
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΣΕΝΆΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ 

Ενότητα Β 

 



 

Ενότητα 

Οικοδόμηση της ευθύνης για τα καθήκοντα που ανατίθενται 

Αριθμός συμμετεχόντων 

10-14 

Κύριος στόχος 

Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα ευθύνης για τα καθήκοντα που τους έχουν 
ανατεθεί 

 
ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S1 

Θέμα 

Αρκουδάκι και κλόουν 

Γενική περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν τα αποτελέσματα μιας 
ασυντόνιστης εργασίας. 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- καλλιτεχνικά υλικά (φύλλα Α4, εφημερίδες, 
μαρκαδόροι, κραγιόνια, κόλλα, σπάγκος, 
κολλητική ταινία, ψαλίδι, άλλα) 
- μικρά κομμάτια χαρτιού με θέματα 
εργασίας 

70 λεπτά 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Δραστηριότητα τέχνης 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ατομική εργασία 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- καλλιτεχνικά υλικά (φύλλα Α4, εφημερίδες, 
μαρκαδόροι, στυλό, κόλλα, σπάγκος, 
κολλητική ταινία, ψαλίδι, άλλα) 

20 λεπτά 

ΟΙΚΟΔΌΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ  
ΠΟΥ ΑΝΑΤΊΘΕΝΤΑΙ 



- μικρά κομμάτια χαρτιού με θέματα 
εργασίας  

Λεπτομερή αποτελέσματα 

• δραστηριότητα του συμμετέχοντα που ξυπνάει 
• προετοιμασία των εργασιών για τις επόμενες ασκήσεις 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Σε λίγο θα λάβετε ένα μικρό χαρτί με το θέμα της εργασίας που πρέπει να γίνει. Θα πρόκειται 
για μια ατομική εργασία, η οποία θα έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει το όραμά σας για ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προετοιμασμένα υλικά τέχνης και 
οτιδήποτε άλλο, ό,τι θα σας έρθει στο μυαλό. 

Περιγραφή άσκησης 

Αφού δώσετε τις οδηγίες στους συμμετέχοντες, μοιραστείτε μαζί τους τα υλικά τέχνης. Δώστε 
στους συμμετέχοντες τις προ-κομμένες και ανακατεμένες λωρίδες με τα θέματα των έργων 
τους. Εάν οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από τα θέματα εργασίας, υποδείξτε ποιος θα 
εργαστεί σε ζευγάρια. Και αν οι συμμετέχοντες δεν είναι αρκετοί, μπορείτε να επιλέξετε να 
μην εργαστείτε πάνω στον Κλόουν ή να δώσετε επιπλέον θέματα στους συμμετέχοντες που 
θα ολοκληρώσουν πρώτοι το έργο τους. Να θυμάστε ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι 
συμμετέχοντες και ότι πρέπει να διανεμηθούν και να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία της 
φιγούρας του αρκουδάκι/κλόουν. 
 
Μην δίνετε στους συμμετέχοντες πρόσθετες εξηγήσεις, αφήστε τους να δουλέψουν μόνοι 
τους. Οποιαδήποτε μορφή εργασίας είναι καλή: ζωγραφική, γλυπτική, παντομίμα, ιστορία 
κ.λπ. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία, τόσο το καλύτερο, αλλά προσπαθήστε να μην κάνετε 
υποδείξεις. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις με το "κάντε όπως αισθάνεστε". 
Αφού τελειώσουν όλοι οι συμμετέχοντες την εργασία τους, προχωρήστε στην άσκηση 2. 
Θέματα εργασίας: 
 

Κεφάλι αρκουδάκι 

Το δεξί χέρι του αρκουδάκι 

Αριστερό χέρι αρκουδάκι 

Μέση αρκουδάκι 

Δεξί πόδι αρκουδάκι 

Αριστερό πόδι αρκουδάκι 

 

Κεφάλι κλόουν 

Δεξί χέρι κλόουν 

Το αριστερό χέρι του κλόουν 

Μέση του κλόουν 

Δεξί πόδι κλόουν 

Αριστερό πόδι κλόουν 
 



 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Δραστηριότητα τέχνης 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- σπάγκος, κολλητική ταινία, ψαλίδι, κόλλα 20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

• οι συμμετέχοντες βιώνουν τα αποτελέσματα ενός ασυντόνιστου έργου, όπου τα 
επιμέρους στοιχεία του έργου έχουν δημιουργηθεί χωριστά το ένα από το άλλο 

• οι συμμετέχοντες παρατηρούν πιθανά προβλήματα και συγκρούσεις που μπορεί να 
προκύψουν από την εκτέλεση εργασιών χωρίς να αισθάνονται υπεύθυνοι για το 
τελικό έργο 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Φτιάξτε δύο ομάδες τώρα. 
Ομάδα Ι: αυτή η ομάδα θα συνθέσει το αρκουδάκι. 
Ομάδα ΙΙ: αυτή η ομάδα θα συνθέσει τον κλόουν. 
 
και συναρμολογήστε τα επιμέρους μέρη σας με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί η 
συνολική φιγούρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάσετε τη φιγούρα σας στους άλλους 
συμμετέχοντες, λέγοντας επιπλέον την ιστορία της. 

Περιγραφή άσκησης 

Χρησιμοποιώντας τα προετοιμασμένα υλικά, οι συμμετέχοντες συνδυάζουν τα επιμέρους 
μέρη τους, δημιουργώντας τελικά ολόκληρη τη φιγούρα ενός αρκουδάκι/κλόουν. Όσο πιο 
αταίριαστα είναι τα μέρη μιας φιγούρας, τόσο το καλύτερο! 
Αφήστε χώρο στους συμμετέχοντες να είναι δημιουργικοί και να ξεπερνούν τις δυσκολίες 
μόνοι τους. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν 
τα στοιχεία τους. Ρωτήστε για τις ιστορίες τους. Αφήστε την ομάδα να διασκεδάσει και να 
είναι δημιουργική. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 



Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 
 

30 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

• οι συμμετέχοντες παρατηρούν πιθανά προβλήματα και συγκρούσεις που μπορεί να 
προκύψουν από την εκτέλεση εργασιών χωρίς να αισθάνονται υπεύθυνοι για το 
τελικό έργο  

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ερώτηση 1: Πείτε μου, τι αισθανθήκατε, όταν μάθατε ότι έπρεπε να συνδυάσετε το δικό σας 
μέρος με άλλα στο σύνολο της φιγούρας και πώς πήγαινε η διαδικασία; 
 
Ερώτηση 2: Έχετε εργαστεί ποτέ σε έργο του οποίου τα επιμέρους στοιχεία/μέρη δεν 
ταίριαζαν μεταξύ τους ή δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες σας; Έχετε εργαστεί ποτέ σε 
έργο για το οποίο τα άλλα μέλη της ομάδας δεν ενδιαφέρθηκαν και έκαναν τη δουλειά τους 
απρόσεκτα και χωρίς δέσμευση; Πείτε μας γι' αυτό. 
 
Ερώτηση 3: Φανταστείτε ότι εργάζεστε σε ένα έργο στο οποίο κάθε μέλος της ομάδας 
παραδίδει ένα μοναδικό μέρος, αλλά στο τέλος τα μέρη δεν ταιριάζουν μεταξύ τους - τι θα 
χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί το έργο με επιτυχία; 

Περιγραφή άσκησης 

Καθοδηγήστε τη συζήτηση με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να μιλήσουν 
για τις εμπειρίες τους κατά την εργασία τους σε έργα, όπου τα μέλη της ομάδας/υπεργολάβοι 
δεν νοιάζονταν για το τελικό αποτέλεσμα του έργου. Μη διστάσετε να αλλάξετε εντολές και 
να κάνετε πρόσθετες ερωτήσεις. Προσπαθήστε να εμπλέξετε στη συζήτηση όσο το δυνατόν 
περισσότερα άτομα. 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S2 

Θέμα 

Η ευθύνη μου 

Γενική περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, οι συμμετέχοντες θα χαρακτηρίσουν τους εαυτούς τους ως 
υπεύθυνους και θα αναπτύξουν επίσης έναν γενικό ορισμό ενός ατόμου, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 
- στυλό τσόχας 
- φύλλα flipchart 
- μαρκαδόρους flipchart 
 

 

50 λεπτά 

 



ΆΣΚΗΣΗ 1 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ζευγάρια 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ζεύγη 
 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 
- στυλό τσόχας 

15 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Προετοιμασία της περιγραφής ενός ατόμου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί. 
 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Συγκεντρωθείτε σε ζευγάρια και, στη συνέχεια, περιγράψτε στα φύλλα Α4 πώς 
συμπεριφέρεστε όταν είστε υπεύθυνοι για μια εργασία που σας έχει ανατεθεί.  

Περιγραφή άσκησης 

Αν το ζητήσουν οι συμμετέχοντες, μπορείτε να τους κάνετε κάποιες κατευθυντήριες 
ερωτήσεις: 
 
Πώς συμπεριφέρεται το άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για ένα έργο που του έχει ανατεθεί; 
Τι αισθάνεται το άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για ένα έργο που του έχει ανατεθεί; 
Πώς εργάζεται το άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για ένα έργο που του έχει ανατεθεί; 
Πώς επικοινωνεί με την ομάδα το άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για ένα έργο που του έχει 
ανατεθεί; 
Τι κάνει το άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για ένα έργο που του έχει ανατεθεί, όταν 
χρειάζεται κάτι; 
Ect. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Γρήγορη ανταλλαγή δηλώσεων 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 5 λεπτά 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

 
Παρουσίαση των χαρακτηριστικών ενός ατόμου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα καθήκοντα 
που του έχουν ανατεθεί. 
 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ξεκινώντας από το άτομο που κάθεται στην αριστερή μου πλευρά, ο καθένας από εσάς θα 
πρέπει να κατονομάσει ένα από τα χαρακτηριστικά ή τις συμπεριφορές ενός ατόμου, το 
οποίο είναι υπεύθυνο για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 
 

Περιγραφή άσκησης 

Αν είναι δυνατόν, καθίστε σε κύκλο. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τη σειρά των 
δηλώσεων, απλώς φροντίστε να μην διαρκέσει πολύ η συνεδρία. Ο καθένας θα πρέπει να 
πει τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. 
 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Τρεις ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 
- μαρκαδόρους flipchart 

30 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

 
Οι συμμετέχοντες δημιουργούν τρεις ορισμούς ενός ατόμου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα 
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 
 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Σε λίγο θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Το καθήκον σας είναι να καταγράψετε τον ορισμό 
ενός ατόμου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, στα φύλλα 
flipchart. 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τον ορισμό της στους 
άλλους συμμετέχοντες. 

