύτως φρικτό. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό 

δεν θα λειτουργήσει. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα έχει επιτυχία; 

Οι υπογραμμισμένες λέξεις στο δεύτερο παράδειγμα είναι “αναβαθμιστές”. Τα άτομα 

που δίνουν άμεση ανατροφοδότηση τις χρησιμοποιούν συχνά για να ενισχύσουν τις 

δηλώσεις τους. Η επίγνωση της χρήσης των λέξεων αυτών είναι ένας καλός τρόπος 

για να εντοπίσετε έναν άμεσο τρόπο ανατροφοδότησης.  

Το να ρωτάτε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο κατάλαβε αυτό που μόλις 

είπατε, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο ερμήνευσε τις 

πληροφορίες, ενώ η ερώτηση «κατάλαβες;» δεν θα βοηθήσει κανέναν περισσότερο.  
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7. Προγραμματισμός: γραμμικός χρόνος και ευέλικτος χρόνος 

Δραστηριότητα εμπνευσμένη από τα έργα των Hall, Hofstede, Trompenaars και 

Kluckhohn. 

Η ημέρα έχει 24 ώρες, αλλά η αντίληψη του χρόνου μπορεί να είναι πολύ 

διαφορετική.  

1. Προσανατολισμένοι στον ευέλικτο χρόνο: οι άνθρωποι βιώνουν τον χρόνο ως 

ευέλικτο και χωρικό.  

o Θα είναι στην ώρα τους μόνο εάν είναι δυνατόν 

o Είναι προσανατολισμένοι στη σχέση, οπότε αν για παράδειγμα έχουν 

μία απροσδόκητη επίσκεψη ή συνομιλία με την οικογένεια ή φίλους, δεν 

θα τη διακόψουν για να είναι στην ώρα τους στο ραντεβού τους. 

o Κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα 

o Μπορούν να αλλάξουν τα σχέδιά τους με ευελιξία 

o Δεν τους πειράζει να μην προλάβουν μία προθεσμία 

2. Προσανατολισμένοι στον γραμμικό χρόνο: οι άνθρωποι βιώνουν τον χρόνο ως 

γραμμικό, άκαμπτο και περιορισμένο.  

o Θα κάνουν τα πάντα για να είναι στην ώρα τους 

o Είναι προσανατολισμένοι στην εργασία, οπότε αν για παράδειγμα 

έχουν μία απροσδόκητη επίσκεψη ή συνομιλία με την οικογένεια ή 

φίλους, θα τη διακόψουν για να είναι στην ώρα τους στο ραντεβού τους 

o Κάνουν τα πράγματα ένα-ένα και φτιάχνουν λίστες 

o Προτιμούν να μην αλλάξουν τα σχέδιά τους και τα τηρούν αυστηρά 

o Δεν μπορούν να φανταστούν ότι δεν θα προλάβουν μία προθεσμία 

Όταν έχετε ομαδικές συναντήσεις με έναν συνδυασμό ανθρώπων 

προσανατολισμένων στον ευέλικτο και στον γραμμικό χρόνο, ο θόρυβος στην 

επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Μερικοί άνθρωποι θα είναι στην 

ώρα τους, άλλοι θα έρθουν αργότερα, κάποιοι θα περιμένουν σχεδόν μέχρι την 

τελευταία μέρα της προθεσμίας για να κάνουν κάτι, άλλοι θα δουλέψουν σκληρά από 
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την αρχή, κάποιοι θα συνομιλήσουν για ώρες πριν ξεκινήσουν μία συνάντηση (για να 

δημιουργήσουν μία καλή σχέση), άλλοι θα προτιμήσουν να ξεκινήσουν αμέσως και 

να εργαστούν σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα.  
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8. Πειθώ: βάσει αρχών και βάσει εφαρμογής (Trompenaars) 

Τίτλος Καθημερινές 

συμβουλές (Life 

hacks) 

           

Ανά 4, ακολουθούμενοι 

από μία σύντομη 

παρουσίαση  

10 λεπτά 

το πολύ 

Στόχος Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ της επικοινωνίας βάσει αρχών και 

βάσει εφαρμογής στη διαδικασία της πειθούς 

Λειτουργίες  Εργασία • Προσπαθήστε να βρείτε τουλάχιστον 3 

καθημερινές συμβουλές με οδοντόκρεμα στο 

διαδίκτυο 

• Μάθετε πώς να πείσετε τους συνομιλητές σας 

ότι οι συμβουλές λειτουργούν πραγματικά 

• Αναλογιστείτε τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήσατε 

Εάν ο συμμετέχων επικοινωνεί βάσει αρχών, θα 

αναζητήσει κάποιες θεωρίες πριν προσπαθήσει να 

πείσει τους συνομιλητές του. 

Εάν ο συμμετέχων επικοινωνεί βάσει εφαρμογής, θα 

δείξει πώς λειτουργεί χωρίς να προσπαθήσει να 

εξηγήσει γιατί.  

 

Η συλλογιστική μπορεί να είναι είτε βάσει αρχών (τα συμπεράσματα προέρχονται 

από γενικές αρχές) είτε βάσει εφαρμογής (οι πραγματικές παρατηρήσεις του 

πραγματικού κόσμου οδηγούν σε συμπεράσματα). Ένα άτομο μπορεί να εφαρμόσει 

και τις δύο μεθόδους, αλλά συχνά συλλογιζόμαστε χρησιμοποιώντας μία από τις δύο, 

βάσει του πολιτισμικού και προσωπικού υποβάθρου. Μπορεί να είναι πρόκληση αν 2 

άτομα, που συλλογίζονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο, πρέπει να εργαστούν μαζί 

και να επικοινωνήσουν.  

Ένα άτομο που λειτουργεί βάσει εφαρμογής ξεκινά τη συλλογιστική του 

συνοψίζοντας γεγονότα και απόψεις. Προσπαθώντας να πείσει τους συνομιλητές 

του, θα χρησιμοποιήσει πρακτικές και συγκεκριμένες πληροφορίες και θα μείνει όσο 

το δυνατόν περισσότερο μακριά από τη θεωρία.  
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Ένα άτομο που λειτουργεί βάσει αρχών, ξεκινά τη συλλογιστική του με μια 

υπάρχουσα ή ανεπτυγμένη θεωρία. Τα χρησιμοποιούμενα επιχειρήματα ενισχύονται 

από ένα θεωρητικό επιχείρημα ή μία θεωρία. 

Στην προφορική επικοινωνία, αλλά και στη γραπτή (για παράδειγμα e-mail), η 

διαφορά είναι προφανής.  

Ένα άτομο που λειτουργεί βάσει εφαρμογής και που θέλει να πείσει κάποιον με ένα 

e-mail, θα χρησιμοποιήσει δύο προτάσεις, χωρίς να εξηγήσει πολλά.  

Ένα άτομο που λειτουργεί βάσει αρχών και που θέλει να πείσει κάποιον με ένα e-

mail, θα γράψει ένα πολύ μεγαλύτερο μήνυμα, ξεκινώντας με την εισαγωγή στο θέμα, 

την ανάπτυξη των επιχειρημάτων του, γράφοντας κάποιες ανησυχίες και μόνο τότε 

θα διατυπώσει το συμπέρασμά του και θα ζητήσει υποστήριξη.  

Το ίδιο σύστημα μπορεί να εμφανιστεί όταν προσπαθείτε να πείσετε τους 

συναδέλφους σας για μία ιδέα που έχετε για την ίδρυση μίας κοινωνικής επιχείρησης. 

Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να αναγνωρίστε εάν έχετε να κάνετε με άτομα 

που λειτουργούν βάσει εφαρμογής ή βάσει αρχών και, επιπλέον, πώς εσείς, ως 

άτομο, δημιουργείτε τη συλλογιστική σας. Το να είστε ευέλικτοι και να έχετε υπομονή 

όταν ακούτε τις δηλώσεις άλλων και εξηγείτε τις δικές σας, θα βοηθήσουν πολύ την 

επικοινωνία. 
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9. Ηγεσία και αποφάσεις: Απόσταση ισχύος (ισότιμη ή ιεραρχική), 

ατομικισμός ή κολεκτιβισμός (Kluckhohn, Hofstede) 

Τίτλος Παιχνίδι 

ονομάτων            

Απαντήστε σε ερωτήσεις 

χειροκροτώντας για κάθε θετική 

απάντηση 

10 λεπτά 

το πολύ 

Στόχος Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ισότιμου και ιεραρχικού 

προσανατολισμού  

Λειτουργία  Πρόταση • Χρησιμοποιούσατε το μικρό όνομα του 

εκπαιδευτικού σας στο γυμνάσιο; 

• Προσφωνούσατε τους γονείς σας με τα μικρά τους 

ονόματα; 

• Προσφωνείτε τον γιατρό σας με το μικρό του 

όνομα; 

• Σας προσφωνούν κυρίως με το μικρό σας όνομα 

στα δίκτυα στα οποία ανήκετε; 

• Σας λένε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι θεραπευτές 

σας να είστε δυνατοί, ανεξάρτητοι; 

Οι απαντήσεις δείχνουν τη διαφορά που μπορεί να 

εμφανιστεί μεταξύ ιεραρχικών και ισότιμων πολιτισμών.  

 

Η ισχύς διανέμεται ισότιμα ή άνισα; Μερικοί άνθρωποι έχουν συνηθίσει να ζουν σε 

κουλτούρες με ιεραρχία από πάνω προς τα κάτω. Υπάρχει ένας ηγέτης, μια ηγετική 

επιτροπή, ένα άτομο με υψηλότερο αξίωμα που παίρνει τις αποφάσεις. Οι άνθρωποι 

ενεργούν με σεβασμό στους ανώτερους συναδέλφους, δασκάλους και άτομα με 

υψηλότερη θέση. Ωστόσο, οι άνθρωποι μπορούν επίσης να είναι μέρος μίας 

κουλτούρας όπου ο καθένας έχει ίσα δικαιώματα σε έννοιες και αποφάσεις. 

1. Ατομικισμός, ισότιμα-προσανατολισμένος:  

o Τα ίσα δικαιώματα και η ατομική ανεξαρτησία εκτιμώνται ιδιαίτερα.  

o Είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας επιτεύγματα 
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o Ορίζετε τον εαυτό σας με το όνομά σας, τη δουλειά και τα 

επιτεύγματα… 

o Ως παιδί, μεγαλώσατε ανεξάρτητα και προσανατολισμένοι στο “εγώ” 

o Ανοιχτή πολιτική 

o Όλοι προσφωνούνται με τα μικρά τους ονόματα. 

2. Κολεκτιβισμός, ιεραρχικά-προσανατολισμένος: 

o Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται ή έχουν την 

ιδιότητα του ηγέτη 

o Ανήκετε και είστε υπεύθυνοι απέναντι στην ομάδα στην οποία ανήκετε 

o Ορίζετε τον εαυτό σας ως μέλος μίας κοινότητας 

o Ως παιδί, μεγαλώσατε αλληλεξαρτώμενοι και προσανατολισμένοι στο 

“εμείς” 

o Έδρες και ξεχωριστά γραφεία για άτομα με υψηλότερο αξίωμα 

o Τα άτομα προσφωνούνται με τον βαθμό, τη λειτουργία, το επώνυμο 

Η επίγνωση της δικής σας αντίληψης για την ηγεσία και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων είναι σημαντική για μια καλή ομαδική εργασία. Μπορεί να σας βοηθήσει 

να ορίσετε ρόλους και να κατανοήσετε πώς ενεργείτε και αντιδράτε εσείς και οι 

συνάδελφοί σας. 
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10. Συμπεράσματα: Διαπολιτισμική και διαπροσωπική χαρτογράφηση  

Τώρα που ανακαλύψατε μερικούς από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους 

οποίους μπορεί να εμφανιστεί θόρυβος στην επικοινωνία, μπορείτε επίσης να 

δημιουργήσετε τον δικό σας διαπολιτισμικό και διαπροσωπικό χάρτη. Φυσικά, αυτό 

μπορεί να γίνει μόνο σε σύγκριση με τους άλλους. Η θέση είναι πάντα σχετική. Εάν 

κάνατε την ίδια άσκηση αργότερα με μέλη άλλης ομάδας, σε άλλο πλαίσιο ή σε άλλη 

περίοδο της ζωής σας, τότε ο διαπολιτισμικός και διαπροσωπικός χάρτης σας θα 

αλλάξει. Είμαστε το προϊόν και οι παραγωγοί της δικής μας κουλτούρας και, όπως 

μάθατε πριν, η κουλτούρα είναι ρευστή και κυκλική.  

 

Τίτλος Δημιουργήστε 

τον χάρτη σας           

 

Ομάδες (4 άτομα), κατά 

προτίμηση από 

διαφορετικές χώρες ή 

ιδρύματα ή φύλο ή ηλικία 

κλπ 

15 

λεπτά 

το πολύ 

Στόχος Ανακαλύψτε και αποκτήστε μία εικόνα για το πώς ένα άτομο τοποθετεί 

τη χώρα του στον πολιτισμικό χάρτη, σε σύγκριση με τις χώρες των 

άλλων. 

Ανακαλύψτε και αποκτήστε μία εικόνα για το πώς τα μέλη μίας διεθνούς 

ομάδας τοποθετούνται στον πολιτισμικό χάρτη, σε σύγκριση με τους 

άλλους. 

Λειτουργία  Εργασία • Τοποθετήστε τη χώρα καταγωγής σας, σε 

σύγκριση με τη θέση των χωρών 3 

συμμετεχόντων (δείτε το παράδειγμα). 

• Αναλογιστείτε τα αποτελέσματα και καταλήξτε 

σε μία συμφωνία για το πού θα πρέπει να 

βρίσκεται κάθε χώρα και γράψτε τη συμφωνία 

στον δεύτερο πίνακα. 

•  Βεβαιωθείτε ότι σχηματίζετε μία ομάδα με 

συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες ή 

περιβάλλοντα. 

• Κάντε το ίδιο αλλά, αυτή τη φορά, εστιάστε στο 

πώς νομίζετε ότι είναι η θέση σας ως άτομο 
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στην ομάδα, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. 

 

 

 

Παράδειγμα (---- : Βέλγιο , ====== : Γαλλία, …………….. : Γερμανία)   

 

 Διαπολιτισμικός Χάρτης  

Υψηλό πλαίσιο  Χαμηλό πλαίσιο 

Έμμεση ανατροφοδότηση  Άμεση ανατροφοδότηση 

Βάσει εφαρμογής  Βάσει αρχών 

Ευέλικτος χρόνος  Γραμμικός χρόνος 

Ιεραρχικός  Ισότιμος 

Κολεκτιβισμός  Ατομικισμός 

 

 

#1: Χαρτογραφήστε τη χώρα σας και τις χώρες των άλλων. 

 Διαπολιτισμικός Χάρτης  

Υψηλό πλαίσιο  Χαμηλό πλαίσιο 
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Έμμεση ανατροφοδότηση  Άμεση ανατροφοδότηση 

Βάσει εφαρμογής  Βάσει αρχών 

Ευέλικτος χρόνος  Γραμμικός χρόνος 

Ιεραρχικός  Ισότιμος 

Κολεκτιβισμός  Ατομικισμός 

 

#2: Συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο οι συνομιλητές σας χαρτογράφησαν τη χώρα 

σας, αναλογιστείτε μέσα στην ομάδα και γράψτε σε αυτόν τον πίνακα το τελικό 

συμπέρασμα για τη χαρτογράφηση της χώρας σας και των συνομιλητών σας. 

 Διαπολιτισμικός Χάρτης  

Υψηλό πλαίσιο  Χαμηλό πλαίσιο 

Έμμεση ανατροφοδότηση  Άμεση ανατροφοδότηση 

Βάσει εφαρμογής  Βάσει αρχών 

Ευέλικτος χρόνος  Γραμμικός χρόνος 

Ιεραρχικός  Ισότιμος 

Κολεκτιβισμός  Ατομικισμός 

 

#3: Χαρτογραφήστε τον εαυτό σας και τους συνομιλητές σας (ως άτομα). 

 Διαπολιτισμικός Χάρτης  

Υψηλό πλαίσιο  Χαμηλό πλαίσιο 

Έμμεση ανατροφοδότηση  Άμεση ανατροφοδότηση 

Βάσει εφαρμογής  Βάσει αρχών 

Ευέλικτος χρόνος  Γραμμικός χρόνος 

Ιεραρχικός  Ισότιμος 
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Κολεκτιβισμός  Ατομικισμός 

 

#4: Συγκρίνετε το πώς σας χαρτογράφησαν οι συνομιλητές σας, αναλογιστείτε με την 

ομάδα σας και γράψτε σε αυτόν τον πίνακα το τελικό συμπέρασμα για τη 

χαρτογράφηση του εαυτού σας και των συνομιλητών σας. 

 Διαπολιτισμικός Χάρτης  

Υψηλό πλαίσιο  Χαμηλό πλαίσιο 

Έμμεση ανατροφοδότηση  Άμεση ανατροφοδότηση 

Βάσει εφαρμογής  Βάσει αρχών 

Ευέλικτος χρόνος  Γραμμικός χρόνος 

Ιεραρχικός  Ισότιμος 

Κολεκτιβισμός  Ατομικισμός 
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11.  Κατάρτιση για διαπολιτισμικές δεξιότητες 

Μαθησιακός στόχος: 

Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την επικοινωνία με άτομα από 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

1. Εισαγωγή 

Τι είναι οι διαπολιτισμικές ικανότητες; 

Οι διαπολιτισμικές ικανότητες αφορούν γενικά την κουλτούρα και υπάρχουν βασικές 

ικανότητες που μπορούν να αναπτύξουν τα άτομα που δεν αφορούν συγκεκριμένα 

μία κουλτούρα. Οι διαπολιτισμικές ικανότητες μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο 

ικανοτήτων, γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να 

διαχειρίζεται κατάλληλα και αποτελεσματικά τις σχέσεις με άτομα διαφορετικών 

γλωσσικών και πολιτισμικών υποβάθρων.  

2. Περιεχόμενα ικανοτήτων: δεξιότητες και περιγραφές 

Θα εστιάσουμε σε διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον, πλαίσια και με διαφορετικούς σκοπούς. Η χρήση της γλώσσας, γραπτή 

και προφορική, σε διαπολιτισμικό πλαίσιο είναι σημαντική, Η κατανόηση των 

διαφορετικών πολιτισμών και της ποικιλομορφίας δημιουργεί ανοχή και αποδοχή. Η 

κατανόηση διαφορετικών γραπτών και προφορικών κειμένων είναι απαραίτητη στην 

πολυπολιτισμική επικοινωνία 

Τίτλος δεξιότητας    Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και της εφαρμογής 

της δεξιότητας 

Πολιτισμική αυτογνωσία 

Ικανότητα να: 

• κατανοήσει κάποιος την πολιτισμική αυτογνωσία και το πώς η κουλτούρα ενός 

ανθρώπου έχει διαμορφώσει την ταυτότητά του και την οπτική του για τον 

κόσμο 

• δείξει σεβασμό στα χαρακτηριστικά άλλων πολιτισμών και να εκτιμά την 

πολιτισμική ποικιλομορφία. 
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• σκέφτεται συγκριτικά και χωρίς προκατάληψη σχετικά με τις πολιτισμικές 

διαφορές. 

• να εντοπίζει και να ελαχιστοποιεί τον εθνοκεντρισμό και να αναζητά 

πολιτισμικές ενδείξεις και νοήματα με υπομονή και επιμονή. 

Ειδικές ικανότητες σχετικές με την κουλτούρα 

Ικανότητα να: 

• γνωρίζει κάποιος και να κατανοεί το πολιτικό, κοινωνικό και δημοκρατικό 

σύστημα, καθώς και τη δομή και την οργάνωση της αγοράς εργασίας και της 

επαγγελματικής ζωής της χώρας. 

• εξηγεί και να αναλύει βασικές πληροφορίες για άλλα πολιτισμικά, πολιτικά και 

κοινωνικά συστήματα. 

• συμμετέχει και να συμβάλλει στην πολυπολιτισμική κοινωνία και δημοκρατία. 

• εργάζεται και να συνεργάζεται σε πολυπολιτισμικές ομάδες με σεβασμό στις 

πολιτισμικές αξίες και διαφορές. 

Κοινωνικογλωσσική ευαισθητοποίηση και ικανότητα 

Ικανότητα να: 

• κατανοεί κάποιος διαφορές στη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία και να 

προσαρμόζει την ομιλία του για να διευκολύνει άτομα από άλλες κουλτούρες. 

• επικοινωνεί προφορικά και γραπτά με σεβασμό και κατάλληλο τρόπο με 

άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 

• κατανοεί τις διαφορές της πολιτισμικής συμπεριφοράς, των στάσεων και των 

αξιών. 

• να είναι περίεργος και να αναζητά τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και να 

βλέπει τις διαφορές ως ευκαιρία μάθησης και να αναγνωρίζει ότι κάποιος δεν 

γνωρίζει κάτι.  

Παγκόσμια ζητήματα και τάσεις 

Ικανότητα να: 

• εξηγήσει κάποιος την έννοια κα τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και να 

συσχετίσει τοπικά ζητήματα με παγκόσμιες δυνάμεις. 
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• δει και να ερμηνεύσει τον κόσμο από την οπτική γωνία άλλων πολιτισμών. 

• κατανοήσει αξίες και αρχές, που σχετίζονται με την ισότητα μεταξύ των φύλων, 

με την ισότητα και την ανοχή μεταξύ διαφορετικών εθνικών ομάδων και την 

ποικιλομορφία. 

• επιτευχθεί μία ανεκτική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα. 

 

Μέθοδοι ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μετά από μία σύντομη θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τις διαπολιτισμικές ικανότητες 

και τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση (βλ. παραπάνω για συμβουλές), οι ακόλουθες 

2 μέθοδοι διδασκαλίας/μάθησης μπορούν να προταθούν στην ομάδα των 

συμμετεχόντων: 

#Μέθοδος 1 

Θεματικές συζητήσεις: Οι θεματικές συζητήσεις θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της 

θεωρίας στην πράξη και ταυτόχρονα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Στερεότυπα 

• Έχετε στερεότυπα για άλλες εθνικότητες ή μειονότητες; Τι είδους; Σε τι 

βασίζονται (πεποιθήσεις άλλων ή προσωπικές εμπειρίες); 

• Εάν είναι δυνατόν, δώστε παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες τα εθνοτικά 

στερεότυπα μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις στην επαγγελματική ζωή. 

• Τι μπορείτε να κάνετε/τι έχετε κάνει για να μειώσετε τα αρνητικά στερεότυπα; 

Μοιραστείτε τα ευρήματά σας σε μικρές ομάδες και σε ομαδική συζήτηση. 

Πολιτισμικό σοκ 

“25 τεράστια πολιτισμικά σοκ που βιώνουν οι άνθρωποι όταν ταξιδεύουν” 

https://www.youtube.com/watch?v=gQPKhNbCd6g 

Πρώτα παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με τα πολιτισμικά σοκ. Να θυμάστε ότι 

αυτό το βίντεο αναφέρεται μόνο σε μικρά περιστατικά που συμβαίνουν όταν 

ταξιδεύετε, αλλά ένα πραγματικό πολιτισμικό σοκ αναπτύσσεται για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα όταν μένετε σε μία ξένη χώρα. Στη συνέχεια, συζητήστε για αυτό το 

θέμα σε μικρές ομάδες.  

https://www.youtube.com/watch?v=gQPKhNbCd6g
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Έννοια του χώρου 

Πρώτα διαβάστε για τον προσωπικό χώρο/απόσταση άνεσης σε διαφορετικές 

κουλτούρες ή/και παρακολουθήστε μερικά βίντεο σχετικά με τη Διαπολιτισμική 

Επικοινωνία – Χώρος σε Διαφορετικές Κουλτούρες. Μία πηγή μπορεί να είναι: 

https://laofutze.wordpress.com/category/space-in-different-cultures/ 

Στη συνέχεια, συζητήστε αυτό το θέμα σε μικρές ομάδες. 

#Μέθοδος 2 

Παιχνίδι ρόλων: Βρείτε ένα πρόβλημα ή μία πρόκληση, δημιουργήστε καταστάσεις 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αναπαραστήστε τις και, μετά, συζητήστε και 

προβληματιστείτε σε σχέση με κρίσιμα περιστατικά. Μια ιδέα μπορεί να είναι η 

αναπαράσταση αντίθετων καταστάσεων, με τον «σωστό» τρόπο και τον «λάθος» 

τρόπο. 

Απαραίτητα υλικά: 

Πίνακας και μαρκαδόροι, υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για αναπαραγωγή 

βίντεο, στυλό και χαρτιά για σημειώσεις για τους συμμετέχοντες, υπολογιστής με 

πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή σημειωματάριο Braille για τυφλούς συμμετέχοντες 

Διάρκεια:  

1 ώρα (και οι δύο μέθοδοι) 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Η μάθηση είναι μία διαδικασία, επομένως οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να αξιολογούν τη διαδικασία μάθησης συνεχώς.  

Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει ατομική γραπτή έκθεση ανασκόπησης που λειτουργεί 

ως προσωπική αξιολόγηση. Η έκθεση ανασκόπησης θα λειτουργήσει ως ημερολόγιο 

εκμάθησης, δείχνοντας πώς έχει αναπτυχθεί ο συμμετέχων κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας.  

  

https://laofutze.wordpress.com/category/space-in-different-cultures/
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12.  Δείξε και πες 

Μαθησιακός στόχος: 

• Μοιραστείτε πτυχές της κουλτούρας σας με άλλους. 

• Κατανοήστε τι είναι σημαντικό σε άλλες κουλτούρες 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

1. Πριν από αυτή τη συνεδρία, ο συντονιστής ζητά από όλους τους 

συμμετέχοντες να φέρουν ένα αντικείμενο από τη χώρα τους, το οποίο είναι 

σημαντικό για την κουλτούρα τους - κάτι που είναι ένα σύμβολο της 

κουλτούρας τους και είναι σημαντικό για αυτούς προσωπικά.  

2. Ένας-ένας, ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν το 

αντικείμενο στην ομάδα, να εξηγήσουν τη χρήση του, γιατί είναι σημαντικό για 

την κουλτούρα τους και γιατί είναι σημαντικό για αυτούς προσωπικά. 

3. Οι συμμετέχοντες περνούν το αντικείμενο στην ομάδα έτσι ώστε όλοι να 

μπορούν να το εξετάσουν. 

4. Αφού όλοι έχουν συμμετάσχει στο «Δείξε και Πες», ο συντονιστής διοργανώνει 

μία σύντομη συνεδρία ανατροφοδότησης και κριτικής.  

Απαραίτητα υλικά:  

Αντικείμενα από όλους τους συμμετέχοντες που θα παρουσιάσουν 

Διάρκεια:  

25 λεπτά  
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Δραστηριότητες κοινωνικής επιχείρησης 

1. Tenebris 

Ιστότοπος https://www.tenebris.bg/en/ 

E-mail booking@tenebris.bg 

Περίληψη 

 

 

Η ιδέα «Δείπνο στο σκοτάδι» 

αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’90 από τον 

Michel Reilhac, ο οποίος αργότερα άνοιξε 

ένα θεματικό εστιατόριο στο Παρίσι. 

Πολλά εστιατόρια παγκοσμίως 

ακολούθησαν την ιδέα από τότε. Για 

πρώτη φορά στα Βαλκάνια, η ιδέα 

εφαρμόστηκε πλήρως από το Tenebris. Η 

ιδέα είναι οι επισκέπτες να βυθιστούν σε 

έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει η όραση 

και να αφήσουν τις άλλες αισθήσεις να 

τους καταλάβουν. Ο στόχος είναι να 

δημιουργηθούν ευκαιρίες εργασίας για 

άτομα με μειωμένη όραση. Τα άτομα αυτά 

δεν είναι λιγότερο πολύτιμα από τον 

οποιονδήποτε άλλο και έχουν τα δυνατά 

και αδύναμα σημεία τους. Με το 

ασυνήθιστο περιβάλλον εργασίας στο 

Tenebris, η όραση καθίσταται περιττή, 

ίσως ακόμη και ελάττωμα. Το Tenebris 

δεν είναι μέρος για δωρεά, αλλά ένας 

χώρος εργασίας όπου τα άτομα με 

προβλήματα όρασης είναι πιο ισχυρά και 

ικανά από τους υπόλοιπους.  

Πηγές χρηματοδότησης  Στην αρχή ιδιωτική επένδυση από τον 

ιδιοκτήτη του εστιατορίου και στη 

συνέχεια εμπορική 

https://www.tenebris.bg/en/
mailto:booking@tenebris.bg
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Ομάδες-στόχοι Από μαθητές έως ενήλικες που 

αναζητούν μία νέα περιπέτεια 

Ποσοτικά αποτελέσματα  Το δείπνο διαρκεί περίπου 2-2,5 ώρες. Τα 

άτομα με προβλήματα όρασης που 

εργάζονται εκεί δεν θεωρούνται 

σερβιτόροι αλλά “οικοδεσπότες”. 

Υπάρχουν 4 τύποι μενού: κρέας, ψάρι, 

χορτοφαγικό και παραδοσιακό 

βουλγαρικό. Αλλάζονται κάθε μήνα. 

Υπάρχουν 36 θέσεις στο εστιατόριο, 15 

άτομα μπορούν να γευματίσουν 

ταυτόχρονα. Οι οικοδεσπότες είναι 4 

άτομα με απώλεια όρασης.  

Ποιοτικός αντίκτυπος Το Tenebris είναι ένα κοινωνικό πείραμα, 

στο οποίο τα άτομα με προβλήματα 

όρασης θα παρουσιάσουν στους 

επισκέπτες τον ενδιαφέροντα κόσμο τους. 

Είναι γεμάτο αίσθηση, αφή, συναίσθημα, 

ήχο και γεύση, συχνά πλουσιότερο από 

τον οπτικό κόσμο. Πολλοί άνθρωποι που 

φοβόταν το σκοτάδι πριν επισκεφθούν το 

εστιατόριο ξεπέρασαν τον φόβο τους ή 

εκείνοι που θέλουν να προκαλέσουν τον 

εαυτό τους να τρώνε στο απόλυτο 

σκοτάδι, μπορούν να το κάνουν εκεί.   
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2. BlindArt 

Ιστότοπος http://blindart.lv/en 

E-mail art@blindart.lv 

Περίληψη 

 

 

Η επιτυχία του “BlindArt” σηματοδοτήθηκε 
από τη δημιουργία ενός μοναδικού 
βιβλίου για παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με 
αναπηρία. Το “Κυνηγώντας τον κλέφτη 
της κάλτσας” (Chasing the Sock Thief) 
είναι ένα βιβλίο τεσσάρων μερών, το 
οποίο αποτελείται από μία ιστορία που 
δημιουργήθηκε από μέλη της Τυφλής 
Εταιρείας της Λετονίας και από εικόνες 
που δημιουργήθηκαν από τυφλά παιδιά 
και παιδιά με προβλήματα όρασης από το 
οικοτροφείο Strasdumuiža. Τα παιδιά, 
χρησιμοποιώντας έτοιμα στένσιλς 
(διάτρητα χαρτιά), τρύπησαν μικρές 
τρύπες γύρω από τα στένσιλς σε χαρτί με 
αιχμηρά αντικείμενα. Έπειτα, 
χρησιμοποιώντας την αίσθηση της αφής, 
γέμισαν τα σχήματα με χρώματα και 
δημιούργησαν εκπληκτικές εικόνες. Το 
βιβλίο εκδόθηκε σε δύο γλώσσες, στα 
Λετονικά και τα Αγγλικά για παιδιά χωρίς 
αναπηρίες, καθώς και για τυφλά παιδιά, 
και το βιβλίο προσαρμόστηκε και γι’ αυτά.  

Πηγές χρηματοδότησης  Δωρεές  

Ομάδες-στόχοι Άτομα με και χωρίς προβλήματα όρασης 

http://blindart.lv/en
mailto:art@blindart.lv
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Ποσοτικά αποτελέσματα 

(αριθμός εμπλεκομένων/ 

απασχολούμενων ατόμων, αριθμός 

θέσεων πρακτικής/εργασίας, κ.ά.)  

Μέσα σε μία δεκαετία, περισσότερα από 

300 τυφλά άτομα και άτομα με αναπηρία 

βοηθήθηκαν να ενταχθούν στην κοινωνία, 

όχι μόνο με βραχυπρόθεσμα 

προγράμματα, αλλά και 

προσλαμβάνοντάς τους για εργασία. Ο 

στόχος επιτεύχθηκε όχι μόνο μέσω της 

ενδυνάμωσης και της βελτίωσης της 

συναισθηματικής κατάστασης των ατόμων 

με αναπηρία, αλλά και με την οικονομική 

υποστήριξη της επιχείρησης. Αγορά 

ψηφιακών συσκευών ανάγνωσης, 

ανακαίνιση της αίθουσας τέχνης του 

οικοτροφείου για τυφλά άτομα, αύξηση 

της οικονομικής υποστήριξης για τυφλούς 

και άτομα με αναπηρία, εξασφάλιση 

βιβλίων σε γραφή Braille για σχολείο και 

τη Λετονική Βιβλιοθήκη για τους τυφλούς 

αλλά και πολλά άλλα έχουν γίνει από το 

“BlindArt” για τη βελτίωση της ζωής των 

ατόμων με αναπηρία.  