Περιγραφή άσκησης 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες και εφοδιάστε τους με τα απαραίτητα υλικά. 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τον ορισμό που 
ανέπτυξε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 



 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S3 

Θέμα 

Ο Κώδικας Ευθύνης 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες καθορίζουν τις ανάγκες των εργαζομένων και τα καθήκοντα των 
προϊσταμένων, των οποίων η εφαρμογή είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν την ευθύνη 
για τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 
50 λεπτά. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 
- μαρκαδόρους flipchart 

25 λεπτά. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

• Καθορισμός των αναγκών του εργαζομένου όσον αφορά την ευθύνη για τα 
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 

• Καθορισμός, τι πρέπει να διασφαλίσει ο προϊστάμενος για να κρατήσει τον 
εργαζόμενο υπόλογο για τα καθήκοντά του. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Χωριστείτε σε δύο ομάδες (ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να χωρίσει τους συμμετέχοντες). 
Το καθήκον της ομάδας Ι είναι να καταρτίσει έναν κατάλογο με: Τι χρειάζομαι ως 
εργαζόμενος για να είμαι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί; Για 
παράδειγμα: ελευθερία στη δράση, δικαίωμα στο λάθος κ.λπ. 
Το καθήκον της ομάδας ΙΙ είναι να καταρτίσει έναν κατάλογο: Τι πρέπει να προσφέρω εγώ 
ως εργοδότης στους εργαζομένους μου, προκειμένου να τους δεσμεύσω και να τους 
ενθαρρύνω να αναλάβουν την ευθύνη των καθηκόντων τους; 

Περιγραφή άσκησης 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
εργασίας τους στους άλλους συμμετέχοντες. Βεβαιωθείτε ότι τα φύλλα flipchart έχουν τον 
κατάλληλο τίτλο, π.χ. ανάγκες του εργαζομένου / υποχρεώσεις του εργοδότη. 



ΆΣΚΗΣΗ 2 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 
- μαρκαδόρους flipchart 

25 λεπτά. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

 
Ανάπτυξη ενός Κώδικα Ευθύνης των εργαζομένων και των εργοδοτών. 
 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μετά την ολοκλήρωση της Άσκησης 1 - Ανταλλάξτε τώρα τα χαρτιά με το έργο σας ως πηγή 
έμπνευσης. Με βάση τις λίστες που αναπτύχθηκαν και την εμπειρία σας, επεξεργαστείτε 
τώρα τον Κώδικα Ευθύνης που περιέχει 10 σημεία/κανόνες που ακολουθούνται από τον 
εργαζόμενο και το αφεντικό. 
 
Ομάδα Ι: ανάπτυξη του Κώδικα Ευθύνης του προϊσταμένου που περιλαμβάνει π.χ. σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές ή απαγορεύσεις για τον προϊστάμενο. Καταγράψτε, πώς πρέπει να 
συμπεριφέρεται το αφεντικό, ποιες συνθήκες πρέπει να δημιουργηθούν, ώστε οι 
εργαζόμενοι να ασχολούνται με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και να αισθάνονται 
υπεύθυνοι γι' αυτά. 
 
Ομάδα II: ανάπτυξη του Κώδικα Υπευθυνότητας του εργαζομένου, ο οποίος περιλαμβάνει 
10 κατευθυντήριες γραμμές, για το πώς πρέπει να ενεργεί ο εργαζόμενος, ώστε να είναι 
αισθητό ότι είναι αφοσιωμένος και υπεύθυνος για τα καθήκοντα που του ανατίθενται. 

Περιγραφή άσκησης 

Οι ομάδες ετοιμάζουν τους καταλόγους των 10 "πρέπει" / "δεν πρέπει" σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τους καταγράφουν στα φύλλα flipchart. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι 
συμμετέχοντες κάνουν  
μια παρουσίαση. 

 

  



ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S4 

Θέμα 

Τραβώντας το σχοινί 

Γενική περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων και στη 
συνέχεια θα ανταλλάξουν τις παρατηρήσεις τους. 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- μικρά κομμάτια χαρτιού με οδηγίες για 
τους  
συμμετέχοντες  
- φύλλα flipchart 
- μαρκαδόρους flipchart 

75 λεπτά. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Παιχνίδι ρόλων 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

4 εθελοντές + κοινό 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- μικρά κομμάτια χαρτιού με οδηγίες για 
τους  
συμμετέχοντες 

25 λεπτά. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες παρατηρούν τις δυσκολίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των 
καθηκόντων, όταν οι συνάδελφοι δεν συμμετέχουν στην εργασία τους. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Χρειάζομαι 4 εθελοντές για ένα παιχνίδι ρόλων. Ποιος θα ήθελε να παίξει; 
 
Αφού επιλέξετε τους ηθοποιούς, αναθέστε τους ρόλους. 

 

Ο στόχος σας είναι να παίξετε με τέτοιο τρόπο ώστε οι άλλοι συμμετέχοντες να μην μπορούν 
να αναγνωρίσουν τον ρόλο σας.  
 
Ζητώ από τους παρατηρητές να ετοιμάσουν μια θέση για τη σκηνή και το κοινό και να 
καθίσουν στις θέσεις τους. Πρόκειται να ξεκινήσει η παράσταση. 
 



Πριν από την έναρξη της παράστασης, πείτε: 

Η ομάδα σας έχει στη διάθεσή της 6 εβδομάδες/6 συναντήσεις για να ολοκληρώσει την 
εργασία. Μετά από κάθε συνάντηση, σηκωθείτε και περπατήστε γύρω από την καρέκλα σας. 
Θα παρακολουθώ την ώρα και θα σας ενημερώνω, όταν τελειώσει ο χρόνος (σε περίπτωση 
που η συνάντηση θα διαρκέσει πολύ). 

Περιγραφή άσκησης 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν εθελοντικά στη δραστηριότητα. Δώστε 
τους τις απαραίτητες συμβουλές και υποστηρίξτε την επιμονή τους. 
 
Εργασίες για τους συμμετέχοντες:  

συντονιστής Το καθήκον σας είναι να συντονίσετε τις εργασίες για έναν νέο 
ιστότοπο της εταιρείας. Για να ολοκληρώσετε το έργο πρέπει να 
βασιστείτε στην εργασία εξωτερικών ειδικών, των οποίων δεν είστε 
προϊστάμενος. Χρησιμοποιήστε τη δύναμη να πείσετε για να 
ολοκληρώσετε την εργασία. Έχετε στη διάθεσή σας 6 εβδομάδες / 
6 συναντήσεις για να ολοκληρώσετε το έργο. 

 
γραφίστας 

Είστε ο γραφίστας της εταιρείας. Η δημιουργία ενός δικτυακού 
τόπου είναι μια πρόσθετη εργασία για εσάς και δεν αποτελεί 
προτεραιότητά σας. Πριν από την έναρξη των εργασιών, περιμένετε 
γραπτές οδηγίες. Χρειάζεστε μια εβδομάδα για να δημιουργήσετε τη 
διάταξη της ιστοσελίδας. 

προγραμματιστής Είστε προγραμματιστής μιας εταιρείας. Δεν έχετε χρόνο για 
πρόσθετες εργασίες. Ωστόσο, δεν μπορείτε να πείτε "όχι", οπότε 
συχνά λέτε "ναι" και στη συνέχεια χάνετε την προθεσμία. Χρειάζεστε 
δύο εβδομάδες για να αναπτύξετε τον ιστότοπο, αλλά παρά τις 
προηγούμενες δηλώσεις για την έναρξη των εργασιών, θα αρχίσετε 
να υλοποιείτε τον ιστότοπο μόνο μετά την 4η συνάντηση. 

Copyrighter Είστε υπεύθυνοι για τη συγγραφή άρθρων και περιεχομένου 
μάρκετινγκ. Δεν καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να βελτιώσετε κάτι που 
είναι καλό, επειδή στην πραγματικότητα σας αρέσει ο τρέχων 
ιστότοπος. Ωστόσο, τελικά συμφωνείτε να αναπτύξετε το νέο 
περιεχόμενο. Χρειάζεστε μια εβδομάδα για να ολοκληρώσετε τη 
δουλειά, αλλά μπορείτε να το κάνετε μόνο μετά την τρίτη 
συνάντηση.  

Αν δείτε ότι η συνάντηση έχει κολλήσει, τερματίστε την (οι συμμετέχοντες θα πρέπει τότε να 
γυρίσουν γύρω από τις καρέκλες τους και να ξεκινήσουν μια νέα συνάντηση). Μετά το τέλος 
του παιχνιδιού ρόλων ζητήστε από τους ηθοποιούς να πετάξουν το ρόλο - να τον 
αποτινάξουν πηδώντας ή σαν να βουρτσίζουν τη σκόνη από τα ρούχα τους. Στη συνέχεια 
καλέστε τον καθένα να πάρει τη θέση του στον κύκλο. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-polnisch/graphic
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-polnisch/graphic
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-polnisch/designer


Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 25 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να κατανοούν τις δυσκολίες που συνδέονται με την έλλειψη 
συμμετοχής των συναδέλφων σε κοινά καθήκοντα. 
Κατανοούν επίσης ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν αίσθημα ευθύνης για την ομαλή 
ολοκλήρωση των καθηκόντων τους. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παρακαλούμε μοιραστείτε τα συναισθήματά σας σχετικά με την πορεία του παιχνιδιού 
ρόλων.  
Ας ξεκινήσουμε με τους ηθοποιούς: τι αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των 
συναντήσεων; 
 
Αφού μιλήσουν οι ηθοποιοί, καλέστε και άλλους να συμμετάσχουν στη συζήτηση. 

 

Και τι παρατηρήσατε εσείς (οι θεατές) στην όλη διαδικασία και πώς αξιολογείτε τις 
συμπεριφορές των επιμέρους ηθοποιών; 

Περιγραφή άσκησης 

Διεξαγωγή συζήτησης. Αφήστε τους ηθοποιούς να μιλήσουν πρώτοι. Κάντε στους 
συμμετέχοντες πρόσθετες ερωτήσεις, τι έχουν παρατηρήσει και ρωτήστε τους για παρόμοιες 
εμπειρίες ζωής. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 
- μαρκαδόρους flipchart 

25 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να εντοπίσουν την έλλειψη δέσμευσης των συναδέλφων. 
Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν μεθόδους που βοηθούν στην αντιμετώπιση της έλλειψης 
ευθύνης των συναδέλφων για τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Χωριστείτε σε δύο ομάδες.  