Ποιοτικός αντίκτυπος 

Πόση κοινωνική επίδραση έχει η 

επιχειρηματική δραστηριότητα; 

Περιγράψτε τις αλλαγές στην ομάδα-

στόχο λόγω της εφαρμογής καλών 

πρακτικών 

Η κοινωνική επιχείρηση δίνει την ευκαιρία 

σε κάποιον αποκλεισμένο από την 

κοινωνία να εργαστεί και να 

κοινωνικοποιηθεί, καθώς και να 

συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια, 

εκθέσεις και εργαστήρια για αυτό-

ανάπτυξη και να ανήκει σε κάτι 

μεγαλύτερο. Το “BlindArt” συνδέει 

επιτυχώς τις επιχειρηματικές διαδικασίες 

με την καλλιτεχνική και κοινωνική 

εργασία, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την αμειβόμενη 

εργασία, κάτι που έχει πραγματικό 

αντίκτυπο.  
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3. Dialogue in the dark in Hamburg  

Ιστότοπος dialogue-se.com 

E-mail  info@dialogue-se.com 
 

Περίληψη 

 

 

Η αποστολή της επιχείρησης είναι να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία, των μειονεκτούντων 
και των ηλικιωμένων σε παγκόσμια βάση, 
μέσω εκθέσεων και εργαστηρίων. Ο 
Διάλογος στο Σκοτάδι σας βγάζει από την 
άνεσή σας, οδηγώντας σας σε έναν 
κόσμο χωρίς εικόνες. Οι Τυφλοί Οδηγοί 
γνωρίζουν καλά αυτό το περιβάλλον και 
ως εκ τούτου παρέχουν στους επισκέπτες 
μια αίσθηση ασφάλειας. Για περισσότερα 
από 27 χρόνια, ο Διάλογος στο Σκοτάδι 
έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 41 
χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική, 
την Αφρική και την Ασία. Εκατομμύρια 
επισκέπτες οδηγήθηκαν στην έκθεση από 
χιλιάδες τυφλά άτομα και έμαθαν να 
βλέπουν στο σκοτάδι. 
 

Πηγές χρηματοδότησης  Το εισόδημα από τις εκδηλώσεις 
υποστηρίζει τους μισθούς των 
συντονιστών και τους παρέχει σημαντικές 
ευκαιρίες εργασίας. 

Ομάδες-στόχοι Άτομα με και χωρίς προβλήματα όρασης 

Ποσοτικά αποτελέσματα 

(αριθμός εμπλεκομένων/ 
απασχολούμενων ατόμων, αριθμός 

θέσεων πρακτικής/εργασίας, κ.ά.)  

Σήμερα, ο Διάλογος στο Σκοτάδι είναι ένα 
διεθνές δίκτυο με παρουσία σε 
περισσότερες από 41 χώρες, ως Έκθεση, 
Εργαστήριο, Δείπνο στο Σκοτάδι, ή 
πρόσθετες μορφές εκπαίδευσης στο 
πολιτιστικό τους πλαίσιο. Περισσότεροι 
από 9 εκατομμύρια επισκέπτες έχουν 
ζήσει μία εμπειρία στο Σκοτάδι και 
χιλιάδες τυφλοί οδηγοί και συντονιστές 
βρίσκουν απασχόληση μέσω εκθέσεων 
και εργαστηρίων. Διεθνώς 
αναγνωρισμένος, ο Διάλογος στο Σκοτάδι 
είναι μια από τις πιο γνωστές κοινωνικές 
επιχειρηματικές έννοιες παγκοσμίως.  

mailto:info@dialogue-se.com


4. Καλές πρακτικές 

 

 

 
 

 

176 

Ποιοτικός αντίκτυπος 
Πόση κοινωνική επίδραση έχει η 

επιχειρηματική δραστηριότητα; 
Περιγράψτε τις αλλαγές στην ομάδα-

στόχο λόγω της εφαρμογής καλών 
πρακτικών 

Προσφέρουν απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
και γνώσεων συνεργαζόμενοι με μία 
διεθνή, δυναμική και ποικιλόμορφη ομάδα 
στους τομείς: Έρευνα και ανάπτυξη για 
Εκθέσεις· Ανάπτυξη Επιχείρησης· 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία· Σχεδιασμός 
Έκθεσης 
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4. Gallery 

Ιστότοπος www.rehcenter.org 

E-mail  info@rehcenter.org 

Περίληψη 

 

 

Τον Ιανουάριο του 2019, το NRCB άνοιξε 
μία γκαλερί, η οποία εκθέτει έργα τέχνης, 
φτιαγμένα από άτομα με προβλήματα 
όρασης -πίνακες, φωτογραφίες, κεραμικά 
και αξεσουάρ. Η Γκαλερί έχει γίνει ένα 
μέρος για να παρουσιάζονται οι 
δημιουργικές δεξιότητες των ατόμων με 
προβλήματα όρασης. Το άνοιγμα της 
Γκαλερί, δημιούργησε προϋποθέσεις για 
την ενεργή κοινωνική ένταξη των ατόμων 
με αναπηρία και για την ευαισθητοποίηση 
του κοινού σχετικά με τις ευκαιρίες των 
ατόμων με αναπηρία. Δύο άτομα με 
προβλήματα όρασης εργάζονται στη 
Γκαλερί. Θεματικές εκθέσεις 
διοργανώνονται με έργα κατασκευασμένα 
από άτομα με προβλήματα όρασης: το 
Θρακικό μωσαϊκό, κεραμικά έργα, 
εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις 
ζωγραφικής. Η Γκαλερί παρέχει 
πρόσβαση σε άτομα με προβλήματα 
όρασης σε έργα τέχνης και πολιτισμού. 
Έχει δημιουργήσει την ευκαιρία για άτομα 
χωρίς προβλήματα όρασης να βιώσουν 
τον κόσμο των ατόμων με προβλήματα 
όρασης. 

Πηγές χρηματοδότησης  Πρόγραμμα ESF στη Βουλγαρία 

Ομάδες-στόχοι Άτομα με και χωρίς προβλήματα όρασης 

http://www.rehcenter.org/
mailto:info@rehcenter.org
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Ποσοτικά αποτελέσματα 

(αριθμός εμπλεκομένων/ 

απασχολούμενων ατόμων, αριθμός 

θέσεων πρακτικής/εργασίας, κ.ά.)  

Κάθε μήνα, η Γκαλερί διοργανώνει Καφέ 

στο Σκοτάδι. Όποιος επιθυμεί μπορεί να 

πάει, να σερβιριστεί και να πιει έναν καφέ 

σε απόλυτο σκοτάδι (με δεμένα μάτια). Με 

αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης μπορεί να 

αισθανθεί τον κόσμο των ατόμων με 

προβλήματα όρασης και τις προκλήσεις 

του να ζει κανείς χωρίς όραση. Στους 

πελάτες δίνονται κεραμικά έργα, κάρτες 

αφής και γλυπτά για αναγνώριση (με 

δεμένα μάτια). 

Ποιοτικός αντίκτυπος 

Πόση κοινωνική επίδραση έχει η 

επιχειρηματική δραστηριότητα; 

Περιγράψτε τις αλλαγές στην ομάδα-

στόχο λόγω της εφαρμογής καλών 

πρακτικών 

Ανάπτυξη ενσυναίσθησης, κοινωνική 

κατανόηση.  
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Ψωμί στο σκοτάδι (BIND) 

Μαθησιακός στόχος: 

Κοινοτική συνοχή και προσωπικός μετασχηματισμός· μοντέλο κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας· σπάζοντας στερεότυπα· ενδυνάμωση ατόμων με προβλήματα 

όρασης 

Περιγραφή της μεθόδου/αριθμός ατόμων της ομάδας για την οποία είναι 

κατάλληλη η μέθοδος: 

Η μέθοδος Ψωμί στο Σκοτάδι αντιπροσωπεύει μία συνάντηση μεταξύ ατόμων με και 

χωρίς προβλήματα όρασης, στην οποία εργάζονται ομαδικά και ζυμώνουν ψωμί. Ο 

αριθμός των ατόμων με προβλήματα όρασης και των βλεπόντων είναι ίσος και η 

καλύτερη επιλογή είναι να έχουμε μία ομάδα, όχι μεγαλύτερη από 20 άτομα, πράγμα 

που σημαίνει 10 άτομα χωρίς προβλήματα όρασης και 10 άτομα με προβλήματα 

όρασης. Συνίσταται να δοθεί το 50% του ποσού στα άτομα με προβλήματα όρασης. 

Υλικοτεχνικές απαιτήσεις: 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε σκοτεινό χώρο (χωρίς πρόσβαση σε φως, ή που 

είναι εξοπλισμένο με κουρτίνες ή περσίδες, έτσι ώστε ο χώρος να είναι εντελώς 

σκοτεινός).  

Πριν από την εκδήλωση, οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης πρέπει να 

παρακολουθήσουν μία εκπαίδευση σχετικά με τη μέθοδο. Συνίσταται ιδιαίτερα να 

έχουν συμμετάσχει προηγουμένως σε τέτοια διαδικασία ζυμώματος τουλάχιστον δύο 

φορές και να έχουν λάβει πληροφορίες σχετικά με τα στάδια και τους στόχους της 

εκδήλωσης. 

Η εκδήλωση διευθύνεται από έναν συντονιστή (είτε με είτε χωρίς προβλήματα 

όρασης) και έναν βοηθό (χωρίς προβλήματα όρασης). 

Προκαταρκτική προετοιμασία:  

• Πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι πλαστικά μπολ όσα ο μισός αριθμός των 

συμμετεχόντων (για παράδειγμα, αν οι συμμετέχοντες είναι 20, θα βάλουμε 

μόνο 10 μπολ) με 500-600 γραμμάρια αλεύρι σε κάθε μπολ.  

• Κοντά σε κάθε μπολ, βάζουμε ένα πλαστικό μπουκάλι με 300-360 ml νερό 

(60% της ποσότητας αλευριού). Εάν υπάρχουν 10 μπολ, πρέπει να βάλουμε 
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10 μπουκάλια.  

• Στη μέση του τραπεζιού/των τραπεζιών, βάζουμε επιπλέον μπολ, σε 

διαφορετικά σχήματα, στα οποία βάζουμε το αλεύρι για ζύμωμα 

• Ο χώρος γίνεται σκοτεινός 

• Ετοιμάζουμε κομμάτια χαρτιού με τα ονόματα των ατόμων με προβλήματα 

όρασης, τα οποία θα τραβηχτούν από τα άτομα χωρίς προβλήματα όρασης 

για να σχηματίσουν τα ζευγάρια 

Ο συντονιστής και τα άτομα με προβλήματα όρασης μπαίνουν στον σκοτεινό χώρο 

και φορούν τις ποδιές τους. 

Ο βοηθός και οι βλέποντες μαζεύονται εκτός του σκοτεινού χώρου και φορούν τις 

ποδιές τους. Οι βλέποντες βγάζουν τα ονόματα των ατόμων με προβλήματα όρασης 

από το μπολ για να καθορίσουν τις ομάδες. 

Οι βλέποντες φορούν καλύμματα ματιών και μπαίνουν μέσα στον σκοτεινό χώρο με 

την υποστήριξη του βοηθού. Προφέρουν το όνομα του ατόμου με προβλήματα 

όρασης που είναι το ζευγάρι τους και βρίσκουν το άτομο με την υποστήριξη του 

βοηθού. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: (5 λεπτά) 

Ο συντονιστής κάνει μία εισαγωγή λέγοντας τι πρόκειται να συμβεί κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης και τι είναι διαθέσιμο στα τραπέζια (μπολ με αλεύρι και νερό). Μετά 

από αυτό, ο συντονιστής καλεί τους συμμετέχοντες να ζεστάνουν μαζί τα χέρια τους 

και να κάνουν ένα ελαφρύ μασάζ ο ένας στον άλλο.  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: (5-10 λεπτά) 

Ο συντονιστής προτείνει στην ομάδα να επιλέξει το θέμα της παρασκευής του 

ψωμιού και εάν η ομάδα δεν έχει κάποια ιδέα, τους προτείνει μία.  

Παραδείγματα θεμάτων: ελευθερία, εμπιστοσύνη, προκλήσεις, νέα αρχή. Το θέμα 

πρέπει να είναι κατανοητό και σημαντικό για όλους τους συμμετέχοντες. Δεν πρέπει 

να είναι πολύ αφηρημένο ή μακρινό από τη ζωή των συμμετεχόντων. Είναι επίσης 

σημαντικό να είναι τέτοιο, στο οποίο μπορούν εύκολα να αποδώσουν μεταφορές που 

σχετίζονται με τα διαφορετικά στοιχεία του ψωμιού.  
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ: (20-30 λεπτά) 

Δύο συμμετέχοντες ζυμώνουν σε ένα μπολ.  

• ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗ: Ο συντονιστής περνά στις ομάδες δύο βάζα -ένα με 

αλάτι και ένα με ζάχαρη, έτσι ώστε να περνούν από κάθε ζευγάρι. Κάθε 

συμμετέχων προσθέτει αλάτι και ζάχαρη στο μπολ, το οποίο μοιράζεται με το 

ζευγάρι του. Προσθέτοντας το αλάτι και ζάχαρη, οι συμμετέχοντες πρέπει να 

απαντήσουν στην ερώτηση που θέτει ο συντονιστής (για παράδειγμα: Ζάχαρη 

– ποιες προϋποθέσεις χρειάζεστε για να αισθανθείτε ελεύθεροι; Αλάτι – τι σας 

εμποδίζει από το να αισθανθείτε ελεύθεροι;)  

• ΠΡΟΖΥΜΙ/ΜΑΓΙΑ: Ο συντονιστής καλεί όλους τους συμμετέχοντες να ορίσουν 

τι σημαίνει μαγιά για αυτούς, έχοντας κατά νου το συγκεκριμένο θέμα. Ο 

βοηθός περνάει από κάθε μπολ, προσθέτει προζύμι/μαγιά και καλεί κάθε 

συμμετέχοντα να μοιραστεί τον δικό του ορισμό για το προζύμι/τη μαγιά. 

Συνίσταται να χρησιμοποιείται μόνο μία λέξη ως μεταφορά/ορισμός (για 

παράδειγμα: τι σας παρακινεί να είστε ελεύθεροι;) 

• ΝΕΡΟ: Οι συμμετέχοντες προσθέτουν νερό από τα πλαστικά μπουκάλια στο 

αλεύρι.   

Παραδείγματα μεταφορών για τα συστατικά της ζύμης: 

Αλεύρι: οι μικροί κόκκοι αλευριού μπορούν εύκολα να χαθούν, αλλά όταν ενωθούν σε 

ένα ψωμί έχουν μεγάλη σημασία και αξία  

Αλάτι: δυσκολίες, προκλήσεις, αρνητικές πλευρές  

Ζάχαρη: ευτυχία, ισχυρές πλευρές, ικανοποίηση, θετικές πτυχές 

Προζύμι/μαγιά: κίνητρο, υποστήριξη από άλλους, ειδικές συνθήκες 

Νερό: ο ενοποιητικός παράγοντας 

ΖΥΜΩΜΑ: (20 λεπτά: 10 λεπτά στο μπολ + 10 λεπτά στο τραπέζι) 

Ο συντονιστής καθοδηγεί τα ζευγάρια να ζυμώσουν με τρόπο όπου ο ένας ζυμώνει 

και ο άλλος κρατά το μπολ ή και οι δύο ζυμώνουν με το ένα χέρι και κρατούν το μπολ 

με το άλλο. Οι συμμετέχοντες ζυμώνουν τη ζύμη μέχρι να γίνει λεία και εύκολη να 

πλαστεί. Στο μεταξύ, ο βοηθός περνάει ανάμεσά τους και χωρίζει τη ζύμη σε δύο ίσα 

μέρη. Όλοι ζυμώνουν το κομμάτι της ζύμης τους. 
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ΜΟΡΦΗ: (10 λεπτά) 

Ο συντονιστής καλεί τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν τη ζύμη σε μορφή ή 

φιγούρες που σχετίζεται με το θέμα που συζητείται. Στο μεταξύ, ο βοηθός μαζεύει ό,τι 

δεν χρειάζεται πλέον (μπολ, μπουκάλια) και φέρνει τα υλικά με τα οποία οι 

συμμετέχοντες θα διακοσμήσουν τις μορφές τους. 

ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ: (10 λεπτά) 

Όταν όλοι είναι έτοιμη με τα σχήματα και τη διακόσμηση, ο συντονιστής καλεί την 

ομάδα να κινηθεί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, ώστε να είναι σε θέση να αγγίξει 

τις φιγούρες των άλλων συμμετεχόντων και να μαντέψει τι αντιπροσωπεύουν. Ο 

συντονιστής πρέπει να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εκ των προτέρων να μην 

πουν τι σχήμα έχουν δημιουργήσει με τη ζύμη. Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, οι 

συμμετέχοντες επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (10-15 λεπτά) 

Ο συντονιστής καλεί κάθε συμμετέχοντα να μοιραστεί αυτό που ένιωσε κατά τη 

ζύμωση. 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ* (προαιρετικά): 

Ο συντονιστής ενημερώνει την ομάδα ότι ο βοηθός θα δώσει στον καθένα από ένα 

κομμάτι από δύο διαφορετικές σοκολάτες. Ο συντονιστής καλεί τους συμμετέχοντες 

να μαντέψουν ποια είναι η σοκολάτα που τους έχει δοθεί.  

ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΩΤΑ: 

Ο συντονιστής ανακοινώνει ότι αυτό είναι το τέλος της εκδήλωσης και ευχαριστεί 

όλους τους συμμετέχοντες που πήραν μέρος σε αυτή. Ο βοηθός ανάβει σταδιακά τα 

φώτα.  

Απαραίτητα υλικά: 

Τραπέζια κατάλληλα για ζύμωμα, ποδιές, καλύμματα για τα μάτια, μπολ, πιάτα για 

νερό (μπουκάλια), προϊόντα ζύμωσης (αλεύρι, αλάτι, ζάχαρη, προζύμι/μαγιά, νερό, 

μπαχαρικά), πιάτα για ψήσιμο (φόρμες αλουμινίου/δίσκοι), φούρνος, μαγειρικά 

σκεύη. 
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Διάρκεια: 

2 ώρες 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρές ομάδες (τρεις ή τέσσερις 

συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης). 

Τι είναι 

η ζάχαρη 

το αλάτι 

το προζύμι 

το νερό 

στην εμπιστοσύνη; 

στην ελευθερία; 

στις προκλήσεις; 

σε μία νέα αρχή; 

στην πραγματοποίηση 

ενός ονείρου; 

στη δουλειά σας;    
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V.I.S.I.ON ασκήσεις δραματοποίησης με στόχο 

την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε λεκτικό και 

σωματικό επίπεδο 

Οι ασκήσεις που προτείνονται παρακάτω, δημιουργήθηκαν με σκοπό την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο, μεταξύ των 

νέων με προβλήματα όρασης, στο πλαίσιο του έργου Erasmus +  “Visual 

Impairment Social Inclusion ON” Erasmus+ project – www.vision-

erasmusplus.eu. Η  επιλογή των δράσεων περιλαμβάνει μόνο  ασκήσεις που 

θεωρούνται χρήσιμες για το παρόν έργο και την συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Η 

ενίσχυση αυτοπεποίθησης μέσω  ασκήσεων δραματοποίησης, υπήρξε ένα 

επιτυχημένο εργαλείο για μία  ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων 

γενικότερα. Όσον αφορά τη δημιουργία συνθηκών για μία ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός νέου με προβλήματα όρασης, τέτοιου 

είδους ασκήσεις έχουν αποδείξει ότι η ζωή μπορεί να αλλάξει προς το 

καλύτερο.     

Πριν προχωρήσουμε στην επιλογή και τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων σας, θα 

θέλαμε πρώτα να σας δώσουμε μερικές βασικές πληροφορίες, σχετικά με στοιχεία, 

τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη, ανεξάρτητα από την επιλογή και την 

κατεύθυνση του εργαστηρίου που θα ακολουθήσετε. Αυτά τα σημαντικά στοιχεία, τα 

οποία οφείλετε να λάβετε υπόψη κατά την προετοιμασία ενός εργαστηρίου για 

συμμετέχοντες, με προβλήματα όρασης, μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω 

συνοπτικά, με βάση την εμπειρία, την οποία συγκέντρωσαν οι συνεργάτες κατά τη 

διάρκεια των κατά τόπους εργαστηρίων που έλαβαν μέρος σε κάθε χώρα εταίρο, 

αλλά και στην εβδομάδα εκπαίδευσης όπου συμμετείχαν όλες οι χώρες μέλη του 

προγράμματος. Ακολούθως:  

1.  Αριθμός συμμετεχόντων με προβλήματα όρασης 

Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε μία ομάδα. Εδώ πρέπει να λάβετε 

υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών και των νέων ατόμων που 

στοχεύετε στη συμμετοχή τους στο εργαστήριο. Μικρότερες ομάδες - έως και 10-12 

συμμετέχοντες είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες, ακόμη και με λιγότερους συντονιστές. 

Υπάρχει χρόνος και κατάλληλη προσοχή για κάθε συμμετέχοντα και τις ανάγκες του. 

Υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη και πιο σαφέστερη αξιολόγηση για κάθε 

συνεδρία, η οποία τελικά οδηγεί στην αποτελεσματικότητα του εκάστοτε εργαστηρίου. 

http://www.vision-erasmusplus.eu/
http://www.vision-erasmusplus.eu/
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Μεγαλύτερες ομάδες - 20, 30 ή περισσότεροι συμμετέχοντες - θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν καλύτερα στο ζέσταμα πριν από κάθε δραστηριότητα, με στόχο να 

βοηθήσουν όλα τα μέλη να αποκτήσουν διάθεση για δράση, να τραγουδήσουν μαζί, 

να δημιουργήσουν σε όλους τους συμμετέχοντες την αίσθηση ότι είναι μέρος ενός  

μεγάλου και ουσιαστικού συνόλου. Ωστόσο, η διάσπαση της μεγαλύτερης ομάδας σε 

μικρότερες θα καταστήσει δυνατή την εστιασμένη εργασία. Τα ομαδικά παιχνίδια είναι 

εξαιρετικά για να ενεργοποιηθούν όλα τα μέλη και να βοηθηθούν ώστε να 

συμμετάσχουν στο κύριο μέρος της δράσης, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται κατά 

τη διάρκεια μίας εκπαίδευσης μέσω αναζωογονητικών, ενεργοποιητικών και 

συναισθηματικών ασκήσεων.   

2. Αριθμός των συντονιστών/συνοδών/υποστηρικτών και οι απαιτήσεις σχετικά με 

τις δεξιότητές τους  

Η ιδανική ομάδα υποστηρικτών περιλαμβάνει έναν καλό συντονιστή, ο οποίος 

καθορίζει το ρυθμό, δίνει τις οδηγίες και παρακολουθεί όλη τη διαδικασία. Αυτός ο 

επικεφαλής συντονιστής οφείλει να έχει τουλάχιστον έναν ή δύο συνοδούς, οι οποίοι 

να αναλαμβάνουν, με βάση το αρχικά επιλεγμένο πρόγραμμα, να προτείνουν 

ασκήσεις, να τις εκτελούν, να ολοκληρώνουν δίνοντας τον τελικό λόγο πίσω στον 

επικεφαλή συντονιστή συνεχίζοντας την στήριξη των συμμετεχόντων με προβλήματα 

όρασης μέσα στην ομάδα. Η συντονιστική ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς, οι 

οποίοι θα έχουν ένα καλό επίπεδο ορατότητας, κατανόησης και να διαθέτουν 

εμπειρία σχετικά με την πραγματοποίηση θεατρικών εργαστηρίων με παιδιά και 

νέους. Η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μελών της ομάδας, μαζί με 

συγκεκριμένες οδηγίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή κάθε 

άσκησης. Εκτός από αυτά, κάθε ομάδα πρέπει να συνοδεύεται από  τους συνοδούς. 

Οι συνοδοί είναι ενήλικες, οι οποίοι δεν ασχολούνται με το θεατρικό μέρος του 

εργαστηρίου, αλλά με την κατάσταση και την ευημερία όλων των μελών με 

προβλήματα όρασης. Οι αρμοδιότητες των συνοδών αφορούν τον τομέα της 

φροντίδας όλων των συμμετεχόντων με προβλήματα όρασης. Οι συνοδοί 

εγκαταλείπουν το χώρο του εργαστηρίου μόνο όταν πρέπει να υποστηρίξουν ένα 

συμμετέχοντα με προβλήματα όρασης και οι συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης 

δεν θα πρέπει ποτέ να μένουν χωρίς εφεδρικούς συνοδούς.  

Σε περίπτωση διακρατικών ομάδων, ακόμα και όταν ορισμένοι ή περισσότεροι από 

τους συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης μοιράζονται μια κοινή γλώσσα, είναι 

πάντα καλή ιδέα να συμμετέχετε με διερμηνείς. Αυτοί δεν πρέπει να παρεμβαίνουν/ 

επεμβαίνουν στη δράση. Πρέπει να παράσχουν μετάφραση των οδηγιών του 

συντονιστή, υποστηρίζοντας τους συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης και 

βοηθώντας τους να κατανοήσουν με σαφήνεια όλη τη διαδικασία  καθώς επίσης όλα 
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των εργαλεία/στάδια / εργασίες / ασκήσεις. Οι συντονιστές του εργαστηρίου οφείλουν 

να χρησιμοποιούν κατανοητή γλώσσα με απλές και μικρές προτάσεις.    

3. Χρόνος διάρκειας του εργαστηρίου αλλά και κάθε συνεδρίας  

Η διάρκεια μιας συνεδρίας δεν πρέπει να είναι ιδανικά μεγαλύτερη από 1 ώρα και 20 

λεπτά χωρίς διάλειμμα ή 2 ώρες με ένα σύντομο διάλειμμα για τους συμμετέχοντες. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές συνθήκες απώλειας όρασης των 

συμμετεχόντων μπορεί να ποικίλλουν και μπορεί να υπάρχουν μερικοί, που μπορεί 

να κουράζονται γρηγορότερα από άλλους, συνιστάται πάντα να τους ρωτάτε πώς 

αισθάνονται και εάν χρειάζονται ένα διάλειμμα. Κάθε εργαστήριο, ανάλογα με τους 

συμμετέχοντες, μπορεί να ποικίλει σε διάρκεια συναντήσεων. Μπορεί να διαρκέσει 

από 20 έως 25 συναντήσεις, όταν ο στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Εάν ο 

στόχος είναι η εκμάθηση ενός προϊόντος ( π.χ. παραγωγή ψωμιού) επίσης, με βάση 

την πολυπλοκότητα του, το εργαστήριο μπορεί να λάβει 3-4 ή 10 συναντήσεις, 

καθεμία με  καθορισμένη διάρκεια.  

4. Διαμόρφωση (τόπος/ περιβάλλον, όπου θα γίνει το εργαστήρι) & υλικά  

Η περιοχή, όπου θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο, πρέπει να ελεγχθεί και να 

εγκριθεί σύμφωνα με έναν κατάλογο απαιτήσεων ασφαλείας. Αυτό που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη, είναι η χρήση χρωμάτων και αντιθέσεων, αντηλιά, υπερβολικός 

θόρυβος... Τα απαραίτητα υλικά για κάθε συνεδρία εργαστηρίου εξαρτώνται από τις 

ασκήσεις που επιλέγετε κάθε φορά. Σε κάθε παρουσίαση άσκησης υπάρχει μια ειδική 

ενότητα, αφιερωμένη στα «απαραίτητα υλικά», που μπορείτε να συμβουλευτείτε. 

5. Γενικοί στόχοι του εργαστηρίου  

Οι στόχοι κάθε εργαστηρίου εξαρτώνται από πολλά πράγματα. Όταν ξεκινάτε με μια 

νέα ομάδα που δεν έχει συμμετάσχει ξανά σε παρόμοιες δράσεις, οι κύριοι στόχοι 

πρέπει να είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μελών, τόσο σε λεκτικό όσο και 

σε σωματικό επίπεδο, μέσω ασκήσεων δραματοποίησης. Εάν, ωστόσο, η ομάδα έχει 

ήδη περάσει από τέτοιου είδους εργαστήρια και έχει εμπειρία, ο στόχος του 

εργαστηρίου θα μπορούσε να είναι να προετοιμάσουν ένα κομμάτι για να 

παρουσιαστούν ή να εργαστούν επάνω στις ηγετικές τους ικανότητες - πώς θα 

μπορούσαν να προετοιμάσουν και να πραγματοποιήσουν ένα εργαστήριο για άλλους 

συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης ή για βλέποντες. Κατά περίπτωση, μπορείτε 

να διαλέξετε μερικές από τις ασκήσεις σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους της 

εκάστοτε ομάδας, καθώς επίσης να παρουσιάσετε να εφαρμόσετε και άλλες ασκήσεις 

φυσικά πάντα μετά από αντίστοιχη εκπαίδευση του εκπαιδευτή.  
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6. Εργαλεία σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας και την αξιολόγηση 

της επίτευξης των στόχων  

Όταν ξεκινάτε ένα εργαστήρι, οφείλετε να προετοιμάσετε ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο θα διανεμηθεί πριν από τη δράση, στους συμμετέχοντες 

με προβλήματα όρασης ώστε να δώσουν ανατροφοδότηση προκειμένου να σας 

βοηθήσουν με την επιλογή των ασκήσεων, ίσως και με ολόκληρο τον τρόπο που 

προσεγγίσατε  το θέμα που θα παρουσιάσετε. Θα πρέπει να ορίσετε κάποια κριτήρια 

ποιότητας - με βάση τις αντιδράσεις, τη συμπεριφορά και την ανατροφοδότηση από 

τους συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης (επίπεδο ικανοποίησης, 

αυτοαξιολόγηση του επιπέδου αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης, επαρκής 

συγκέντρωση στις δράσεις του εργαστηρίου, επίπεδο ευκολίας,  επιτυχής 

επικοινωνία με άλλους συνομηλίκους, αλλά και με τρίτους - άτομα με προβλήματα 

όρασης ή μη). Τα ερωτηματολόγια πρέπει να είναι ατομικά και να αξιολογούνται σε 

σχέση με τον κάθε συμμετέχοντα - οι προσωπικές ανάγκες και δυσκολίες του 

καθενός πιθανός να διαφέρουν από νέο σε νέο, ωστόσο δεν πρέπει να αφήσετε ούτε 

έναν συμμετέχοντα εκτός της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αυτός 

είναι ένας ρόλος, ο οποίος θα μπορούσε να ταιριάζει απόλυτα στον κατάλογο των 

ευθυνών των συντονιστών ή / και των συνοδών. 

Διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος VISION -  (εσωκλείονται 

οδηγίες) 

1. Χτίζοντας την ομάδα  

 Οι προτεινόμενες ασκήσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν ώστε να γίνει μία πρώτη 

γνωριμία των νέων, να δημιουργήσουν μια υγιή δυναμική ομάδα και να τους κάνουν 

να αισθανθούν άνετα μεταξύ τους. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία μιας ομάδας, ενός 

συνόλου παιδιών ή νέων με προβλήματα όρασης, που συμμετέχουν σε μια κοινή 

δράση, με κοινό σκοπό, ευεργετική για όλους. Ο συγκεκριμένος τύπος σχέσης μεταξύ 

των συμμετεχόντων είναι ζωτικής σημασίας. Η εμπιστοσύνη δεν προέρχεται μόνο 

από την αυτογνωσία και την ικανότητα να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας και τις 

ικανότητές σας, αλλά επίσης προέρχεται και από το να μαθαίνετε να αναγνωρίζετε 

και να εμπιστεύεστε τους συνεργάτες σας, να εργάζεστε ομαδικά, να υποστηρίζετε ο 

ένας τον άλλον και να πιστεύετε με σιγουριά, ότι η απόδοσή σας βασίζεται τόσο στην 

απόδοση των άλλων όσο και στον εαυτό σας. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο 

συνεργάζεστε με άλλους, με τον  κόσμο γενικότερα, είναι το ίδιο σημαντικός για την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησής σας όπως επίσης και  τα συναισθήματα και αντιλήψεις 

για σας. 

Οι παρούσες δραστηριότητες είναι πραγματικά σημαντικές για την έναρξη του 
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εργαστηρίου. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε βάθος κατά την πρώτη ή έως και 

δεύτερη συνεδρία ενώ έπειτα να εκτελούνται εν συντομία κατά τη διάρκεια των 

επόμενων συνεδριών. Καθιερώνοντας με αυτό τον τρόπο το πνεύμα της κοινότητας 

και ταυτόχρονα καθορίζοντας τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί η ομάδα. Οι 

κανόνες εισάγονται και συμφωνούνται από όλους στην αρχή κάθε εκπαίδευσης. 