Απαντήστε σε δύο ερωτήσεις που γράφονται στα διαφανή διαγράμματα: Πώς μπορείτε να 
αναγνωρίσετε την έλλειψη δέσμευσης μεταξύ των συναδέλφων; Πώς μπορείτε να 
αποτρέψετε/αντιμετωπίσετε την έλλειψη υπευθυνότητας για τα καθήκοντα που σας έχουν 
ανατεθεί; 

Περιγραφή άσκησης 

Αφού και οι δύο ομάδες ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, καλέστε τους συμμετέχοντες να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους.  

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S5 

Θέμα 

Χτίζουμε μια γέφυρα 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες χτίζουν μια γέφυρα, μαθαίνοντας πώς να συνεργάζονται και να είναι 
υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που εκτελούν. 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- πηλός μοντελοποίησης- 
 τρία πακέτα ξυλάκια για σουβλάκια 
- Φύλλα A4 

45 λεπτά 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Τεχνικές εργασίες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Τρεις ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- πηλός μοντελοποίησης- 
 τρία πακέτα ξυλάκια για σουβλάκια 
- Φύλλα A4  

25 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να συνεργαστούν δουλεύοντας μαζί σε ένα έργο.  

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Σε λίγο θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Το καθήκον σας θα είναι να κατασκευάσετε μια 
γέφυρα πάνω από την ευρύτερη άκρη του φύλλου Α4. Φανταστείτε ότι το φύλλο χαρτιού 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-polnisch/clay
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-polnisch/clay


είναι ένα ποτάμι - κατασκευάστε μια γέφυρα πάνω από αυτό. Έχετε στη διάθεσή σας ένα 
πακέτο ξυλάκια για σουβλάκια και πηλό μοντελοποίησης. Καλή τύχη! 

Περιγραφή άσκησης 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες και δώστε τους τα απαραίτητα υλικά. Οι βάσεις 
της γέφυρας πρέπει να βρίσκονται έξω από τη σελίδα. Η γέφυρα μπορεί να έχει στηρίγματα 
που στηρίζονται στο φύλλο χαρτιού. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Παρουσίαση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Τρεις ομάδες - σύμφωνα με την προηγούμενη άσκηση 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- κανένα  20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

 
Καθορισμός των προϋποθέσεων για καλή συνεργασία σε ομάδες πολλαπλών μελών. 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Δείξτε μας τη γέφυρά σας τώρα. Μιλήστε μας για την ιστορία της, συζητήστε τη διαδικασία 
δημιουργίας της και τους ρόλους που αναλάβατε σε αυτή τη διαδικασία. 

Περιγραφή άσκησης 

Ρωτήστε ενεργά τους συμμετέχοντες σχετικά με τις προϋποθέσεις για μια καλή συνεργασία 
και την κατανομή των ρόλων. Συμμετείχαν όλοι; 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S6 

ΘΕΜΑ 

Άγγελοι και διάβολοι 

Γενική περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα της υπευθυνότητας και της δέσμευσης. 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 
- μαρκαδόρους flipchart 

45 



ΆΣΚΗΣΗ 1 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Παιχνίδι ρόλων 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Τρεις ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 15 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Εξάσκηση στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υπευθυνότητας και της 
δέσμευσης.  
 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Θα παίξουμε τώρα το "Angels and Devils". Σε λίγο θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες. 
Ομάδα Ι: Άγγελοι - άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να πείσουν τους άλλους ότι αξίζει να 
είσαι υπεύθυνος για τη δουλειά σου. 
Ομάδα ΙΙ: Διάβολοι - άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να πείσουν τους άλλους ότι δεν 
αξίζει να εμπλακούν. 
Ομάδα III: Συμμετέχοντες που πρέπει να πειστούν. 
 
Ο στόχος των Αγγέλων και των Διαβόλων είναι να πείσουν τους συμμετέχοντες της ομάδας 
ΙΙΙ να περάσουν στο πλευρό τους.  

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη φυσική σας δύναμη, μπορείτε να πείσετε τους 
άλλους μόνο με λεκτικά επιχειρήματα. 

Περιγραφή άσκησης 

Η ομάδα Ι θα πρέπει να στέκεται περίπου 3 μέτρα μακριά από την ομάδα ΙΙ και η ομάδα ΙΙΙ 
θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο (μεταξύ των ομάδων Ι και ΙΙ).  

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Τρεις ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το 
εργαστήριο 

Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 
- μαρκαδόρους flipchart 

30 λεπτά 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υπευθυνότητας και της 
δέσμευσης.  
  

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Χωριστείτε σε τρεις ομάδες και επεξεργαστείτε τα ακόλουθα θέματα στα φύλλα flipchart: 
 
Ομάδα Ι: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα 
που εκτελούν; 
Ομάδα ΙΙ: Αξίζει να ασχοληθείτε με την εργασία σας; 

Ομάδα ΙΙΙ: Πώς επηρεάζει την επαγγελματική σας σταδιοδρομία το γεγονός ότι είστε 
υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που σας έχουν ανατεθεί; 

Περιγραφή άσκησης 

Σημειώστε τα θέματα που πρέπει να επεξεργαστείτε σε εμφανές σημείο. Μετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ενότητα 

Πώς να λέτε τη γνώμη σας για να γίνετε κατανοητοί 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Μέχρι 12 

Κύριος στόχος 

Ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά την αποτελεσματική έκφραση των σκέψεων και την 
επικοινωνία με τους άλλους. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ 1 

Θέμα 

Πώς να λέτε τη γνώμη σας για να γίνετε κατανοητοί - μιλώντας για γεγονότα 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες παρατηρούν μια σχέση μεταξύ της ακριβούς, σαφούς ομιλίας και της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

90 min 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (οι συμμετέχοντες αντιστοιχίζονται ανάλογα με το ύψος τους, έτσι ώστε 
άτομα με παρόμοιο ύψος να εργάζονται σε ζευγάρια). 

ΠΏΣ ΝΑ ΛΈΤΕ ΤΗ ΓΝΏΜΗ ΣΑΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΓΊΝΕΤΕ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΊ 



Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 
20 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων κατανοεί ότι η βασική προϋπόθεση για την επικοινωνία είναι η σαφής και ακριβής 
έκφραση των σκέψεών του. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Καθίστε σε ομάδες των τριών ατόμων. Ο καθένας από εσάς θα πρέπει να παρουσιάσει τις 
απαιτήσεις που πιστεύει ότι υπάρχουν για μια καλή επικοινωνία. Γράψτε τα πάντα, όσα είπε ο 
καθένας σας, σε ένα φύλλο flipchart χωρισμένο σε τρία μέρη. 

 

Συζήτηση: 

Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της εργασίας σας. 

Μη διστάσετε να μοιραστείτε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές στις 
απαντήσεις συγκεκριμένων ατόμων στις ομάδες σας στην ίδια ερώτηση. 

Πώς συσχετίζεται μια αποτελεσματική επικοινωνία με την έκφραση των σκέψεών σας;  

Πώς να εκφράσετε τις σκέψεις σας για να επικοινωνήσετε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά; 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες συζητούν σε μικρές ομάδες τις απαιτήσεις για μια καλή επικοινωνία. Το ίδιο 
θέμα παρουσιάζεται από 3 άτομα, γεγονός που οδηγεί σε τρεις διαφορετικές, αν και συνώνυμες, 
απαντήσεις. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους μπροστά στην ομάδα. Οι 
συμμετέχοντες παρατηρούν, πώς η σαφήνεια και η ακρίβεια επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 
της επικοινωνίας. Παρατηρούν, ότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια καλή επικοινωνία. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων κατανοεί ότι η βασική προϋπόθεση για μια καλή επικοινωνία είναι η σαφής και 
ακριβής έκφραση των σκέψεών του. Παρατηρεί την τάση του να εκφράζεται με ακρίβεια και 
σαφήνεια ή όχι. Γνωρίζει τους βασικούς τομείς για τη δημιουργία σαφήνειας. 



Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Κάντε μια αυτοαξιολόγηση της δικής σας καθαρής έκφρασης των σκέψεών σας από την άποψη: 

- Μιλώντας για τα γεγονότα 

- Να μιλάτε για αυτά που αισθάνεστε / για τα συναισθήματά σας 

- Μιλώντας για πτυχές της προσωπικότητάς σας 

- Μιλώντας για τις ανάγκες 

- Μιλώντας για προθέσεις 

- Μιλώντας για απόψεις 

 

Αξιολογήστε τον εαυτό σας σε κάθε πτυχή σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου 

1-ελάχιστο επίπεδο, διαισθητική κατανόηση 

5 - επίπεδο εμπειρογνωμόνων, υψηλή επάρκεια στο θέμα 

 

Καθίστε σε ομάδες των τριών ατόμων για να μοιραστείτε τις παρατηρήσεις σας από την άσκηση. 
Προσδιορίστε (κάθε άτομο) έναν τομέα ανάπτυξης δεξιοτήτων σαφούς επικοινωνίας (έναν ή 
περισσότερους). 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες αξιολογούν ατομικά τη σαφήνεια της επικοινωνίας τους σε επιλεγμένους 
σημαντικούς τομείς της ζωής τους. Πραγματοποιούν αυτή την αξιολόγηση με βάση τις πτυχές που 
παρέχει ο εκπαιδευτής. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες  

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζευγάρια, συζήτηση στο πλαίσιο ολόκληρης της ομάδας (οι συμμετέχοντες 
αντιστοιχίζονται ανάλογα με τα χρώματα των ρούχων τους - σε ένα ζευγάρι είναι δυνατόν να 
υπάρχουν πολύ παρόμοια χρώματα). 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού των ασκήσεων (μία 
ανά ζεύγος) 
 

30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων διακρίνει την ομιλία για γεγονότα από άλλους τύπους επικοινωνίας, χρησιμοποιεί 
την ομιλία για γεγονότα και κατανοεί την αξία της για την αποτελεσματική και σαφή έκφραση των 
σκέψεών του. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Αναλύοντας ανά ζεύγη, επιλέξτε από τις παρακάτω προτάσεις ολόκληρες προτάσεις ή μέρη 
προτάσεων, οι οποίες μιλούν για γεγονότα: 



- Έβρεχε, όταν έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας της συζύγου του. 

- Η μητέρα άνοιξε με χαμόγελο ένα βάζο με μαρμελάδα πορτοκάλι. 

- Γελούσε δυνατά ενώ εκείνη έκανε αστείες γκριμάτσες. 

- Το να περπατάτε ξυπόλητοι στο χιόνι είναι ανθυγιεινό. 

- Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί πιάτα μίας χρήσης είναι αντι-οικολογικό. 

- Η πιο ανόητη λύση στο πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε από τον Hans. 

- Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν σε κάθε πόλη την Κυριακή. 

- Τα μικρά παιδιά δεν είναι σε θέση να κρίνουν σωστά τις καταστάσεις. 

- Η ποδηλασία είναι επικίνδυνη για τους ηλικιωμένους. 

- Χθες, 15 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, έπαθε λάστιχο και άργησε μισή ώρα. 

- Ο δρόμος επιστροφής στο θέρετρο διακοπών ήταν πραγματικά τρομερός κατά τη διάρκεια αυτής 
της χιονοθύελλας. 

- Δεν μου αρέσει, όταν αργεί, πάντα νιώθω τόσο απορριπτέος τότε. 

- Από τότε που δεν τρώω τυρί, αισθάνομαι καλύτερα και τα ιγμόρεια μου είναι καθαρά. 

- Οι διαβάσεις πεζών είναι ασφαλείς. 

- Τα δέντρα παράγουν οξυγόνο ως προϊόν της φωτοσύνθεσης. 

- Περίπου το 70% των εντόμων στην Ευρώπη έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. 

- Όταν οι μέλισσες εξαφανιστούν, υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης της γης. 

- Δεν υπάρχει γάλα στο ντουλάπι της κουζίνας. 

- Θα πρέπει να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στην προώθηση των έργων σας. 

 

Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της εργασίας σας. Ας αναλύσουμε μαζί, ποιες από αυτές τις 
δηλώσεις παρουσιάζουν γεγονότα. Πώς σας φαίνονται; 

 

Ποια αποτελέσματα επιτυγχάνουμε στη σχέση με τον συνομιλητή μας, όταν χρησιμοποιούμε την 
ομιλία για γεγονότα; (γινόμαστε αντιληπτοί ως συγκεκριμένοι άνθρωποι, γνωρίζουμε για τι μιλάμε, 
εκφράζουμε τις σκέψεις μας με σαφήνεια).  

 

Σε τι καλεί το άλλο μέρος να μιλήσει για τα γεγονότα; (να εξετάσει τα γεγονότα, να δημιουργήσει 
λύσεις, να κάνει προτάσεις). 

Περιγραφή άσκησης 

Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να εργαστούν σε ζευγάρια. Το καθήκον τους είναι να 
επιλέξουν από ένα σύνολο παραδοθεισών προτάσεων, εκείνες που μιλούν για γεγονότα. 

Στη συνέχεια, καθισμένοι σε κύκλο, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
ανάλυσής τους και οργανώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις αξίες της χρήσης των γεγονότων 
στην επικοινωνία και της έκφρασης των σκέψεων. 

Ο εκπαιδευτής αναλύει κάθε δήλωση μαζί με την ομάδα, απορρίπτοντας λανθασμένες δηλώσεις. 
Συλλέγει στον πίνακα τις δηλώσεις που περιλαμβάνουν ομιλία για γεγονότα: 

 

- Έβρεχε, όταν έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας της συζύγου του. 

- Η μητέρα άνοιξε με χαμόγελο ένα βάζο με μαρμελάδα πορτοκάλι. 

- Γελούσε δυνατά ενώ εκείνη έκανε αστείες γκριμάτσες. 



- Χθες, 15 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, έπαθε λάστιχο και άργησε μισή ώρα. 

- Δεν μου αρέσει όταν αργεί, 

- Τα δέντρα παράγουν οξυγόνο ως προϊόν της φωτοσύνθεσης. 

- Περίπου το 70% των εντόμων στην Ευρώπη έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. 

- Δεν υπάρχει γάλα στο ντουλάπι της κουζίνας. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S2 

Θέμα 

Πώς να μιλήσετε για να σας καταλάβουν - μιλώντας για τα συναισθήματα 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα σε δηλώσεις και 
να χρησιμοποιούν μια διεκδικητική επικοινωνία σχετικά με τα συναισθήματα. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων 

 - Φύλλα A4 

- στυλό 

90 min 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τους συνεργάτες τους σύμφωνα με την 
αρχή: Δουλεύω με αυτούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί λιγότερο μέχρι τώρα) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων 

 
30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων αναγνωρίζει τις συναισθηματικές συνιστώσες στην επικοινωνία. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Διαβάστε την ιστορία στην ομάδα σας. Αναλύστε την από την άποψη της γλώσσας των 
συναισθημάτων που περιλαμβάνει. 



Παρατηρήστε ποιες από τις φράσεις και τις περιγραφές περιλαμβάνουν συναισθήματα. Ποιοι 
τύποι επικοινωνίας (ορίστε τους δοκιμαστικά) σχετικά με τα συναισθήματα περιλαμβάνονται στις 
ιστορίες. Ποια συναισθήματα δεν αναφέρονται άμεσα εδώ; 

 

Ιστορία 1 

Με τσαντίζεις! - ξέσπασε δυνατά. Έγειρε το σώμα της προς το μέρος του και τον κοίταξε απειλητικά. 

Σε βαρέθηκα! - φώναξε, κοιτάζοντας με νόημα την πόρτα. Σιχαίνομαι που μιλάς συνέχεια για το 
τίποτα. Αν θέλεις, φύγε. Πάρε όλο το προσωπικό σου και φύγε. 

Κοίταξε το πάτωμα, μετά εκείνη και μετά την πόρτα. 

Λυπάμαι που το ακούω αυτό από εσάς. Όταν ουρλιάζεις έτσι, φοβάμαι λίγο για το τι άλλο θα 
ακούσω σε λίγο. 

Νιώθω επίσης θυμωμένος, όταν φωνάζεις μόνο και μόνο επειδή μιλάω πολύ. Μου αρέσει να 
μιλάω, θέλω επίσης να σου πω για τη μέρα μου. Ίσως αν σε θυμώσει τόσο πολύ, να βγεις έξω. Δεν 
πρόκειται να ανεχτώ τις φωνές σου. Κανείς στη γειτονιά δεν φωνάζει όπως εσύ στις 7 το πρωί. 

 

Ιστορία 2 

Χάρηκε που την είδε. Τα δάκρυα έλαμπαν στα μάτια του. Της πήρε την τσάντα και της έδωσε το 
χέρι του για να την διευκολύνει να πηδήξει από το τρένο. Εκείνη τον κοίταξε χαρούμενη. 
Αγκαλιάστηκαν. 

Χαίρομαι που σε βλέπω. Μου έλειψες. Φοβόμουν ήδη ότι δεν θα ερχόσουν, αλλά το περιμέναμε 
τόσο πολύ. Και κατά τη διάρκεια του τελευταίου μας αποχαιρετισμού είχαμε πολλή θλίψη, δάκρυα, 
διλήμματα, αν θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε τώρα. Ας πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι, υπάρχει 
ένα τόσο ωραίο καφέ εδώ, μου αρέσει να κάθομαι εκεί. Μάλλον θα σου αρέσει. Σερβίρουν ένα 
υπέροχο τσάι Κεϋλάνης εκεί. 

Ξέρεις... Δεν θέλω να πάω πουθενά τώρα. Έχω κουραστεί από αυτό το ταξίδι και χρειάζομαι λίγο 
ύπνο. Δεν θέλω ούτε τσάι ούτε καφέ. Ας πάμε σπίτι γρήγορα. 

 

Θα ήθελα να καλέσω τώρα τις ομάδες να μοιραστούν τις παρατηρήσεις τους. Ποιες 
συναισθηματικές ανατροπές παρατηρήσατε; Ποια συναισθήματα στις ιστορίες δεν έχουν 
εκφραστεί; Πώς επηρεάζουν τα μηνύματα τους συνομιλητές; Σε ποιο βαθμό τα συναισθήματα 
υποστηρίζουν/εμποδίζουν μια σαφή έκφραση; 

 

Τα συναισθήματα δυσκολεύουν την έκφραση των σκέψεών σας με σαφήνεια. Τα συναισθήματα 
βρίσκονται ψηλότερα στο νευρολογικό σύστημα και έχουν προτεραιότητα στην επιρροή μας. 
Επιπλέον, αν δεν εκφράζονται με επιδεξιότητα ή δεν εκφράζονται, μπορούν να προκαλέσουν 
σημαντικές δυσκολίες στην έκφραση των σκέψεων με σαφήνεια. 

 

Στην επόμενη άσκηση θα αναπτυχθούν και θα παρουσιαστούν εποικοδομητικά και καταστροφικά 
παραδείγματα επικοινωνίας συναισθημάτων. 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες διαβάζουν μία από τις δύο ιστορίες δύο ανθρώπων. Το 
καθήκον είναι να υποδείξουν συναισθηματικές εκφράσεις/συντάξεις και να υποδείξουν 
συναισθήματα που παρουσιάζονται (και κρύβονται - δεν κατονομάζονται) στις ιστορίες. Στην 
ομαδική εργασία θα χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο του τροχού των συναισθημάτων που περιέχει 
5 κύρια συναισθήματα: θυμός, ευτυχία, λύπη, φόβος, αηδία (και συναφή συναισθήματα). 
Παρακάτω, οι επιλεγμένες προτάσεις που περιέχουν συναισθήματα (τα συναισθήματα που δεν 
εκφράζονται απευθείας σε παρένθεση): 

 



Με τσαντίζεις! - ξέσπασε δυνατά. Έγειρε το σώμα της προς το μέρος του και τον κοίταξε απειλητικά. 
(θυμός) 

Σε βαρέθηκα! - φώναξε, κοιτάζοντας με νόημα την πόρτα. Σιχαίνομαι που μιλάς συνέχεια για το 
τίποτα. Αν θέλεις, φύγε. Πάρε όλο το προσωπικό σου και φύγε. (θυμός) 

Κοίταξε το πάτωμα, μετά εκείνη και μετά την πόρτα. (φόβος, θλίψη) 

Λυπάμαι που το ακούω αυτό από εσάς. Όταν ουρλιάζεις έτσι, φοβάμαι λίγο για το τι άλλο θα 
ακούσω σε λίγο. 

Νιώθω επίσης θυμωμένος, όταν φωνάζεις μόνο και μόνο επειδή μιλάω πολύ. Μου αρέσει να 
μιλάω, θέλω επίσης να σου πω για τη μέρα μου. Ίσως αν σε θυμώσει τόσο πολύ, να βγεις έξω. 
Δεν πρόκειται να ανεχτώ τις φωνές σου. Κανείς στη γειτονιά δεν φωνάζει όπως εσύ στις 7 το 
πρωί. (θυμός) 

Χάρηκε που την είδε. Τα δάκρυα έλαμπαν στα μάτια του. Της πήρε την τσάντα και της έδωσε το 
χέρι του για να την διευκολύνει να πηδήξει από το τρένο. Εκείνη τον κοίταξε χαρούμενη. 
Αγκαλιάστηκαν. 