Ένας τρόπος εισαγωγής αυτής της άσκησης είναι, όταν οι εκπαιδευτές προτείνουν 

ένα σχέδιο βασικών κανόνων, οι συμμετέχοντες μπορούν στη συνέχεια να 

προσθέσουν μερικούς δικούς τους. Ένας άλλος τρόπος είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες  

να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία ανταλλαγής ιδεών και σύστασης των κανόνων 

της ομάδας, ενώ ο συντονιστής μπορεί να προτείνει και αν χρειαστεί να προσθέσει 

ορισμένους. Οι οδηγίες θα πρέπει στη συνέχεια να διατίθενται σε όλους τους 

συμμετέχοντες για τακτική διαβούλευση. Οι εκπαιδευτές πρέπει πάντα να 

αναφέρονται στο σύνολο των κανόνων, όταν βλέπουν μια ανάγκη ή μια κατάσταση το 

απαιτεί. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα όσον αφορά την σύσταση κανόνων 

συμπεριφοράς προέρχεται από την ομάδα της Σόφια (Βουλγαρία), η οποία πρότεινε, 

τη δημιουργία τους σε μορφή ποιήματος ή έναν κατάλογο θεατρικών εντολών, 

καθοδηγώντας τα παιδιά στη συνεργασία μεταξύ τους και με τους διαμεσολαβητές. 

Το χτίσιμο της ομάδας πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την γνωριμία με την 

εκπαιδευτική ομάδα, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης να έχουν 

μια ξεκάθαρη ιδέα με ποιον συνεργάζονται. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά να μοιράζονται μεταξύ τους πληροφορίες που αφορούν τον 

εαυτό τους και τις προσδοκίες τους. Η γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους, 

έχει ιδιαίτερη σημασία για ομάδες έρχονται πρώτη φορά σε επαφή. Ο σκοπός πέρα 

από την πρώτη γνωριμία, είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να 

αισθανθούν μεγαλύτερη άνεση μεταξύ τους και να δημιουργηθεί μια ανεπιτήδευτη 

ατμόσφαιρα για συζήτηση και ομαδική συνοχή.  

Η κοινή χρήση προσδοκιών καθορίζει τους στόχους του μαθήματος ή της συνεδρίας 

και καθορίζει τη γενική πορεία της ομάδας (π.χ. επιλογή ασκήσεων μέσα από το 

θέατρο, οι οποίες θα ήταν πιο χρήσιμες και αποτελεσματικές με τη συγκεκριμένη 

ομάδα). Η αποστολή της εκπαιδευτικής ομάδας  είναι να βοηθήσει την ομάδα των 

νέων με προβλήματα όρασης στην πραγματοποίηση και διατύπωση των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων.   

Όπου οι πληροφορίες περί ιατρικών θεμάτων  δεν μπορούν να ληφθούν απευθείας 

από τους συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους συμβούλους/γονείς/ 

καθηγητές τους στο σχολείο προκειμένου να κατανοηθεί κάθε κατάσταση και να 

επιλεγεί η καλύτερη προσέγγιση.  

Με βάση τους στόχους του εργαστηρίου και το εκπαιδευτικό θέμα, η υποστηρικτική 
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ομάδα οφείλει να παρουσιάσει εν συντομία τις δραστηριότητες, που θα 

πραγματοποιηθούν, τη διάρκεια, τον αναμενόμενο αριθμό συναντήσεων και μερικές 

επιλογές κλεισίματος, οι οποίες σταδιακά θα πρέπει να περιοριστούν σε ένα - π.χ. 

μια παρουσίαση για την κοινότητα, για το σχολείο, ένα μικρής διάρκειας show σε 

δημόσιο χώρο, τη συμμετοχή σε ένα φεστιβάλ ή κάτι διαφορετικό. Οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να έχουν τις επιλογές και να υποστηριχθούν στη διαμόρφωση της ιδέας 

τους για την ολοκλήρωση του εργαστηρίου.  

Οι ασκήσεις για το “χτίσιμο της ομάδας” που παρουσιάζονται παρακάτω, 

ακολουθούν την εξής σειρά: 

• Γνωριμία και καθορισμός των παιχνιδιών/ασκήσεων  

• Ασκήσεις, παρουσιάζουμε ποιοι είμαστε, τί πιστεύουμε και τί αισθανόμαστε  

• Ασκήσεις, που αφορούν την οικειότητα και γνωριμία με το χώρο εργασίας 

• Ασκήσεις σχετικές με την οικοδόμηση της ομαδικής συνοχής και της αίσθησης 
ασφάλειας 

 

Προτείνεται από: Dinos Aristidou, UCAN 

Τίτλος Άσκησης Φτιάχνω ζευγάρια 

Διάρκεια 5-10 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Να γνωριστούμε και να συνεργαστούμε με άγνωστους 

ανθρώπους αλλά με ασφαλή και διασκεδαστικό τρόπο 

Να συνεργαστούμε γρήγορα 

Να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας με δημιουργικό τρόπο  

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Σε ζευγάρια. Ο συντονιστής ονοματίζει αντικείμενα που γίνονται 

ζευγάρια και τα μέλη τα παρουσιάζουν με το σώμα τους μέσα σε 

10’’. 

Π.χ. Σφυρί και καρφί / μαχαίρι και πιρούνι / παπούτσι και πόδι / 

μουσικός και το όργανο / κύπελλο και πιατάκι τους 

 

Αυτή είναι μια γρήγορη άσκηση. Ο συντονιστής πρέπει να 

συνεχίζει να αλλάζει τα ζευγάρια, έτσι ώστε τα μέλη να έχουν την 

ευκαιρία να εργαστούν με μια ποικιλία ανθρώπων. Επειδή είναι 

γρήγορο, ενθαρρύνει την άμεση συνεργασία. Είναι επίσης ένας 

διασκεδαστικός τρόπος να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το 

σώμα μας. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και με μεγαλύτερα 

αντικείμενα, αλλά και με ομάδες των 3 ή 4 ατόμων. 

 

Κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή συντρόφου, βεβαιωθείτε ότι οι 

νέοι παρουσιάζονται μέσω χειραψίας. Μετά την άσκηση, οι 

συμμετέχοντες πρέπει να ευχαριστήσουν τον σύντροφό τους. 

Αυτό επισημοποιεί τη γνωριμία και βοηθά τα μέλη να θυμούνται 

τα ονόματα των άλλων.   

Αξιολόγηση  Με πόσα διαφορετικά άτομα συνεργάστηκες?  

Με ποιο τρόπο δούλεψες μαζί τους?  

Συνοπτικά πρακτικά 

της αξιολόγησης 

Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ διασκεδαστικό, με όλα τα μέλη να 

συμμετέχουν πλήρως και να το απολαμβάνουν. 

 

 

Προτείνεται από: Mared Jarman, UCAN 

Τίτλος Άσκησης Το σπίτι του Γίγαντα  

Διάρκεια 5-10 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Να συνεργαστούμε και να γνωριστούμε γρήγορα με έναν 

διασκεδαστικό τρόπο. 

Να ζεσταθεί το σώμα και  να αρχίσει το μυαλό  να σκέφτεται 

δημιουργικά.  

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο)  

Κανένα 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Σε ομάδες των 5 ή 6. Ο συντονιστής φωνάζει δυνατά διάφορα  

αντικείμενα που βρίσκονται στο σπίτι του Γίγαντα και η ομάδα τα 

συμβολοποιεί με το σώμα τους μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ο 

μόνος κανόνας είναι ότι το κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να 

φτιάξει το αντικείμενο. Π.χ. «Στο σπίτι του γίγαντα βρίσκεται η 

οδοντόβουρτσα/ καρέκλα/ ρολόι/ γυαλιά ηλίου/ σουβενίρ του 

γίγαντα του Πύργου.» 

Ο συντονιστής πρέπει να δημιουργήσει μια αφήγηση με τα 

αντικείμενα και να ζητήσει από τους συμμετέχοντες ιδέες για το 

τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι του Γίγαντα.   

Αξιολόγηση  Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της άσκησης; 

Ποιο από τα αντικείμενα που συμβολοποίησες σου άρεσε 

περισσότερο; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση, την οποία 

συνήθως απολαμβάνουν οι νέοι ανεξαρτήτως των δεξιοτήτων 

που διαθέτουν. Τους βοηθά να καθιερώσουν τη συνεργασία 

γρήγορα και να απολαύσουν τη συντροφιά των άλλων. 

 

Προτείνεται από: Megan John, UCAN 

Τίτλος άσκησης Περνώντας το χειροκρότημα  

Διάρκεια 5 Λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Να οργανώσετε την ομάδα. 

Να ξεκινήσετε να εργάζεστε ομαδικά και να ακούτε ο ένας τον 

άλλον. 

Να εργάζεστε με συντονισμό και ρυθμό. 

Να διασκεδάσετε. 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Ο συντονιστής εξηγεί τις ασκήσεις στην ομάδα. Η ομάδα πρέπει 

να περάσει ένα ατομικό χειροκρότημα γύρω από τον κύκλο. Για 

παράδειγμα, ο συντονιστής θα αρχίσει περνώντας ένα 

χειροκρότημα στο άτομο αριστερά του. Ο δεύτερος στη 

συνέχεια θα πρέπει να περάσει ένα χειροκρότημα στον επόμενο 

στα αριστερά του, και ούτω καθεξής. Αυτό συνεχίζεται έως ότου 

το χειροκρότημα φτάσει ξανά στο συντονιστή. 

Ο συντονιστής περνάει ένα άλλο χειροκρότημα και ενθαρρύνει 

την ομάδα να επιταχύνει το πέρασμα σε ρυθμό για να δει πόσο 

γρήγορα μπορούν να κάνουν το χειροκρότημα να κινείται. 

Εάν ο συντονιστής θεωρεί ότι η ομάδα λειτουργεί αρκετά καλά,  

μπορεί να εισαγάγει  και δεύτερο χειροκρότημα στον κύκλο. 

Η επόμενη φάση θα είναι ο συντονιστής να εξηγήσει την 

άσκηση ξανά. Αυτή τη φορά πρέπει να χειροκροτήσετε με το 

άτομο που βρίσκεται δίπλα σας. Αυτό σημαίνει ότι ο 

συντονιστής θα στραφεί στο άτομο στα αριστερά του, και 

έχοντας γυρίσει πρόσωπο με πρόσωπο θα χειροκροτήσουν 

ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, το άτομο που βρίσκεται στα 

αριστερά του συντονιστή, θα πρέπει να γυρίσει στα αριστερά 

του και να χειροκροτήσει ταυτόχρονα με τον διπλανό του. Αυτό 

συνεχίζεται μέχρι να ακολουθήσετε έναν σταθερό ρυθμό. Ο 

συντονιστής θα ενθαρρύνει τότε την ομάδα να επιταχύνει.  

Αξιολόγηση  Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της άσκησης; 

Σου άρεσε η ενέργεια και η αύξηση του ρυθμού της ταχύτητας 

της άσκησης; 

Πώς συνεργάστηκες με τους άλλους; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση που συνήθως 

απολαμβάνουν οι νέοι ανεξαρτήτως των δεξιοτήτων που 

διαθέτουν. Τους βοηθά να αναπτύξουν συντονισμό και εστίαση 

και ταυτόχρονα να διασκεδάσουν. 

 

Προτείνεται από: Bernard Latham, UCAN 

Τίτλος άσκησης Ραβδιά 

Διάρκεια 5 – 10 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Γνωριμία με το χώρο και εισαγωγή στον χορό και την κίνηση. 
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Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Ραβδί μπαμπού μήκους 1 μέτρου ανά συμμετέχοντα. Σημείωση: 

βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τραχιά άκρα και οι συμμετέχοντες 

παρακολουθούνται συνεχώς. 

Μουσική: πρόταση “Sacrifice”, της Lisa Gerrard ή κάτι 

παρόμοιο. 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

Αυτή είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική άσκηση που μπορεί να 

αποτελέσει ταυτόχρονα και  κομμάτι απόδοσης από ένα 

θεατρικό σύνολο. 

Δουλεύεται σε ζευγάρια και βοηθά στην  ενίσχυση της κίνησης 

και του συναισθήματος των ζευγαριών. Επίσης, το να ακούγεται 

το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι είναι ζωτικής σημασίας. Θα 

ρυθμίσει τη διάθεση και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

δουλέψουν με τον ήχο και με το ζευγάρι τους. 

“Βρείτε έναν συνεργάτη. Κοιτάξτε ο ένας τον άλλον. Ο καθένας 

σας παίρνει από ένα ραβδί. 

Δώστε το ένα άκρο του ραβδιού στον σύντροφό σας. Κρατήστε 

το άλλο άκρο του ραβδιού μόνο με τις άκρες των δακτύλων σας. 

Ακούστε τη μουσική. 

Τα πόδια σας πρέπει να διατηρούν μία άνετη απόσταση.  Αυτό 

θα σας επιτρέψει να κινηθείτε πιο ελεύθερα και θα σας δώσει 

καλύτερη ισορροπία. 

Θυμηθείτε, το ζευγάρι σας ενώνεται μαζί με τα ραβδιά σας. 

Αρχίστε να κινείστε. Αργά. Εξερευνήστε το χώρο γύρω σας. 

Όταν αισθάνεστε πιο σίγουροι μεταξύ σας, μετακινηθείτε στο 

χώρο. Έχετε γόνατα. Λυγίστε τα. Έχετε χέρια. Τεντώστε τα. 

Ο ένας από εσάς μπορεί να πάρει το προβάδισμα και ο άλλος 

να ακολουθήσει. Αλλαγή ρόλων. Συνεργαστείτε. Εμπιστευτείτε ο 

ένας τον άλλο. Μάθετε τι μπορεί να συμβεί. 

Ως συντονιστές προσφέρετε ελάχιστη υποστήριξη και αφήστε 

τους συμμετέχοντες να νιώσουν τη μουσική και την κίνηση. 

Ενθαρρύνετε προφορικά σε κάθε ευκαιρία.  

Αξιολόγηση Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της άσκησης; 

Τι σου άρεσε περισσότερο; 

Ποια μουσική θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις την επόμενη φορά 

που θα κάνεις την άσκηση; 
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Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Αυτή είναι μια πολύ ενεργητική άσκηση που συνήθως 

απολαμβάνουν οι νέοι ανεξαρτήτως των δεξιοτήτων που 

διαθέτουν. Η επιλογή της μουσικής είναι πολύ σημαντική, 

καθώς θα καθορίσει τη διάθεση και την ταχύτητα της κίνησης. 

Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν το 

ραβδί υπεύθυνα. 

 

Προτείνεται από: Tsveta Baliyska-Sokolova, School “Louis Braille” & 

Playback theatre “Here and now” 

Τίτλος άσκησης Κοινωνιομετρία  

Διάρκεια 15-20 λεπτά (ανάλογα με τους στόχους, θα μπορούσε επίσης να 

διαρκέσει 60-80 λεπτά με το κλείσιμο) 

Μαθησιακοί στόχοι Η κοινωνιομετρία είναι η επιστήμη που πραγματεύεται τον 

καθορισμό των θέσεων μέσα στην ομάδα (βλ: «Ψυχοδράμα - 

τόμος 1» Jacob Moreno). Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι τα 

μέλη να γνωριστούν μεταξύ τους μέσω του παιχνιδιού. Η 

κοινωνιομετρία δείχνει τις θέσεις μέσα στην ομάδα και τα 

βιογραφικά και χαρακτηριστικά στοιχεία - οπτικά, μέσω της 

τοποθέτησης εντός του χώρου. Η μέθοδος είναι γρήγορη και 

διασκεδαστική. Βασισμένη σε 5-7 κριτήρια, ο συντονιστής και η 

ομάδα στο σύνολο μπορούν να μάθουν ο ένας τον άλλον 

καλύτερα από το να  βασίζονται σε περισσότερες ώρες κοινών 

δραστηριοτήτων ή/και άλλες τεχνικές για να αποκτήσουν 

οικειότητα μεταξύ τους. 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Ελεύθερος χώρος 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει εκπαίδευση στο ψυχόδραμα 

και την κοινωνιομετρία. Επίσης οφείλει να έχει καθορίσει τα 

κριτήρια, βάσει των οποίων πρόκειται να διαχωρίσει την ομάδα, 

καθώς και τη διαδοχή αυτών των κριτηρίων, η οποία είναι 

μείζονος σημασίας. 