Χαίρομαι που σε βλέπω. Μου έλειψες. Φοβόμουν ήδη ότι δεν θα ερχόσουν, αλλά το περιμέναμε 
τόσο πολύ. Και κατά τη διάρκεια του τελευταίου μας αποχαιρετισμού είχαμε πολλή θλίψη, 
δάκρυα, διλήμματα, αν θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε τώρα. Ας πιούμε ένα φλιτζάνι 
τσάι, υπάρχει ένα τόσο ωραίο καφέ εδώ, μου αρέσει να κάθομαι εκεί. Μάλλον θα σου αρέσει. 
(ευτυχία, αγάπη) Εκεί σερβίρουν ένα υπέροχο τσάι Κεϋλάνης. (ελπίδα) 

Ξέρεις... Δεν θέλω να πάω πουθενά τώρα. Έχω κουραστεί από αυτό το ταξίδι και χρειάζομαι λίγο 
ύπνο. Δεν θέλω ούτε τσάι ούτε καφέ. Ας πάμε σπίτι γρήγορα. (θυμός, ανυπομονησία) 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Οι ίδιες ομάδες τριών ατόμων 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
30 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων αναγνωρίζει συναισθηματικά μηνύματα με καταστροφική δομή. 

Ο συμμετέχων γνωρίζει μια διεκδικητική επικοινωνία που του επιτρέπει να επικοινωνεί τα 
συναισθήματά του με εποικοδομητικό τρόπο. 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Επιστρέψτε στα καταστροφικά συναισθηματικά μηνύματα που συλλέχθηκαν στην προηγούμενη 
άσκηση. Τι τα χαρακτηρίζει; (δηλώσεις αξιολόγησης, επίπεδο επιθετικότητας). Υποδείξτε στις 
ιστορίες τις συγκεκριμένες δηλώσεις με τα μηνύματα αυτά. 

 



Με τσαντίζεις! 

Σε βαρέθηκα!  

Μισώ που μιλάς συνεχώς για το τίποτα.  

Αν θέλετε, φύγετε.  

Πάρτε όλο το προσωπικό σας και φύγετε.  

Ίσως αν σας θυμώσει τόσο πολύ, να βγείτε έξω.  

Δεν πρόκειται να ανεχτώ τις κραυγές σας.  

Κανείς στη γειτονιά δεν φωνάζει όπως εσύ στις 7 το πρωί. 

 

Ποια συναισθηματικά μηνύματα σε αυτές τις ιστορίες είναι πιο εποικοδομητικά και γιατί (το πρώτο 
πρόσωπο ενικού αριθμού, το εγώ-μήνυμα, το να μιλάτε για τον εαυτό σας σε κάποιον για 
συναισθήματα); 

 

Λυπάμαι που το ακούω αυτό από εσάς.  

Όταν ουρλιάζεις έτσι, φοβάμαι λίγο για το τι άλλο θα ακούσω σε λίγο. 

Νιώθω επίσης θυμωμένος, όταν φωνάζεις μόνο και μόνο επειδή μιλάω πολύ.  

Μου αρέσει να μιλάω, θέλω επίσης να σας πω για τη μέρα μου.  

 

Χάρηκε που την είδε. Τα δάκρυα έλαμπαν στα μάτια του. Χαίρομαι που σε βλέπω. Μου έλειψες. 
Φοβόμουν ήδη ότι δεν θα ερχόσουν, αλλά το περιμέναμε τόσο πολύ.  

Ξέρεις... Δεν θέλω να πάω πουθενά τώρα. Έχω κουραστεί από αυτό το ταξίδι και χρειάζομαι λίγο 
ύπνο. Δεν θέλω ούτε τσάι ούτε καφέ. Ας πάμε σπίτι γρήγορα. 

 

Τι χαρακτηρίζει αυτά τα εποικοδομητικά μηνύματα που εκφράζουν συναισθήματα σε γλωσσικό 
επίπεδο; 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε μικρές ομάδες των τριών ατόμων και επιλέγουν από τις ιστορίες 
παραδείγματα καταστροφικών και εποικοδομητικών τρόπων συζήτησης για τα συναισθήματα. 
Ορίζουν από κοινού τι κάνει την επικοινωνία για τα συναισθήματα οδυνηρή και καταστροφική ή 
υποστηρικτική και εποικοδομητική: 

- επικοινωνία σε πρώτο πρόσωπο ενικού αριθμού, 

- μιλώντας για συναισθήματα 

- να μιλάτε σε κάποιον σε σχέση με τη συμπεριφορά του (και όχι το πρόσωπο) 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Ομαδική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 



Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων 30 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων βελτιώνει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί μια εποικοδομητική και 
εποικοδομητική επικοινωνία που περιέχει συναισθήματα. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μετατρέψτε τα παραδείγματα που λάβατε (αριστερή στήλη του πίνακα) από καταστροφικά σε 
εποικοδομητικά. 

Διαβάστε πρώτα το παράδειγμα και μετά δώστε την πρότασή σας, οι άλλοι μπορούν να δώσουν τη 
δική τους, εγώ θα σας πω τη δική μου λύση στο τέλος (δεξιά στήλη του πίνακα). 

 

Όχι καταστροφικό εποικοδομητικό 

1 Με τσαντίζεις με τις συνεχείς κουβέντες 
σου. 

Αισθάνομαι θυμωμένος, όταν μιλάς τόσο 
πολύ. 

2 Πάρτε το προσωπικό σας Ενοχλούμαι, όταν βλέπω τα διάσπαρτα 
πράγματά σας 

3 Δημιουργείς χάος στο δωμάτιο εδώ. Θυμώνω, όταν φέρνεις το χάος στο δωμάτιο 

4 Με κάνεις να νιώθω άσχημα, δεν με 
ακούς 

Αισθάνομαι άσχημα, όταν δεν με ακούς. 

5 Πάντα πρέπει να ξέρεις καλύτερα Απογοητεύομαι, όταν θέλεις να ξέρεις τα 
πάντα... 

6 Ποτέ δεν πλένεις τα πιάτα Νιώθω ενοχλημένος που δεν έπλυνες τα 
πιάτα. 

7 Δεν το ξέρεις και το παίζεις εξυπνάκιας Φοβάμαι ότι πάντα θα θέλετε να ξέρετε 
καλύτερα, παρόλο που δεν ξέρετε τίποτα γι' 
αυτό. Νιώθω θυμό. 

8 Αφήστε με ήσυχο, το ξέρω Θυμώνω, αισθάνομαι ότι με 
καθοδηγούν/πατρονάρουν. Τα ξέρω όλα. 

9 Σε βαρέθηκα Είμαι απογοητευμένος. Θέλω να μείνω μόνος. 

10 Μακάρι να σταματήσει τώρα, εσύ φταις. Νιώθω θυμό όταν συνεχίζεις να το κάνεις 
αυτό. Θέλω να αλλάξω κάτι. 

11 Δεν ξέρω τι να κάνω πια, με τσαντίζεις. 
Φύγε. 

Είμαι ανήμπορος και θυμωμένος. Θέλω να 
μείνω μόνος. 

12 Πρέπει να το σκάσω, δεν είναι για μένα. Φοβάμαι. Μακάρι να ήταν διαφορετικά. 

 

Πώς θα είναι η εργασία και η επαγγελματική σας ζωή, όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τέτοιου 
είδους μηνύματα για να μεταφέρετε τα συναισθήματά σας; (θα υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία, 
γεγονός που θα με διευκολύνει να εκφράζω τις σκέψεις μου με σαφήνεια, θα έχω καλύτερες 
σχέσεις) 



Πώς σας επηρεάζει η έκφραση των συναισθηματικών σας καταστάσεων με σαφή και καθαρό τρόπο 
(υποστηρίζει την ικανότητα να εκφράζετε με σαφήνεια τις σκέψεις σας). 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν λωρίδες με παραδείγματα καταστροφικής συναισθηματικής 
επικοινωνίας και σχεδιάζονται να τα μετατρέψουν σε παραδείγματα εποικοδομητικής 
επικοινωνίας που αντικατοπτρίζουν το αρχικό τους περιεχόμενο, σύμφωνα με τους ακόλουθους 
κανόνες: 

- επικοινωνία σε πρώτο πρόσωπο ενικού αριθμού, 

- μιλώντας για συναισθήματα, 

- μιλάει σε κάποιον σε σχέση με τη συμπεριφορά του. 

 

Παραδείγματα σωστών λύσεων: 

- Όταν ουρλιάζεις, φοβάμαι. 

- Αισθάνομαι θλίψη για την άρνησή σας. 

- Θυμώνω, όταν αλλάζεις γνώμη, αφού έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία μας. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S3 

Θέμα 

Πώς να λέτε τη γνώμη σας για να γίνετε κατανοητοί - αποφεύγοντας τα λάθη στην επικοινωνία. 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ποιες συμπεριφορές εμποδίζουν την επικοινωνία και πώς να τις 
αποφεύγουν. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων 

100 min 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες. 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζευγάρια. (Οι συμμετέχοντες αντιστοιχίζονται σύμφωνα με το κριτήριο της καλύτερης 
γνωριμίας, της συμπάθειας ή της ομοιότητας. ) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού των ασκήσεων 
(μικροοδηγίες σε χάρτινες λωρίδες)  

 



- flipchart 

- μαρκαδόρος flipchart 

45 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να υποδεικνύουν τα λάθη επικοινωνίας. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Προετοιμάστε σε ζευγάρια μια ολιγόλεπτη παρουσίαση (παιχνίδι ρόλων) στην οποία ο ένας από 
εσάς θα είναι ένα άτομο που θα μιλάει (χωρίς ρόλο) για το χόμπι του, ενώ ο άλλος θα έχει μια 
εργασία. Το καθήκον θα είναι να παίξετε το ρόλο ενός ατόμου, το οποίο κάνει λάθη που 
περιγράφονται στην προηγουμένως σχεδιασμένη χαρτοταινία κατά την επικοινωνία με τους 
άλλους. 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν περίπου 5 λεπτά για να προετοιμαστούν. Μετά από αυτό το χρονικό 
διάστημα κάθε ζευγάρι παρουσιάζει στους άλλους συμμετέχοντες δύο σκηνές/παρουσιάσεις 
λανθασμένης συμπεριφοράς. Το καθήκον της ομάδας είναι να κατονομάσει διαισθητικά τα λάθη 
στην επικοινωνία που παίζουν οι παρουσιαστές. Ο εκπαιδευτής καταγράφει τα ονόματα των 
λανθασμένων συμπεριφορών στο flipchart. 