Τα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με: 

• Τα χαρακτηριστικά της ομάδας - είναι μια νέα ομάδα, 
υπάρχει ένα νέο μέλος / τα μέλη που συμμετέχουν, είναι 
μια σταθερή ομάδα με μεταβαλλόμενη δυναμική και ούτω 
καθεξής. 

• Οι στόχοι της κοινωνιομετρίας - γνωριμία μεταξύ τους, 
καθορισμός θέσεων εντός της ομάδας, έρευνα των 
σχέσεων εντός της ομάδας, ανακάλυψη κρυφών 
συγκρούσεων κ.λπ. 

• Η δυναμική της ομάδας, οι περιστάσεις και τα 
χαρακτηριστικά τους μέσα από τα οποία διαμορφώνεται η 
ομάδα 

Ο συντονιστής θέτει ένα κριτήριο. Για παράδειγμα, 

"ευθυγραμμιστείτε ανάλογα με το ύψος - από τον ψηλότερο στον 

κοντύτερο", ή ανάλογα με το μέγεθος του παπουτσιού, ή την 

ηλικία - από τον μεγαλύτερο ως το μικρότερο, ή ανάλογα με το 

μέγεθος της παλάμης (θα μπορούσε να είναι μια μετάβαση στην 

άσκηση "περνώντας το χειροκρότημα”). Αφού οριστεί το 

κριτήριο, η ομάδα κάνει τη γραμμή χωρίς καμία βοήθεια από τον 

συντονιστή. Ο συντονιστής ρωτά κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά 

ποια είναι η θέση του. Κάθε συμμετέχων εξηγεί και απαντά στις 

ερωτήσεις του συντονιστή, εάν θέλει να εξηγήσει καλύτερα τη 

θέση του. Εάν ο συντονιστής το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να 

προτείνει αλλαγή θέσεων. Για παράδειγμα: "Υπάρχει κάποιος 

που θα ήθελε να είναι διαφορετικό ζώδιο;" Εάν κάποιος 

επιβεβαιώσει, ο συντονιστής τον ρωτά τι θα ήθελε να είναι και 

τον ενθαρρύνει να πάει σε ένα μέρος, που αντιστοιχεί σε αυτό το 

ζώδιο και να δει πώς αισθάνεται εκεί. Ο συντονιστής στη 

συνέχεια απευθύνεται στην ομάδα ζητώντας να μάθει πως 

αισθάνονται. Στο τέλος, ο συντονιστής ρωτά σε ποια θέση κάθε 

συμμετέχων θα ήθελε να οριστικοποιήσει το δεδομένο κριτήριο 

που τους δόθηκε. Αφού ο καθένας έχει διευθετήσει τις θέσεις 

του και ελέγξει τις θέσεις των άλλων - ο συντονιστής δίνει το 

επόμενο κριτήριο. 

 Θα μπορούσε να σχετίζεται με την επιλογή κάποιου από την 
ομάδα. Για παράδειγμα, "τοποθετήστε το χέρι σας στον ώμο του 
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ατόμου με το οποίο θα εμπιστευόσασταν κάτι πραγματικά 
προσωπικό" ή "τοποθετήστε το χέρι σας στον ώμο του ατόμου 
στο οποίο θα στηριζόσασταν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης" 
ή "τοποθετήστε το χέρι σας στον ώμο του ατόμου, το οποίο θα 
επιλέγατε για έναν δραματικό ρόλο (κωμωδία). 
Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις - δεν μπορείτε να επιλέξετε τον 
εαυτό σας και πρέπει να κάνετε μια επιλογή. Αφού το έχουν 
κάνει όλοι, ο συντονιστής συζητά τη διαδικασία με κάθε 
συμμετέχοντα. 

Αξιολόγηση Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης; 

Ήταν άνετα για σένα; 

Πώς θα αξιολογούσες την αλληλεπίδρασή σου με τους άλλους 

συμμετέχοντες; Τι συμβαίνει με την αλληλεπίδραση σε σχέση με 

τον συντονιστή; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Αυτή η προσέγγιση είναι πολύτιμη, αλλά μπορεί να προκαλέσει 

έντονα συναισθήματα, εχθρότητα, σύγκρουση, θυμό. Ο 

συντονιστής οφείλει να είναι εκπαιδευμένος για να διαχειριστεί 

μια τέτοια κατάσταση. Διαφορετικά, θα μπορούσε να έχει 

αρνητική επίδραση στη δυναμική της ομάδας και στην 

ατμόσφαιρα διεξαγωγής των ασκήσεων. 

 

Προτείνεται από: Ina Gerginova & Aleksander Evtimov, FDCBPCS & Playback 

theatre “Here and now” 

Τίτλος άσκησης Απτός κύκλος  

Διάρκεια 7-10 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Να αποκτήσει καθένας την αίσθηση ότι είναι μέλος μιας ομάδας, 

να νιώσει τον άλλον, να μειώσει την απόσταση και να αισθανθεί 

πιο άνετα μέσα από την αφή. Αύξηση της προσωπικής 

ευαισθητοποίησης για τις εσωτερικές αισθήσεις, ενώ 

ταυτόχρονα σχετίζεται με τις άλλες. 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Οι συντονιστές συμμετέχουν στην άσκηση. Η ατμόσφαιρα έχει 

μεγάλη σημασία. Ο χώρος πρέπει να είναι ήσυχος και ασφαλής. 

Ο συντονιστής προτείνει στην ομάδα να σχηματίσει έναν κύκλο 

κρατώντας  ο ένας τα χέρια του άλλου και να κλείσουν τα μάτια 

τους. 

Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να αρχίσουν να 

εξερευνούν τα χέρια που κρατούν δεξιά και αριστερά τους. Ποιο 

είναι μεγαλύτερο, πιο ζεστό, πιο μαλακό, πιο υγρό και πιο άνετο 

να κρατάτε; Οι συμμετέχοντες απαντούν στις ερωτήσεις από 

μέσα τους χωρίς να κοινοποιήσουν τις απαντήσεις. Οι 

ερωτήσεις στοχεύουν στην εστίαση της επαφής για τον άλλο. 

Όλοι κάνουν ένα μικρό βήμα μπροστά. Ο συντονιστής ζητά από 

την ομάδα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κρατούν ο ένας 

τον άλλον με εκείνον «του κρατήματος των εραστών» με τα 

δάχτυλα διασταυρωμένα. Περισσότερες ερωτήσεις: Πώς 

διαφέρει τώρα; Είστε άνετα ή όχι; Υπάρχει ενέργεια που 

διέρχεται; Δίνεις ή λαμβάνεις, ή και τα δύο; Σας αρέσει το ένα 

χέρι περισσότερο από το άλλο; 

Όλοι κάνουν ένα άλλο μικρό βήμα μπροστά. Ο συντονιστής ζητά 

από την ομάδα να αγκαλιάσει και τους δύο ανθρώπους εκτός 

από τους ώμους. Νιώθεις άνετα ή όχι; Τι είναι διαφορετικό; 

Όλοι κάνουν ένα άλλο μικρό βήμα μπροστά. 

Αξιολόγηση Ο συντονιστής ζητά από όλους να μοιραστούν το συναίσθημα 

τους με μια λέξη. 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Μια πολύ ευαίσθητη άσκηση, που δημιουργεί την αίσθηση ότι 

είσαι ένα με τα άτομα γύρω σου και ότι μπορείς να 

παρατηρήσεις τη διαφορά, τις ομοιότητες, τις σημαντικές 

σχέσεις. 

 

Προτείνεται από: Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte 

Τίτλος άσκησης Παιχνίδια εμπιστοσύνης «ο Πόλος» (ή «Ο κύκλος») 

Διάρκεια Διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και το 

χρόνο που αποφασίζει ο συντονιστεί να δώσει λόγω εμπειρίας 

σε κάθε συμμετέχοντα 

Μαθησιακοί στόχοι Ανακαλύψτε και εξερευνήστε το σώμα σας μέσω της φυσικής 

επαφής με τους άλλους. 

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης απέναντι στον εαυτό μας και τους 

άλλους. Εξερεύνηση, επιτρέποντας ή διευκολύνοντας στον 

εαυτό σας την επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.   
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Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

Σχηματίζοντας ομάδες των 8-12, που θα κάνουν από έναν 

κύκλο, στέκονται στα όρθιοι, κλείνουν τον κύκλο και αγκαλιάζουν 

ο ένας τον άλλον, βρίσκοντας με τα χέρια και τα πόδια το ταίρι 

στα δεξιά και αριστερά, προκειμένου να δημιουργήσουν μια 

αληθινή ομαδική αγκαλιά. Ένα προς ένα, κάθε μέλος της 

ομάδας μπαίνει μέσα στον κύκλο και όταν βρίσκεται στο κέντρο 

του, κλείνει τα μάτια του, τότε η ομάδα εκπέμπει έναν φωνητικό 

ήχο σε όλη τη διάρκεια της άσκησης, έτσι ώστε το άτομο μέσα 

στον κύκλο να μπορεί να εξερευνήσει το σώμα του και τους 

συμμετέχοντες γύρω του, επιτρέποντας τον εαυτό του να αφεθεί 

μέσα στον κύκλο, να κινηθεί ελεύθερα, να εμπιστευθεί το 

γεγονός ότι ο κύκλος είναι έτοιμος να καλωσορίσει το σώμα του 

στο κέντρο. 

Ο ηχητικός μανδύας, που διαμορφώνεται γύρω από το άτομο 

στη μέση, τον προστατεύει από τα εξωτερικά ερεθίσματα και 

τους φόβους του. Αυτή η ασφάλεια ενεργοποιεί την εμπιστοσύνη 

του στους άλλους και ενισχύει το σχηματισμό της ομάδας και την 

εμπιστοσύνη μέσα σ’ αυτήν. Ο συντονιστής θα ρυθμίσει τη 

διάρκεια της άσκησης για κάθε συμμετέχοντα. 

Αξιολόγηση Μπορείτε να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες πώς ένιωσαν ενώ 

ήταν μέρος του κύκλου και ενώ ήταν μέσα στον κύκλο. Που 

αισθάνθηκαν πιο άνετα; 
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Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Τα παιχνίδια εμπιστοσύνης είναι απαραίτητα στα θεατρικά/ 

βιωματικά εργαστήρια, ειδικά εάν οι συμμετέχοντες είναι άτομα 

με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Αυτές οι ασκήσεις βοηθούν 

στην οικοδόμηση μιας μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στον εαυτό 

μας, στους άλλους και στον περιβάλλοντα κόσμο. Δίνουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουμε μεγαλύτερη σταθερότητα, 

μεγαλύτερη ευαισθησία και καλύτερη κατανόηση άλλων 

αισθήσεων. Η εκπαίδευση σχετικά με την «εμπιστοσύνη» σε ένα 

προστατευμένο περιβάλλον, όπως ένα εργαστήρι θεάτρου/ 

βιωματικό εργαστήρι, επιτρέπει στα μέλη του να ζήσουν στο 

έπακρο με συνειδητό τρόπο, μια συλλογική διάσταση, στην 

οποία ο καθένας μπορεί να σκεφτεί προσωπικά, εστιάζοντας 

στην ατομική του συμπεριφορά, η οποία γίνεται μια θεμελιώδης 

συνεισφορά (μαζί με τους άλλους) για μια συνειδητή ανάπτυξη 

ομάδας. Πραγματικά, η ομαδική εργασία λειτουργεί καλά, όταν 

τα μέλη εγκαθιστούν πραγματικές συνθήκες εμπιστοσύνης με 

τον εαυτό τους αλλά και μεταξύ τους. Οι πράξεις γίνονται 

ρευστές, όταν όλοι συγκεντρώνονται στο δικό τους έργο, 

εμπιστευόμενοι τους άλλους αλλά και το δικό τους έργο. 

 

Μερικές αξιολογήσεις από συμμετέχοντες, οι οποίοι δοκίμασαν 

αυτήν την άσκηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο 

Παλέρμο (C1): 

«Κινούμουν και μετά ένιωσα την καρδιά κάποιου και ήταν 

υπέροχα». Marta, 14 ετών, με ολική απώλεια όρασης. 

«Ήξερα ότι ο κύκλος ήταν μικρός, αλλά ένιωθα ότι ήταν 

τεράστιος». Silvia, 16 ετών, με προβλήματα όρασης. 

«Δεν μοιάζει με κύκλο. Συγκεντρώθηκα στους ήχους και έχασα 

την αίσθηση του προσανατολισμού. Ο χώρος ήταν 

απροσδιόριστος». Megan, μέλος του UCAN, τρεις τύπους 

προβλημάτων όρασης. 

«Ένιωσα ότι ήμουν μέρος του κύκλου και όχι στον κύκλο. 

Ήμασταν ένα σύνολο, ένα πράγμα». Mared, μέλος του UCAN, 

με περιφερειακή όραση. 

 

Προτείνεται από:  Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte 

Τίτλος άσκησης  Γιαπωνέζικος τρόπος χαιρετισμού  

Διάρκεια 25 λεπτά 
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Μαθησιακοί στόχοι Μια άσκηση συγκέντρωσης για να μάθετε να εργάζεστε 

συλλογικά. 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο. Ο συντονιστής βοηθά την 

ομάδα να συγκεντρωθεί για να ξεκινήσει, δίνει προσοχή στη 

στάση των συμμετεχόντων, η οποία πρέπει να είναι χαλαρή και 

όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη. Ο συντονιστής επιλέγει ένα μέλος 

– ηγέτη ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Ο ηγέτης πρέπει να 

κάνει ένα βήμα μπροστά και να απλώσει ένα χέρι (αριστερά ή 

δεξιά) προς το κέντρο του κύκλου και να πει δυνατά τον 

φωνητικό ήχο "ΧΑ". Καθώς το μέλος - ηγέτης ξεκινά αυτήν την 

κίνηση, ολόκληρη η ομάδα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει την 

ίδια κίνηση και ήχο σε τέλειο συγχρονισμό μαζί με το μέλος - 

ηγέτη. Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στην 

αρχική τους θέση, έτοιμοι για μια νέα δοκιμή με ένα νέο μέλος - 

ηγέτη. 

Παραλλαγή: Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατήσουν τα 

μάτια κλειστά κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

Αξιολόγηση Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της άσκησης; 

Πώς ένιωσες ως μέλος - ηγέτης; 

Πώς διαχειρίστηκες το συγχρονισμό; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Μια εξαιρετική άσκηση για συγκέντρωση, για ακρόαση και για να 

αισθανθείτε ένα με την υπόλοιπη ομάδα. 

 

 

2. Χτίζοντας δεξιότητες   

Οι ακόλουθες δράσεις, που λαμβάνουν περισσότερο χρόνο και καλύπτουν το πιο 

σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης VISION, περιλαμβάνουν συνεδρίες και ασκήσεις, 

που στοχεύουν στην υπερνίκηση των εντοπισμένων δυσκολιών, στην οικοδόμηση  

δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης, στις οποίες στοχεύουν οι συμμετέχοντες, μέσω 

διασκεδαστικών και απελευθερωτικών θεατρικών ασκήσεων. Οι ασκήσεις που 

προτείνονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρθρωτή βάση - να 

επιλέγονται από τους εκπαιδευτές, ανάλογα με τη συγκεκριμένη ομάδα και τις 

ανάγκες/ προσδοκίες που απαιτούνται. 
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Προτείνεται από: Dinos Aristidou, UCAN 

Τίτλος άσκησης Η παλάμη του χεριού 

Διάρκεια 10-15 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Αυτοπεποίθηση στην κίνηση και χρήση του χώρου 

Πιο άνετη χρήση του σώματος 

Χρήση διαφορετικών κατευθύνσεων και επιπέδων 

Σύνδεση και συνοχή με τα άλλα μέλη της ομάδας 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

Οι συμμετέχοντες ξεκινούν περπατώντας μέσα στο χώρο, 

αισθανόμενοι και βιώνοντας τον με όλες τις αισθήσεις τους. Οι 

συμμετέχοντες απλώνουν τον ώμο ή το χέρι τους και το 

χρησιμοποιούν για να κατευθυνθούν στο χώρο καθώς ο 

συντονιστής παίζει κατάλληλη μουσική. 

Ο συντονιστής παρουσιάζει μία ιδέα από 6 κατευθυντήριες 

κινήσεις (αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω) και ζητά 

από τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν όλες αυτές τις 

κατευθύνσεις. 

Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια εργάζονται σε ζευγάρια. Το ένα 

βάζει την παλάμη του στο πάνω μέρος του χεριού του άλλου. 

Το ένα σπρώχνει ελαφρώς προς τα κάτω και το άλλο προς τα 

πάνω,  έτσι ώστε να υπάρξει κάποια ένταση. 