 

1. Συνεχίζετε να κάνετε ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις - σε διαφορετικές θεματικές / ανοιχτές, 
κλειστές - πάρα πολλές ερωτήσεις 

2. Ακούτε τον συμμετέχοντα αλλά δεν αντιδράτε λεκτικά - ασυνέπεια λεκτικής και μη λεκτικής 
επικοινωνίας 

3. Υψώνετε τη φωνή σας, είστε πολύ αποφασισμένοι, απαντάτε με σύντομες φράσεις - ένταση 

4. Ζητάτε από τον συμμετέχοντα να σας πει κάτι, όταν αυτός αρχίζει, εξακολουθείτε να κάνετε 
πεισματικά ερωτήσεις - ασκώντας πίεση. 

5. Κάνετε μόνο κλειστές ερωτήσεις - μοιάζει με ανάκριση 

6. Δίνετε συμβουλές - "στην κατάστασή σας θα ήταν καλύτερα αν ..." κάνετε αυτό "," θα το πετύχετε 
σίγουρα αν "- δίνοντας συμβουλές 

7. Επισημαίνετε τα λάθη του συμμετέχοντα: "μιλάτε πολύ σιγά", "πολύ δυνατά", "δυσδιάκριτα", 
"μιλάτε ακατανόητα". 

8. Μιλάτε και είστε σε επαφή με τον συνομιλητή σας, αλλά είστε νευρικοί, κάτι σας απορροφά σαν 
να ήσασταν κάπου αλλού. 

9. Συγκρίνετε - κάποιος άλλος το ήξερε και εσείς; - διαφοροποίηση 

10. Κάνετε μια ερώτηση και την απαντάτε μόνοι σας, άλλη ερώτηση, ο συμμετέχων προσπαθεί να 
απαντήσει - είστε πιο γρήγορος και απαντάτε ξανά - δεν περιμένετε απάντηση, η δέσμευση του 
συμμετέχοντα είναι άσκοπη 

11. Παίρνετε έναν φιλόξενο υπερβολικά ευγενικό και φιλικό τόνο - προσκαλείτε τον συμμετέχοντα 
να μοιραστεί την εμπειρία του - γίνεστε κολλητοί 

12. Είστε πολύ καθοδηγητικοί, βιάζετε αποφασιστικά τον συμμετέχοντα, του κάνετε μια ερώτηση 
και του λέτε - Κύριε/Κυρία - έχουμε μόνο δύο λεπτά για να λύσουμε το πρόβλημα - ασκώντας 
πίεση. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση της άσκησης: 

Πώς επηρεαστήκατε εσείς, ως ομιλητής, από τα επικοινωνιακά λάθη που έκανε ο συνομιλητής σας; 

Πώς αυτά τα λάθη επηρεάζουν (περιορίζουν) και τους δύο συνομιλητές; 



Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν λωρίδες χαρτιού με οδηγίες για το παιχνίδι ρόλων. Σε ζευγάρια 
παρουσιάζουν τις λανθασμένες συμπεριφορές (το άτομο Α και το άτομο Β εναλλάσσουν εναλλάξ 
τους ρόλους). Η υπόλοιπη ομάδα πρέπει να μαντέψει, ποιο λάθος κάνει ο παρουσιαστής. 

Ο εκπαιδευτής καταγράφει τις προτάσεις της ομάδας σχετικά με τα λάθη επικοινωνίας. Η ομάδα 
αναλύει, πώς η πραγματοποίηση λαθών στην επικοινωνία επηρεάζει τη σαφήνεια και την 
αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζευγάρια (Τα ζευγάρια παραμένουν τα ίδια με την προηγούμενη άσκηση) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων  

- flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 

30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα επικοινωνιακά λάθη των συνομιλητών 
τους. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Επιστρέψτε στο παιχνίδι ρόλων σε ζευγάρια (χωρίς να το δείξετε στο φόρουμ), όλα τα ζευγάρια 
ταυτόχρονα. Όταν το ένα άτομο του ζευγαριού παίζει το ρόλο του, το καθήκον του άλλου είναι να 
αντιδράσει με μία από τις παρακάτω προτάσεις (γραμμένες στο flipchart από τον εκπαιδευτή): 

 

- Παρακαλώ αφήστε με να μιλήσω. 
- Δεν ξέρω, αν θέλετε να με ακούσετε. 
- Είναι σημαντικό για μένα να σας πω την ιστορία μου μέχρι τέλους. 
- Με ενοχλεί η συμπεριφορά σας. 
- Αισθάνομαι εκνευρισμένη. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ακούσετε, αλλά θα ήθελα να σας πω την 
ιστορία μου μέχρι τέλους. 
- Με ενοχλεί αυτό που κάνεις. 
- Έχουμε κάνει μια συμφωνία, ότι θα με ακούσεις... 

 
Πώς λειτούργησε η χρήση αυτών των προτάσεων για τα άτομα που έπαιζαν τους ρόλους (κάνοντας 
λάθη;) 
Αποκατέστησε τη σαφήνεια της επικοινωνίας μεταξύ σας; 
Πώς θα ονομάζατε αυτή την ομάδα φράσεων; (εκφράζοντας αιτήματα, εκφράζοντας προθέσεις, 
μιλώντας για συναισθήματα) 

Σε ποιες καταστάσεις της ζωής σας θα μπορούσατε να τις χρησιμοποιήσετε για να αυξήσετε την 
αποτελεσματικότητα και τη σαφήνεια της επικοινωνίας σας; 

 



Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στο παιχνίδι ρόλων σε ζευγάρια από την προηγούμενη άσκηση. Η 
άσκηση εκτελείται από όλα τα ζευγάρια ταυτόχρονα. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν έχουν ρόλο 
αυτή τη στιγμή, καλούνται να αντιδράσουν με προτάσεις που τους παρέχει ο εκπαιδευτής. 
Ανακαλύπτουν τη δυνατότητα αποκατάστασης της σαφήνειας στην επικοινωνία με τη χρήση 
εργαλείων όπως: έκφραση αιτημάτων, έκφραση προθέσεων, συζήτηση για συναισθήματα.  

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

-εκτυπώσεις του υλικού των ασκήσεων - (ένα 
ερωτηματολόγιο για κάθε συμμετέχοντα) 15 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες παρατηρούν τα λάθη στη δική τους επικοινωνία και γνωρίζουν πώς να τα 
αποφύγουν. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Δουλέψτε για να αναγνωρίσετε την τάση σας να κάνετε λάθη στην καθημερινή σας επικοινωνία, 
που εμποδίζουν την κατανόησή σας από τους άλλους. Η αποτελεσματική έκφραση εξαρτάται 
επίσης από την κατάσταση του συνομιλητή σας. Όταν παρατηρείτε τα λάθη σας, μπορείτε να τα 
εξαλείψετε πιο εύκολα. 

 

Διαβάστε προσεκτικά κάθε δήλωση και σημειώστε την κατάλληλη απάντηση (προς ενημέρωσή 
σας): 

Λάθος Ποτέ Μερικές 
φορές 

Συχνά 

Να κάνετε πολλές ερωτήσεις τη μία μετά την άλλη 
χωρίς να ακούτε την απάντηση. 

   

Καμία μη λεκτική επικοινωνία    

Παροχή πίεσης    

Να κάνετε κλειστές ερωτήσεις    

Απαντάτε μόνοι σας στις ερωτήσεις    

Υπερβολική ευγένεια, φιλικότητα    

Υπερβολική κατευθυντικότητα    



Επισημαίνετε τα λάθη του συμμετέχοντα    

Δίνεις συμβουλές    

Αποσπάτε την προσοχή από τη συζήτηση    

 

Αν κάποιος είναι πρόθυμος να μοιραστεί τα αποτελέσματά του μετά την απάντηση των ερωτήσεων, 
παρακαλώ να μιλήσει. Αν όχι, σας ενθαρρύνω να εργαστείτε για την εξάλειψη αυτών των 
συμπεριφορών από την καθημερινή σας ζωή. 

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με τα πιθανά 
επικοινωνιακά λάθη και εξετάζουν τη δική τους τάση να τα κάνουν. Ο εκπαιδευτής καλεί όλους 
να μοιραστούν τις σκέψεις τους. Ενθαρρύνει όλους να εργαστούν για την αποφυγή αυτών των 
λαθών. 

 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S4 

Θέμα 

Πώς να λέτε τη γνώμη σας για να γίνετε κατανοητοί - επικοινωνώντας τις ανάγκες 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα να επικοινωνούν τις ανάγκες τους. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων  

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart  

- Φύλλα A4 

- στυλό τσόχας 

- στυλό 

90 λεπτά 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (Οι συμμετέχοντες αντιστοιχίζονται σύμφωνα με το κριτήριο του μήκους 
των μαλλιών, συναντούν συνεργάτες με παρόμοιο μήκος μαλλιών με το δικό τους). 



Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού της άσκησης (δύο 
ιστορίες από την άσκηση 1 - S2) 30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων παρατηρεί και κατανοεί τη σχέση μεταξύ συναισθημάτων και αναγκών και ότι η 
έκφραση των αναγκών είναι ένας τρόπος μείωσης των συναισθημάτων. 

 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Διαβάστε ξανά τις ιστορίες. Σκεφτείτε τις ανάγκες που κρύβονται πίσω από τα συναισθήματα σε 
αυτές τις ιστορίες. Ονομάστε αυτές τις ανάγκες. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να καταγράψει ακόμη 
περισσότερες ανάγκες σύμφωνα με τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας. Ετοιμάστε λίστες 
αναγκών, τις οποίες θα παρουσιάσετε στο φόρουμ στους άλλους συμμετέχοντες και στον 
εκπαιδευτή. 

 

Με τσαντίζεις! - ξέσπασε δυνατά. Έγειρε το σώμα της προς το μέρος του και τον κοίταξε απειλητικά. 
(ανάγκη για ηρεμία και έλλειψη έντασης) 

Σε βαρέθηκα! - φώναξε, κοιτάζοντας με νόημα την πόρτα. Σιχαίνομαι που μιλάς συνέχεια για το 
τίποτα. Αν θέλεις, φύγε. Πάρε όλο το προσωπικό σου και φύγε. (ανάγκη για λιγότερα ερεθίσματα, 
σιωπή, χρόνο για τον εαυτό σας) 

Κοίταξε το πάτωμα, μετά εκείνη και μετά την πόρτα. (ανάγκη για σαφήνεια στη σχέση, ανάγκη για 
εγγύτητα) 

Λυπάμαι που το ακούω αυτό από εσάς. Όταν ουρλιάζεις έτσι, φοβάμαι λίγο για το τι άλλο θα 
ακούσω σε λίγο. (ανάγκη για αποδοχή, ανάγκη για αυτοέκφραση) 

Νιώθω επίσης θυμωμένος, όταν φωνάζεις μόνο και μόνο επειδή μιλάω πολύ. Μου αρέσει να 
μιλάω, θέλω επίσης να σου πω για τη μέρα μου. (ανάγκη να μειωθεί η ένταση μιλώντας) 

Ίσως αν σας θυμώσει τόσο πολύ, να βγείτε έξω. Δεν πρόκειται να ανεχτώ τις κραυγές σου. 
(ανάγκη για σιωπή, ανάγκη να ακουστείς, ανάγκη για αγάπη και υποστήριξη) 

Κανείς στη γειτονιά δεν φωνάζει όπως εσύ στις 7 το πρωί. (ανάγκη για ασφάλεια, ανάγκη να 
ανήκεις) 

 

Χάρηκε που την είδε. (ανάγκη για συνάντηση, ανάγκη να είναι κοντά, ανάγκη να ανήκει).   

Τα δάκρυα έλαμψαν στα μάτια του. Της πήρε την τσάντα και της έδωσε το χέρι του για να την 
διευκολύνει να πηδήξει από το τρένο. Εκείνη τον κοίταξε χαρούμενη. Αγκαλιάστηκαν. (ανάγκη 
για σχέση, ανάγκη για τρυφερότητα) 

Χαίρομαι που σε βλέπω. Μου έλειψες. Φοβόμουν ήδη ότι δεν θα ερχόσουν, αλλά το περιμέναμε 
τόσο πολύ. (ανάγκη για συνάντηση, ανάγκη για ευτυχία και ικανοποίηση στη σχέση) 

Και κατά τη διάρκεια του τελευταίου μας αποχαιρετισμού είχαμε πολλή θλίψη, δάκρυα, 
διλήμματα, αν θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε τώρα. (ανάγκη για ασφάλεια, ανάγκη να 
είμαστε μαζί εν ειρήνη). 

Ας πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι, υπάρχει ένα ωραίο καφέ εδώ, μου αρέσει να κάθομαι εκεί. (ανάγκη 
για ευχαρίστηση, καλή διάθεση, ηρεμία) 

Μάλλον θα σας αρέσει. (ανάγκη να εκπληρώσετε τις επιθυμίες σας) 

Εκεί σερβίρουν ένα υπέροχο τσάι Κεϋλάνης. (η ανάγκη για μια θετική εμπειρία) 



Ξέρεις... Δεν θέλω να πάω πουθενά τώρα. (ανάγκη για ξεκούραση, ειρήνη, αναγέννηση, 
ασφάλεια)  

Έχω κουραστεί από αυτό το ταξίδι και πρέπει να κοιμηθώ λίγο. (πρέπει να είμαι στο σπίτι) 

Δεν θέλω ούτε τσάι ούτε καφέ. Ας πάμε σπίτι γρήγορα. (ανάγκη για γρήγορη ικανοποίηση των 
αναγκών, συγκέντρωση στο στόχο) 

 

Ποιες ανάγκες δεν έχουν εκφραστεί σε αυτές τις ιστορίες; (συλλέξτε τα αποτελέσματα από την 
ομάδα, παρουσιάστε την εκδοχή από τις παρενθέσεις) 

Πώς μπορεί η έκφραση των αναγκών να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και τη σαφήνεια της 
επικοινωνίας; (αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τη σαφήνεια, επιταχύνει την επικοινωνία) 

Ποια θα μπορούσαν να είναι τα αποτελέσματα, αν οι ανάγκες είχαν κοινοποιηθεί αμέσως; 
(επιτάχυνση της επικοινωνίας, καθορισμός σαφών ορίων, ικανοποίηση των αναγκών). 

 

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες αναλύουν τις ιστορίες από την προηγούμενη άσκηση από την άποψη των 
εκφρασμένων / μη εκφρασμένων αναγκών. Κάθε μικρή ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της 
στο φόρουμ και συζητά την αξία της έκφρασης των αναγκών για μια αποτελεσματική και σαφή 
επικοινωνία. Ανακαλύπτουν τη σχέση μεταξύ των συναισθημάτων και των αναγκών. 

 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζεύγη (Τα άτομα αντιστοιχίζονται σε ζεύγη με άλλους συμμετέχοντες με τους οποίους 
δεν έχουν ξαναδουλέψει) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart  

- Φύλλα A4 

- στυλό 

30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων εκπαιδεύει την έκφραση των αναγκών. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ετοιμάστε (κάθε ζεύγος από 6 παραδείγματα) μηνύματα που εκφράζουν ανάγκες με βάση τις 
ιστορίες της προηγούμενης άσκησης. Χρησιμοποιήστε τις αρχές των προτάσεων που 
παρουσιάζονται παρακάτω: 



- Χρειάζομαι 
- Παρακαλώ... 
- Θέλω 
- Με νοιάζει 
- Είναι σημαντικό για μένα 
- Προτιμώ 
- Θα μου κάνει καλό 
- Θα αισθανόμουν καλύτερα 

 

Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στην υπόλοιπη ομάδα. Θα συγκεντρώσω μερικά 
παραδείγματα σε ένα flipchart (μόνο εκείνα που είναι διαφορετικά από τα άλλα). 

Τι κερδίζουμε εκφράζοντας τις ανάγκες μας; (περισσότερη σαφήνεια, δομή, εγγύτητα στις σχέσεις) 

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι η έκφραση των αναγκών αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τη 
σαφήνεια της επικοινωνίας; 

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση στις επαγγελματικές σας σχέσεις; 

Περιγραφή άσκησης 

Με βάση τις ιστορίες, η ομάδα καταρτίζει έναν κατάλογο δηλώσεων που αποτυπώνουν τις ανάγκες 
που βρίσκονται πίσω από τα συναισθήματα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες εξετάζουν την αξία 
της επικοινωνίας των αναγκών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη σαφήνεια της 
επικοινωνίας. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζευγάρια 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart  
30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων γνωρίζει πώς να φροντίζει τις δικές του ανάγκες και τις ανάγκες των άλλων στις 
σχέσεις του. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Προετοιμάστε ένα σύντομο παιχνίδι ρόλων στο οποίο βρίσκεστε σε οποιοδήποτε είδος σχέσης 
(προσωπική, επαγγελματική) και ως άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους, ανακαλύπτετε τις 
ανάγκες σας. Για παράδειγμα, όταν πρέπει να αγοράσετε ένα νέο αυτοκίνητο ή να αλλάξετε τον 
τρόπο εργασίας της ομάδας σας. Το άτομο Α εκφράζεται με συναισθηματικό τρόπο (όπως στις 
ιστορίες), το άτομο Β ρωτάει για τις ανάγκες και μιλάει για τις ανάγκες του: 

 

Α: Νομίζω ότι πρέπει να αγοράσουμε ένα νέο αυτοκίνητο, αυτό εδώ δεν λειτουργεί σωστά και με 
ενοχλεί. 



Μ: Εντάξει, και τι χρειάζεστε περισσότερο, όταν το παρατηρείτε; (ρωτάει για τις ανάγκες) 

Α: Πρέπει να έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω στη δουλειά μου πιο γρήγορα και πιο άνετα. 

Β: Εντάξει. Καταλαβαίνω, αλλά δεν έχω χρόνο να το συζητήσω τώρα, πρέπει να δουλέψω στην 
έκθεση, μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα; 

 

Αφού προετοιμαστούν, όλα τα ζευγάρια παρουσιάζουν τα παιχνίδια ρόλων τους στους άλλους. 

 

Πώς λειτούργησε η ερώτηση σχετικά με τις ανάγκες; 

Πώς λειτούργησε η συζήτηση για τις ανάγκες; 

Η συζήτηση για τις ανάγκες αυξάνει τη σαφήνεια της επικοινωνίας; 

Σε ποιες καταστάσεις της ζωής ή της εργασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση και 
αυτή την ικανότητα να μιλάτε για ανάγκες; 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν μια παρουσίαση ενός παιχνιδιού ρόλων που περιλαμβάνει 
συζήτηση για τις ανάγκες. Θα πρέπει να βασίζεται στις ιστορίες από τις προηγούμενες ασκήσεις. 
Την παρουσιάζουν στην ομάδα, αναπτύσσουν την ικανότητα να μιλούν για ανάγκες και να ρωτούν 
για ανάγκες. Παρατηρούν τη σχέση μεταξύ της συζήτησης για τις ανάγκες και της σαφήνειας της 
επικοινωνίας. Προσαρμόζουν αυτή τη δεξιότητα στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S5 

Θέμα 

Πώς να λέτε τη γνώμη σας για να γίνετε κατανοητοί - μιλώντας για προθέσεις 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα να παρουσιάζουν τις προθέσεις τους. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων  

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart  

- Φύλλα A4 

- στυλό 

75 λεπτά 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (Οι συμμετέχοντες αντιστοιχίζονται σύμφωνα με το κριτήριο του μήνα 
γέννησής τους. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν 3 άτομα που έχουν γεννηθεί τον ίδιο μήνα ή σε μήνες 
που βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλο). 



Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 
15 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες παρατηρούν πόσο διαφορετικά μπορείτε να εκφράσετε αυτό που είναι 
σημαντικό για εσάς σε μια δεδομένη κατάσταση. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μοιραστείτε με τους συμμετέχοντες της ομάδας σας τα αποτελέσματα που θέλετε να επιτύχετε 
κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου. 

Σε αυτή την άσκηση, επικεντρωθείτε στη γλωσσική μορφή των δηλώσεών σας. Γράψτε μερικές από 
αυτές ως παραδείγματα για το τι είναι σημαντικό για εσάς. 

 

Σας καλώ να δώσετε τα παραδείγματά σας, θα τα γράψω στο flipchart. 

Ποια γλωσσική μορφή πρέπει να έχει μια πρόθεση; (πρώτο πρόσωπο ενικού, χρήση των 
ακόλουθων λέξεων: είναι σημαντικό για μένα, θέλω, περιμένω, χρειάζομαι κ.λπ.) 