Διατηρώντας τη σύνδεση μεταξύ τους, το ζευγάρι κινείται τώρα 

μέσα στο χώρο - οδηγώντας πότε ο ένας και πότε ο άλλος  

εξερευνώντας το χώρο και κινούμενοι με βάση τις 6 

κατευθύνσεις. 

Αξιολόγηση Πώς βιώσατε τον χώρο; Πώς αισθανθήκατε; 

Πώς αισθάνεσθε όταν οδηγείτε και πώς όταν ακολουθείτε; Ποιο 

από τα δυο προτιμάτε; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή άσκηση σχετικά με το πως 

καθοδηγούμε και το πως ακολουθούμε και τον τρόπο με τον 

οποίο μερικές φορές επιλέγουμε/πρέπει να καθοδηγούμε και 

μερικές φορές επιλέγουμε/πρέπει να ακολουθήσουμε. Χτίζει την 

εμπιστοσύνη και τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και την 

εμπιστοσύνη στη χρήση του χώρου και του σώματος. 

 

Προτείνεται από: Bernard Latham, UCAN 

Τίτλος άσκησης Ώμοι, Λαιμοί και Κεφάλια 

Διάρκεια 5 – 10 λεπτά 
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Μαθησιακοί στόχοι Επίγνωση θέσης του σώματος και έλεγχος αυτού 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι ακόλουθες ασκήσεις 

χρησιμοποιούνται στην αρχή ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Η αυτογνωσία είναι ζωτικής σημασίας, όπως 

είναι και η «επίγνωση του προσωπικού σας χώρου». Ο 

συμμετέχοντας πρέπει να νιώσει άνετα με τον εαυτό του 

σωματικά πριν προχωρήσει σε ευρύτερα θέματα. 

Ξεκινήστε με μία στάση σε ουδέτερη θέση, δηλαδή τα πόδια 

άνετα χωριστά και τα χέρια δίπλα σας. Σηκώστε τους δύο 

ώμους προς τα πάνω προσπαθώντας να αγγίξετε τα αυτιά σας. 

Επιστροφή σε ουδέτερη θέση. Επαναλάβετε 4 φορές. 

Επιστροφή σε ουδέτερη θέση. Κύκλος δεξιού ώμου προς τα 

πίσω 4 φορές, επαναλάβετε με τον αριστερό ώμο. Τώρα 

επαναλάβετε και με τους δύο ώμους μαζί. 

Επιστροφή σε ουδέτερη θέση: Κάνετε έναν κύκλο με το κεφάλι 

σας προς τα δεξιά 4 φορές. Κύκλος προς τα αριστερά και 

επαναλάβετε 4 φορές. 

Στέκεστε σε ουδέτερη θέση προς τα αριστερά και στη συνέχεια 

στρίβετε προς τα δεξιά - επαναλάβετε 4 φορές. Τέλος, 

μετακινήστε το κεφάλι προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω, και 

επαναλάβετε 4 φορές. 

Αξιολόγηση Βρήκες κάποια από αυτές τις κινήσεις δύσκολη; 

Πώς νιώθεις τώρα που έχεις ολοκληρώσει τις ασκήσεις; 

Αυτή η άσκηση επιτρέπει στους συντονιστές να εντοπίσουν 

τυχόν σωματικές δυσκολίες που μπορεί να έχουν οι 

συμμετέχοντες. 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Η κίνηση και η σύνδεση με το σώμα είναι συχνά δύσκολη για 

άτομα με απώλεια όρασης. Κατά την εκτέλεση αυτής της 

άσκησης, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος σας περιγράφει όλες τις 

κινήσεις και βοηθήστε όπου είναι απαραίτητο. Απαλή 

ενθάρρυνση και ενθουσιασμός είναι ζωτικής σημασίας για μια 

επιτυχημένη συνεδρία. 

 

Προτείνεται από: Bernard Latham, UCAN 

Τίτλος άσκησης  Σήκω σιγά - σιγά και πέσε σιγά - σιγά  

Διάρκεια 5 με 10 λεπτά 
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Μαθησιακοί στόχοι Έλεγχος σώματος, αυτοσυγκέντρωση και εκτίμηση μουσικής 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Πρόταση μουσικής δραματοποίησης “DAWN” από την 

ορχήστρα Cinematic. Οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα 

ρούχα. 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

Ο χώρος του εργαστηρίου θα υπαγορεύσει σε μεγάλο βαθμό 

τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 

πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να μετακινηθείτε με 

άνεση στο ρυθμό της μουσικής. 

Πρώτον, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ξαπλώσουν στο 

πάτωμα με την πλάτη τους. Ενθαρρύνετε τη βαθιά αναπνοή και 

χαλάρωση. Παλάμες κάτω, τα μάτια κλειστά. Προτείνετε ότι είναι 

ευθύνη των συμμετεχόντων να επιλέξουν πότε και πώς να 

κινηθούν, τονίζοντας τη σημασία της ακρόασης της μουσικής. 

Ζητήστε να φανταστούν ότι αόρατα καλώδια τους τραβούν πολύ 

αργά σε όρθια θέση και να χρησιμοποιούν τη μουσική ως οδηγό 

και έμπνευση. 

Μόλις επιτευχθεί η όρθια θέση, σταθείτε σε ουδέτερη θέση και 

στη συνέχεια, φανταστείτε ότι τραβιέστε προς τα κάτω 

καταλήγοντας τελικά με την πλάτη σας στο πάτωμα, τις 

παλάμες προς τα κάτω και τα μάτια κλειστά. 

Αξιολόγηση Πώς ένιωσες κατά την άσκηση; 

Εάν έκανες την άσκηση ξανά, θα είχες κινηθεί πιο αργά; 

Βρήκες δύσκολο κάποιο μέρος της άσκησης; 

Σε βοήθησε η μουσική, αν ναι, πώς;  

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Αυτή η άσκηση είναι πολύ χρήσιμη για την προετοιμασία ενός 

ατόμου για μια παράσταση ή για να «μοιραστεί κάτι». Επιτρέπει 

στον συμμετέχοντα να εξετάσει το μέγεθος του ελέγχου του 

σώματός του και της αυτοσυγκέντρωσης του, καθώς επίσης και 

τη σημασία της χρήσης της μουσικής ως φυσική ένδειξη στην 

απόδοση ενός ρόλου. 

 

Προτείνεται από: Ina Gerginova & Aleksander Evtimov, FDCBPCS & 

Playback theatre “Here and now” 

Τίτλος άσκησης Εικόνες Σώματος 

Διάρκεια 10-15 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Ο κύριος στόχος είναι η εκμάθηση της έκφρασης μέσα από το 

σώμα, η χρήση της φαντασίας και η ανακάλυψη διαφορετικών 

τρόπων ενσωμάτωσης αφηρημένων εννοιών και 

συγκεκριμένων αντικειμένων.  



4. Καλές πρακτικές 

 

 

 
 

 

204 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

Ο συντονιστής ξεκινά μια συζήτηση γύρω από τη γλώσσα του 

σώματος και τη σημασία της σύνδεσης με το σώμα. Καθιστά 

σαφές ότι δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος έκφρασης. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας καλούνται να εκφράσουν με 

τη στάση του σώματός τους: ένα ρολόι, ένα δέντρο, έναν ήλιο, 

ένα λουλούδι, διαφορετικά ζώα, αγάπη, φιλία, θυμό, μια 

συνάντηση και πολλά άλλα... Ανάλογα με την ηλικία και τη 

δυναμική της ομάδας, η άσκηση μπορεί να είναι χρονικά 

περιορισμένη για κάθε στάση. Η άσκηση μετατρέπεται αργά 

από μία στάση, σε έναν κινούμενο χαρακτήρα και οι τελευταίες 

είναι  χορευτικές φιγούρες. 

Αξιολόγηση  Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της άσκησης; 

Υπήρχε μια εικόνα που δημιούργησες με το σώμα σου και είσαι 

ευχαριστημένος από την δική σου απόδοση; 

Τι πιστεύεις για τις εικόνες σώματος των υπόλοιπων μελών; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Μια ενδιαφέρουσα άσκηση, που περιγράφει και αποδεικνύει τις 

δυνατότητες του σώματος να δημιουργήσει διάφορα 

αντικείμενα, συναισθήματα, ενέργειες. Όταν χρησιμοποιείται στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων του, το σώμα μπορεί να είναι ένα 

εξαιρετικό εργαλείο επικοινωνίας όχι μόνο στο θέατρο, αλλά και 

στην καθημερινότητα. 

 

Προτείνεται από: Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte 

Τίτλος άσκησης Περπατήστε σαν… 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Μετάβαση στη σκηνική φαντασία, προετοιμασία του σώματος 

για αναπαράσταση μιας κατάστασης. 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Η ομάδα περπατά μέσα στο χώρο. Όταν έχει φτάσει σε ένα 

καλό στάδιο κίνησης και συγκέντρωσης, ο συντονιστής δίνει μία 

σειρά εντολών, που ανήκουν στην κατηγορία «σαν να...». Οι 

εντολές θα μπορούσαν να ανήκουν στην χωροταξιακή ή 

ατμοσφαιρική κατηγορία («σαν να βρισκόσασταν σε βάλτο», 

«στην έρημο», «στην ύπαιθρο» ή «σαν να βρέχει», «υπάρχει 

ισχυρός ήλιος», «χιονίζει μέχρι τα γόνατά σου» κ.λπ.), στην 

κατηγορία χρωμάτων («σαν να ήσασταν το χρώμα μπλε», ή 

κόκκινο, ή κίτρινο ή πράσινο κ.λπ.), στην κατηγορία των 

αισθημάτων και των συναισθηματικών καταστάσεων (θυμός, 

χαρά, φόβος, περιέργεια, ερωτευμένος και ούτω καθεξής). 

Αξιολόγηση  Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της άσκησης; Ποιο κομμάτι σου 

άρεσε περισσότερο; Γιατί; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Αυτή η άσκηση προσφέρει μια πρακτική ευκαιρία να 

συνδυάσετε παιχνιδιάρικη φαντασία και θεατρική άσκηση, 

διευκολύνοντας τη μετάβαση από την καθημερινή διάσταση 

στον δημιουργικό χώρο και χρόνο. 

 

3. Μοιραζόμενοι ιδέες, παιχνίδια και δημιουργικότητα  

Το παρόν μέρος της εκπαίδευσης, που παρουσιάζεται πιο κάτω, βασίζεται σε ένα 

πλαίσιο έμπνευσης με ιστορίες, μύθους και θρύλους, που δημιουργήθηκε με σκοπό 

να δώσει τροφή για ιδέες, γύρω από τις οποίες θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι 

ασκήσεις. Το πακέτο έμπνευσης διατίθεται από τον ιστότοπο του έργου:  

http://www.vision-erasmusplus.eu/pages/other.php. 

 

Προτείνεται από:  Dinos Aristidou, UCAN  

Τίτλος άσκησης Κινούμενο Σχέδιο  

Διάρκεια 40 λεπτά έως 1 ώρα 

Μαθησιακοί στόχοι Να κάνετε θέατρο, χρησιμοποιώντας το σώμα και τη φωνή για 

να δημιουργήσετε σκηνές, τοποθεσίες και πλοκή 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 

http://www.vision-erasmusplus.eu/pages/other.php
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Αυτή είναι μια ολοκληρωμένη ομαδική δραστηριότητα. Είναι μια 

καλή εισαγωγή στο φυσικό θέατρο και φέρνει γρήγορα 

αποτελέσματα, έτσι ώστε να μπορείτε να καταλήξετε με μία 

σκηνή σε μόλις 1:30 ώρα. 

Επιλέξτε οποιαδήποτε ιστορία - μύθοι, παραμύθια, γνωστές 

ιστορίες κ.λπ. βοηθούν πολύ. 

Προσδιορίστε: αντικείμενα, τοποθεσίες, δράσεις από την ιστορία 

και ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ζητήστε από την ομάδα 

να τα μετατρέψει σε δράση. 

Π.χ. Πώς δείχνουμε τον ουρανό; 

Πώς δείχνουμε ένα βουνό; 

Ποια θα είναι η θεά; 

Πώς θα την δείξουμε να ταξιδεύει; 

Ποιος θα είναι η Μέδουσα; 

Ποιος θα ήθελε να πει την ιστορία; Κλπ. 

Μόλις εκτελέσετε όλες τις ενέργειες/κινούμενα σχέδια, ο 

συντονιστής διαβάζει την ιστορία και η ομάδα κάνει τις ενέργειες 

όπως τις έχουν μάθει, προτρεπόμενοι από τις λέξεις - κλειδιά 

που εκφωνούνται. Μόλις ολοκληρωθεί η φάση αυτή, μπορείτε 

να κάνετε πρόβα και να παρουσιάσετε το έργο. 

Αξιολόγηση  Πώς λέτε μια ιστορία χρησιμοποιώντας το θέατρο; 

Πώς δημιουργείτε μια σκηνή; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Αυτή η προσέγγιση φέρνει γρήγορα αποτελέσματα, 

εμπλέκοντάς τους όλους. Όλοι έχουν την ίδια θέση στην 

αφήγηση της ιστορίας. Δείχνει στα μέλη ότι ολόκληροι κόσμοι 

μπορούν να δημιουργηθούν μέσω σώματος, κίνησης και φωνής. 

Δίνει στους συμμετέχοντες μια αίσθηση επίτευξης και δείχνει 

πώς το θέατρο είναι ένας ισχυρός τρόπος να διηγούνται 

ιστορίες. 

 

Προτείνεται από: Bernard Latham, UCAN 

Τίτλος άσκησης  Πρόσωπα 

Διάρκεια 5 – 10 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Οικειότητα με την κατανόηση του προσώπου  

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ομαδική άσκηση και είναι ένας 

εξαιρετικός τρόπος για τους συμμετέχοντες να μοιραστούν με 

τον συντονιστή πώς εκφράζουν το συναίσθημα τους. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μερικές φορές είναι δύσκολο για 

έναν εκπαιδευτή να ερμηνεύει τις εκφράσεις του προσώπου 

ενός ατόμου με απώλεια όρασης. Η άσκηση πρέπει να 

προσεγγίζεται με ελαφρύ και διασκεδαστικό τρόπο και να γίνεται 

καλύτερα σε κύκλο. 

Σταθείτε σε μια ουδέτερη θέση. 

Δείξτε ένα χαρούμενο πρόσωπο. 

Δείξτε ένα θλιβερό πρόσωπο. 

Δείξτε ένα θυμωμένο πρόσωπο. 

Επαναλάβετε όσες φορές θέλετε. 

Κάντε το όλο και πιο γρήγορα. 

Σταθείτε στην ουδέτερη θέση. 

Βγάλτε έξω τη γλώσσα σας. 

Μετακινήστε τη προς τα δεξιά. 

Μετακινήστε τη προς τα αριστερά. 

Μετακινήστε τη πάνω. 

Μετακινήστε τη κάτω. 

Επαναλάβετε όσες φορές θέλετε. 

Κάντε το όλο και πιο γρήγορα. 

Αξιολόγηση Πόσο επιτυχώς έδειξαν οι συμμετέχοντες το απαιτούμενο 

συναίσθημα; 

Τι έμαθε ο συντονιστής για τους συμμετέχοντες; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Είναι σημαντικό να τεκμηριώσετε εάν κάποιος νέος έχει 

δυσκολία, απεικονίζοντας το συναίσθημα του προσώπου. Εάν 

έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε έναν σύμβουλο ψυχικής 

υγείας. 

 

Προτείνεται από: Tsveta Baliyska-Sokolova, School “Louis Braille” & 

Playback theatre “Here and now” & Claudio Ingoglia, 

FDCBPCS 

Τίτλος άσκησης Μη-γλωσσική επικοινωνία 

Διάρκεια 2-3 λεπτά για κάθε ζευγάρι  

Μαθησιακοί στόχοι Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να εισαχθεί ο κάθε 

συμμετέχοντας στις δυνατότητες της μη λεκτικής επικοινωνίας 

και στη συνέχεια να τον απελευθερώσει από την πίεση των 

λέξεων. (Friðriksdóttir, 2012) 
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Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

1η φάση: Ο εκπαιδευτής ρωτά τους συμμετέχοντες εάν 

γνωρίζουν πώς επικοινωνούν τα μωρά. Τους ζητά να 

φανταστούν και να δημιουργήσουν μια συνομιλία μεταξύ 

μωρών, που δεν μιλούν μέσα από το λόγο. Οι χειρονομίες 

βοηθούν πολύ, επειδή υπάρχουν στην επικοινωνία των μωρών, 

αλλά δεν επιτρέπεται καμία γλώσσα. Ο εκπαιδευτής χωρίζει 

τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια. Στο πρώτο μέρος όλα τα 

ζευγάρια ασκούνται ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, κάθε ζευγάρι 

δείχνει την επικοινωνία του σε όλους τους άλλους 

συμμετέχοντες. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται όταν όλα τα 

ζευγάρια έχουν παρουσιάσει. 

2η φάση: Αυτή η φάση ανήκει σε ένα παιχνίδι, που ονομάζεται 

Gibberish (Spolin, 1986). Το Gibberish συνίσταται στην 

αντικατάσταση αισθητών αναγνωρίσιμων λέξεων σε μη 

διαμορφωμένους ήχους. Ο εκπαιδευτής καλεί τα ζευγάρια και 

τους ζητά να δημιουργήσουν μια συνομιλία, παράγοντας τους 

ήχους των γλωσσών (γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, 

ρωσικά, κινέζικα κ.λπ.) που οι συμμετέχοντες θυμούνται αλλά 

δεν γνωρίζουν. Στο πρώτο μέρος όλα τα ζευγάρια ασκούνται 

ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, κάθε ζευγάρι δείχνει την επικοινωνία 

του σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες. Αυτή η φάση 

ολοκληρώνεται όταν όλα τα ζευγάρια έχουν παρουσιάσει. 

Υλοποίηση: Gibberish - η τηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτό το 

παιχνίδι δημιουργήσαμε τρεις καρέκλες, μία για έναν 

τηλεπαρουσιαστή, μία για έναν ξένο επισκέπτη στην τηλεοπτική 

εκπομπή και η τρίτη καρέκλα ήταν για τον μεταφραστή. Ο 

αλλοδαπός επισκέπτης θα είναι από μια συγκεκριμένη χώρα και 

θα μιλάει τη γλώσσα από αυτήν τη χώρα με ασυνήθιστο στιλ. 

[...] Ο τηλεπαρουσιαστής θα μιλάει Αγγλικά όλη την ώρα και ο 

μεταφραστής θα «μεταφράζει» αυτό που είπε ο ξένος στον 

τηλεπαρουσιαστή και τι απάντησε ο παρουσιαστής στον 

προσκεκλημένο. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο ο μεταφραστής 

είναι αυτός που ελέγχει το παιχνίδι. (Friðriksdóttir, 2012). 

Πρόταση: Αποφύγετε να αφήσετε τον χαρακτήρα να προέρχεται 

από μια χώρα,  όπου μιλούν τη γλώσσα οι συμμετέχοντες. 
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Αξιολόγηση Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια αυτής της αυτοσχέδιας 

επικοινωνίας; 

Κατάλαβες τα μηνύματα, τα οποία σου έστειλε ο συνεργάτης 

σου μέσω της συνομιλίας του μωρού ή του παιχνιδιού 

Gibberish; 

Θα άλλαζες κάτι αν είχες την ευκαιρία να κάνεις ξανά την 

άσκηση; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης  

Μια απελευθερωτική άσκηση, η οποία δείχνει πόσο καλή θα 

μπορούσε να είναι η επικοινωνία, με βάση τον τονισμό, τη 

δύναμη ή την ένταση της φωνής, τη στάση του σώματος και τις 

χειρονομίες. 

 

4. Παρουσίαση  

Ο σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι να στηρίξει τους συμμετέχοντες στην 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής πώς θα ήθελαν να παρουσιαστούν και τι 

έχουν μάθει/χτίσει/αναπτύξει με τη βοήθεια του εργαστηρίου δραματοποίησης. 

 

Προτείνεται από:  Dinos Aristidou, UCAN  

Τίτλος άσκησης Η χάρτινη καταιγίδα 

Διάρκεια 10 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Η χρήση της φωνής και του ήχου για τη δημιουργία 

ατμόσφαιρας ώστε να βιώσει κάποιος καλύτερα τα μέρη και τις 

καταστάσεις. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης. Ανάπτυξη 

συνεργασίας μέσω ακρόασης. Να παρουσιάσει μια καταιγίδα. 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κάθε μέλος χρειάζεται ένα μεγάλο φύλλο εφημερίδας. 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο. Κάθε ένας κρατά ένα 

μεγάλο φύλλο εφημερίδας κάθετα, έτσι ώστε η μεγαλύτερη 

πλευρά να βλέπει προς τα κάτω. 

Ο συντονιστής εξηγεί ότι όλοι θα δημιουργήσουν μια βίαιη 

καταιγίδα βροχής που θα ξεκινήσει απαλά, με ένα αεράκι, στη 

συνέχεια θα εξελιχθεί σε μερικές σταγόνες βροχής που πέφτουν 

στα φύλλα και έπειτα σε μια βίαιη καταιγίδα, πριν εξελιχθεί σε 

ήπια βροχή και τελικά σιωπή. 

Η ομάδα πρέπει να ακούσει προσεκτικά, να παρουσιάσει μία 

καταιγίδα και μετά να την κλείσει σιωπηλά. Ο συντονιστής ζητά 

από τους συμμετέχοντες να φανταστούν ότι κάθονται κάπου 

μέσα. 

Σιωπή. Στη συνέχεια, ο συντονιστής ξεκινά μετακινώντας απαλά 

το χαρτί. Η ομάδα αναλαμβάνει αργά, χρησιμοποιώντας το 

χαρτί για να δημιουργήσει τον ήχο της βροχής πατώντας, 

ξύνοντας, τρίβοντας το χαρτί. Συνεχίστε μέχρι η ομάδα να 

επαναφέρει τη σιωπή. 

Αξιολόγηση  Πώς ένιωσες μέσα σ’ αυτό; 

Πώς δημιουργείς ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας ήχο και 

αντικείμενα; 

Πώς συνεργαστήκατε όλοι μαζί ως ομάδα; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Αυτή η άσκηση αφορά στη συνεργασία, που δημιουργήθηκε 

μέσω της ακρόασης και της συλλογικότητας, λειτουργώντας 

σχεδόν σαν ορχήστρα, που συμπληρώνει, ξεκινά και 

αναπτύσσει στη συνεισφορά του άλλου. Χτίζει επίσης 

αυτοσυγκέντρωση και την εστίαση. 

 

Προτείνεται από: Mared Jarman and Megan John, UCAN 

Τίτλος άσκησης Kumala Vista 

Διάρκεια 15-20 λεπτά 

Μαθησιακοί στόχοι Ακούμε ο ένας τον άλλον και εργαζόμαστε ως ομάδα. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης, επικοινωνίας και συντονισμού. 

Ζεσταίνετε τη φωνή σας και μαθαίνετε ένα νέο τραγούδι. 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 
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Εφαρμογή της 

άσκησης 

Σε μια μεγάλη ομάδα, ο συντονιστής στέκεται στο κέντρο του 

κύκλου και ξεκινά έναν ρυθμό που πρέπει να αναπαράγει 

ολόκληρη η ομάδα. 

Ο ρυθμός είναι ένα χειροκρότημα των χεριών και ένα χύπημα 

στα γόνατα συνεχώς. 

Μόλις η ομάδα πιάσει το ρυθμό, ο συντονιστής δίνει εντολή 

στην ομάδα να επαναλάβει τους στίχους. Ο συντονιστής μπορεί 

να αλλάξει την ταχύτητα ή την ένταση ενός τραγουδιού και να 

συνεχίσει να επαναλαμβάνει το τραγούδι μέχρι να είναι 

σίγουρος ότι η ομάδα είναι εξοικειωμένη με το τραγούδι. 

Στη συνέχεια η ομάδα χωρίζεται σε δύο ομάδες Α και Β. Σε αυτό 

το σημείο, ο συντονιστής θα ενταχθεί σε μια ομάδα και θα είναι 

δουλειά των ομάδων πια να τραγουδούν και να αντηχούν. Ο 

συντονιστής δίνει εντολή στην ομάδα Α να ξεκινήσει και στην 

ομάδα Β να επαναλάβει τους στίχους. 

Οι στίχοι και η μελωδία μπορούν να ελεγχθούν στην ενότητα 

«βίντεο» στον ιστότοπο του έργου www.vision-erasmusplus.eu 

– τίτλος του βίντεο “Kumala Vista”. 

Αξιολόγηση Πώς αισθανθήκατε; 

Σας άρεσε η συναυλία που δώσατε με τα άλλα μέλη της ομάδας 

σας; 

Πώς συνεργαστήκατε με τους άλλους; 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Μια πολύ ενεργητική άσκηση, η οποία βοηθά τους νέους να 

παρουσιαστούν με αυτοπεποίθηση και σε καλή διάθεση 

ενώπιον του κοινού.  

 

5. Ανατροφοδότηση και κλείσιμο συνεδρίας  

Ο σκοπός των ασκήσεων, που περιλαμβάνονται στην ενότητα κλεισίματος, είναι για 

να συνοψίσει το εκπαιδευτικό εργαστήριο και να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να 

φύγουν με αίσθημα ολοκλήρωσης. 

 

Προτείνεται από: Tsveta Baliyska-Sokolova, School “Louis Braille” & 

Playback theatre “Here and now” 

Τίτλος άσκησης Μοιράζομαι... 

Διάρκεια 20- 30 λεπτά 

http://www.vision-erasmusplus.eu/
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Μαθησιακοί στόχοι Αυτή είναι μια άσκηση για τη σύνοψη ενός  εργαστηρίου 

μεγάλης διάρκειας. Το μοίρασμα επιτρέπει σε κάθε 

συμμετέχοντα να αναγνωρίσει τις δικές του εμπειρίες και 

ανακαλύψεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι άλλοι, που 

ακούνε το μοίρασμα εμπειριών & συναισθημάτων, 

αναγνωρίζουν ορισμένα από τα δικά τους συναισθήματα και 

εμπειρίες, διευκρινίζουν από μόνες τους έννοιες που δεν 

γνώριζαν και κατανοούν καλύτερα το άλλο άτομο. 

Υλικά (αν είναι 

απαραίτητο) 

Κανένα 

Εφαρμογή της 

άσκησης 

Οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε κύκλο. Ο καθένας μοιράζεται τις 

εμπειρίες του από το εργαστήρι αυθόρμητα ή ακολουθώντας τον 

κύκλο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: οι συντονιστές δεν πρέπει να επιτρέπουν 

αξιολογήσεις ή κριτική. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

ενθαρρύνονται μόνο να μοιράζονται τα συναισθήματά τους. 

Αξιολόγηση  Ερωτήσεις, σχετικά με τα συναισθήματα των συμμετεχόντων, 

που προκαλούνται από τις δραστηριότητες στο εργαστήριο. 

Συνοπτικά 

πρακτικά της 

αξιολόγησης 

Για τον συντονιστή, αυτή η άσκηση δίνει ανατροφοδότηση τι 

πέτυχε και τι όχι τόσο πολύ, αν παραλήφθηκε κάτι, τι μπορεί να 

βελτιωθεί στην εργασία του, εάν κάθε συμμετέχοντας είχε 

φροντιστεί ατομικά και αν οι ανάγκες της ομάδας είχαν 

ανταποκριθεί στο σύνολό τους. 

 

Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης  

Αξιολόγηση κάθε συνεδρίας εργαστηρίου  

• Τι σας άρεσε περισσότερο; (θα μπορούσε να είναι ένα μέρος της συνεδρίας, 

μια συγκεκριμένη άσκηση, αλληλεπιδράσεις με άλλους, επικοινωνία με τους 

συντονιστές) 

• Υπήρχε κάτι που δεν σας άρεσε; (όμοια με παραπάνω) 

• Τι μπορεί να βελτιωθεί; (όμοια με παραπάνω) 

• Τι μάθατε; (για τον εαυτό σας - δεξιότητες, ταλέντα, ενδιαφέροντα, εμπνεύσεις, 

φόβοι  κ.α. Σχετικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τους συντονιστές, για τη 

ζωή γενικότερα) 

• Ποιες πτυχές της συνεδρίας σας έδωσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση; (πού 

νομίζετε ότι είχατε την καλύτερη απόδοση...) 

• Ήταν αρκετός ο χρόνος για τη συνεδρία; Εάν όχι, πόσο χρόνο πρέπει να 
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αφιερωθεί σε αυτή, σύμφωνα με την άποψή σας; 

• Πώς σας φάνηκαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας; 

• Ήταν αρκετός ο χρόνος για τις ασκήσεις; Εάν όχι, τι πρέπει να αλλάξει, 

σύμφωνα με την άποψή σας; 

•  Ήταν αρκετός ο χρόνος διακοπής; 

• Τι άλλο θα αλλάζατε; (οτιδήποτε που ίσως δεν σας άρεσε) 

• Άλλες προτάσεις; 

 

Συνολική αξιολόγηση του εργαστηρίου  

• Τι σας άρεσε περισσότερο; (σκεφτείτε δραστηριότητες και ασκήσεις, 

αλληλεπιδράσεις με άλλους, επικοινωνία με τους συντονιστές) 

• Τι σας άρεσε λιγότερο; (όμοια με τα παραπάνω) 

• Τι μπορεί να βελτιωθεί; (όμοια με τα παραπάνω) 

• Τι μάθατε; (για τον εαυτό σας - δεξιότητες, ταλέντα, ενδιαφέροντα, εμπνεύσεις, 

φόβοι, κ.α. Σχετικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τους συντονιστές, για τη 

ζωή γενικότερα) 

• Τι άλλο αποκομίσατε από την παρούσα εμπειρία; (τα συναισθήματα που σας 

συνόδευσαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και τα συναισθήματα που 

βιώνετε τώρα, τυχόν συγκεκριμένες γνώσεις ή δεξιότητες, φιλίες) 

• Ποια μέρη του εργαστηρίου σας έδωσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση; (πού 

νομίζετε ότι έχετε την καλύτερη απόδοση...) 

• Τι κάνει έναν καλό συντονιστή; (πείτε μας πώς φαντάζεστε έναν καλό 

συντονιστή - δεξιότητες για επικοινωνία και προσέγγιση με τους νέους γενικά, 

κατανόηση του τρόπου εργασίας με νέους με προβλήματα όρασης, 

συγκεκριμένες δεξιότητες…) 

• Ποια συμβουλή θα δώσατε σε έναν συντονιστή; (πώς μπορεί ένας 

συντονιστής να βελτιώσει την απόδοσή του σύμφωνα με εσάς, προκειμένου 

να ταιριάζει με το όραμά σας για έναν καλό ηγέτη…) 

• Ποιος αριθμός συνεδριών θεωρείται ο ιδανικός για μία εκπαίδευση; 

• Ποιο είναι το καλύτερο χρονικό διάστημα για ένα διάλειμμα; Για μεσημεριανό; 

• Ποιο είναι το πιο σημαντικό μέρος ενός εργαστηρίου; (οι ασκήσεις, ο ρόλος, η 

αφήγηση της ιστορίας ή μπορεί να είναι τα διαλείμματα) 

• Τι θα αλλάζατε; (οτιδήποτε που ίσως δεν σας άρεσε) 

• Τι είναι απαραίτητο και πρέπει να διατηρηθεί; (κάτι, το οποίο σύμφωνα με 

εσάς δεν πρέπει ποτέ να μείνετε εκτός εργαστηρίου με συμμετέχοντες με 

προβλήματα όρασης) 

• Άλλες προτάσεις; 
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Πνευματικά Δικαιώματα 

Αυτό το έργο έχει άδεια χρήσης Creative Commons 

1. Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Διαμοιρασμός 4.0 

 

Το πλήρες κείμενο διατίθεται στο: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en 

Μπορείτε να: 

Μοιραστείτε: 

Αντιγράψτε και αναδιανείμετε το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή. 

Προσαρμόσετε:  

Χρησιμοποιήσετε ή μεταβάλλετε μέρος του υλικού ή να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για 

περαιτέρω ανάπτυξη. 

 

Υπό τους ακόλουθους όρους: 

Αναφορά: 

Πρέπει να δώσετε τα κατάλληλα εύσημα/αναγνώριση στους συγγραφείς, να παρέχετε έναν 

σύνδεσμο για την άδεια και να υποδείξετε εάν έγιναν αλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε με 

οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με οποιονδήποτε τρόπο που υποδηλώνει ότι ο 

δικαιοπάροχος εγκρίνει εσάς ή τη χρήση σας. 

Μη εμπορική χρήση: 

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς. 

 



 

 

 
 

 

217 

Διαμοιρασμός: 

Χρησιμοποιήσετε ή μεταβάλλετε μέρος του υλικού ή να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για 

περαιτέρω ανάπτυξη, πρέπει να διανείμετε τις συνεισφορές σας με τους ίδιους όρους όπως 

η παρούσα άδεια. 

 