Στις ασκήσεις που ακολουθούν, θα εξετάσουμε τη γλώσσα της πρόθεσης και την έννοια της 
πρόθεσης. 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες συζητούν σε μικρές ομάδες και εκφράζουν τις προθέσεις τους σχετικά με το τι 
θα ήθελαν να επιτύχουν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Καταγράφουν τους συγκεκριμένους 
γλωσσικούς τύπους (π.χ. θα ήθελα να μάθω, θέλω να αποκτήσω, εννοώ...). Ο εκπαιδευτής 
συγκεντρώνει τις διάφορες γλωσσικές μορφές που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες στο 
Flipchart. Τέλος, τις διαβάζει δυνατά και τις τιτλοφορεί με τη λέξη Προθέσεις. Αυτές είναι οι 
υποδειγματικές διατυπώσεις για την έκφραση των προθέσεων. Θα τις εξασκήσουμε και θα τις 
αναπτύξουμε αργότερα στο εργαστήριο. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Ομαδική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων  

(λωρίδες με παραδείγματα προθέσεων) 
30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων γνωρίζει τον τρόπο έκφρασης των προθέσεων, τον χρησιμοποιεί, έχει επίγνωση του 
αντίκτυπού του στους άλλους. 



Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Σχεδιάστε μια λωρίδα με μια πρόταση. Σηκωθείτε και γνωρίστε άλλα άτομα στην ομάδα, διαβάστε 
το κείμενο στη λωρίδα στο άτομο που γνωρίσατε. Το άτομο στο οποίο απευθύνεται το κείμενο 
μπορεί να απαντήσει, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια σύντομη συζήτηση. Στη συνέχεια ο 
ακροατής μετατρέπεται σε ομιλητή, διαβάζει το κείμενό του. Στη συνέχεια θα πρέπει να 
προχωρήσετε στο επόμενο άτομο. Κάντε αυτή την άσκηση με όσο το δυνατόν περισσότερα (όλα) 
τα άτομα της ομάδας. 

Μπορείτε να ανταλλάσσετε τις λωρίδες σας από καιρό σε καιρό. 

1. Είναι σημαντικό για μένα να σας μιλήσω σήμερα για. 

2. Έρχομαι να σας παρουσιάσω μια ιδέα. 

3. Θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό για μένα. 

4. Έχω σημαντικές/ενδιαφέρουσες πληροφορίες/προτάσεις για εσάς σήμερα. 

5. Σας ζήτησα μια συνάντηση επειδή πλησιάζει η προθεσμία λήψης απόφασης σχετικά με το έργο 

μας. 

6. Σήμερα θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την ημερομηνία λήξης 

του σταδίου του έργου μας που πλησιάζει. 

7. Σας προσκαλώ να μιλήσουμε για την ιδέα μου. 

8. Προτείνω να επιστρέψουμε σε αυτό που είναι πιο σημαντικό. 

9. Ο σκοπός του τηλεφωνήματός μου είναι να σας ρωτήσω κάποια στοιχεία, ώστε να ξέρω πώς να 

προετοιμαστώ καλύτερα για τη συνάντησή μας. 

10. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια καλά νέα σήμερα ... 

11. Κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη επιλογή για τις δραστηριότητές μας σήμερα είναι ... 

12. Προσφέρω στους συναδέλφους μου μόνο αποδεδειγμένες λύσεις. 

13. Πρέπει να σας μιλήσω γιατί πρέπει να εξετάσουμε το πρόβλημα μαζί, έχω συλλέξει τα 

δεδομένα και θέλω να σας προτείνω μια συνάντηση. 

 

Ερωτήσεις προς συζήτηση: 

- πώς αισθανθήκατε μετά τις συναντήσεις; 

- πώς αντιδράσατε αφού ακούσατε το μήνυμα από το άτομο που γνωρίσατε; 

- τι αισθανθήκατε να κάνετε, όταν ακούσατε τις δηλώσεις των άλλων; 

 

Η έκφραση προθέσεων ανοίγει τον συνομιλητή και καθοδηγεί τη συζήτηση. Βοηθά στην έκφραση 
σκέψεων που σχετίζονται με το θέμα, δημιουργεί χώρο γι' αυτές. Ενισχύει επίσης τον ομιλητή να 
ενεργήσει σε ενότητα με την εκφρασμένη πρόθεση. 

 



Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες συναντώνται στην αίθουσα του εργαστηρίου για σύντομες ανταλλαγές 
δηλώσεων σε ζευγάρια. Διαβάζουν το κείμενο από τις λωρίδες, αλληλεπιδρούν για λίγο και 
προχωρούν στο επόμενο άτομο. Παρατηρούν, πώς τους επηρεάζει το κείμενο από τις λωρίδες - η 
πρόθεση που εκφράζουν οι συνομιλητές τους. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία, εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία ατομικά και σε ζεύγη 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- flipchart με γραπτές αρχές προτάσεων 

- μαρκαδόρος flipchart  

- Φύλλα A4 

- στυλό 

30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων συνειδητοποιεί τις δικές του προθέσεις, κατανοεί το νόημά τους, τις καταγράφει, 
έτσι ώστε να είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή του ζωή. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Σκεφτείτε όλους τους σημαντικούς τομείς της ζωής σας. Παρατηρήστε τι είναι σημαντικό για εσάς 
εκεί, τι σας ενδιαφέρει, τι θα θέλατε να πετύχετε, τι δεν θέλετε, τι σας κάνει ευτυχισμένους και τι 
θέλετε περισσότερο; 

Γράψτε 15 προθέσεις που καλύπτουν τους κύριους τομείς της ζωής σας. (π.χ. Θέλω να είμαι 
ευτυχισμένος, θέλω να ζω καλά, νοιάζομαι για καλές σχέσεις). Καθίστε με το ζευγάρι σας και 
διαβάστε τις προθέσεις σας χωρίς πρόσθετα σχόλια ή συζητήσεις, απλά πείτε τις. 

 

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες αρχές της πρότασης: 

- Χρειάζομαι για τον εαυτό μου 

- Νοιάζομαι για 

- Θέλω να 

- Είναι σημαντικό για μένα 

- Θέλω λιγότερα 

- Θέλω περισσότερα 

 

Συζήτηση, καθισμένοι σε κύκλο (για εθελοντές): 

Τι προθέσεις καταγράψατε; 



Σε ποιες καταστάσεις, για ποιο σκοπό μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε; 

(για να ξεκαθαρίσω την επικοινωνία, για να ανακατευθύνω μια συζήτηση, για τον εαυτό μου - για 
να οργανώσω τις σκέψεις μου πριν τις εκφράσω). 

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες παρατηρούν τις προθέσεις τους σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους και τις 
καταγράφουν, στη συνέχεια τις διαβάζουν σε ζευγάρια για να ενσωματώσουν τις προθέσεις πιο 
σταθερά στο μυαλό τους. Στη συνέχεια κάθονται σε κύκλο και οι εθελοντές διαβάζουν τα δικά τους 
παραδείγματα προθέσεων και μοιράζονται τον προβληματισμό τους σχετικά με την ανακάλυψή 
τους. Συζητούν από κοινού τη χρησιμότητα της ύπαρξης συνειδητών προθέσεων στην καθημερινή 
ζωή. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S6 

Θέμα 

Πώς να λέτε τη γνώμη σας για να γίνετε κατανοητοί - μιλώντας για απόψεις 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις απόψεις 
και να αποφεύγουν τις κρίσεις (ως αναποτελεσματικά στοιχεία της επικοινωνίας). 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων  

- flipchart 

- μαρκαδόρος flipchart  

- Φύλλα A4 

- στυλό 

90 min 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τεσσάρων ατόμων (οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μετρήσουν μέχρι το τέσσερα). 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις του υλικού ασκήσεων 

- flipchart  

- μαρκαδόρος flipchart  

30 min. 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων αναγνωρίζει τη γλωσσική κατασκευή, η οποία αποτελεί κρίση, κατανοεί τον 
καταστροφικό της χαρακτήρα, την αποφεύγει στην καθημερινή ζωή προκειμένου να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έκφρασης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Καθίστε σε μίνι κύκλους των 4 ατόμων. Διαβάστε τις προτάσεις από τις λωρίδες στους άλλους. 
Παρατηρήστε ποια συναισθήματα σας προκαλούν αυτές οι προτάσεις, πώς θα θέλατε να 
αντιδράσετε σε αυτές; Είναι υποστηρικτικές, ενθαρρυντικές ή μάλλον το αντίστροφο. Γράψτε τις 
παρατηρήσεις σας για το πώς σας επηρεάζουν αυτές οι προτάσεις. 

 

1. Δεν θα λειτουργήσει 

2. Άλλοι το κάνουν διαφορετικά 

3. Δεν βγάζει νόημα 

4. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα 

5. Είναι πολύ δύσκολο 

6. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει εντός αυτής της περιόδου 

7. Αυτή είναι η καλύτερη λύση 

8. Μπορείτε να το κάνετε καλύτερα και γρηγορότερα 

9. Αυτή η πρόταση είναι φτωχή 

10. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει με αυτόν τον τρόπο 

11. Είναι καλύτερα να το κάνετε, όπως λέω 

12. Αυτό δεν οδηγεί σε τίποτα 

 

Καλώ όλες τις ομάδες να μοιραστούν τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς τους. Θα τις 
καταγράψω στο Flipchart. 

Τι περιέχουν αυτές οι προτάσεις; Πώς θα ονομάζατε αυτές τις προτάσεις; Πώς επηρεάζουν τους 
άλλους, τις σχέσεις και τη σαφήνεια της επικοινωνίας; 

Λάβετε υπόψη ότι η χρήση κρίσεων στη γλώσσα της συζήτησης δυσχεραίνει τη συζήτηση, 
μπλοκάρει, μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις, όπου θα προκύψουν αντίθετες απόψεις και 
διαπροσωπικές συγκρούσεις. Η αποφυγή αυτών των γλωσσικών μορφών συμβάλλει στην αύξηση 
της ποιότητας της έκφρασης των σκέψεών σας. Θα εξασκηθούμε σε υποστηρικτικές γλωσσικές 
μορφές, που μπορούν να τις αντικαταστήσουν στην επόμενη άσκηση. 

 

Περιγραφή άσκησης 

Τα άτομα διαβάζουν σε μικρές ομάδες προτάσεις που παρέχονται από τον εκπαιδευτή και 
περιέχουν κρίσεις. Παρατηρούν τον καταστροφικό τους χαρακτήρα. Παίρνουν την απόφαση να τις 
αποφεύγουν στην επικοινωνία των σκέψεών τους στην καθημερινή ζωή. 

 
 

 

 

 



ΆΣΚΗΣΗ 2 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Οι ίδιες ομάδες των τεσσάρων ατόμων όπως και στην προηγούμενη άσκηση. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- εκτυπώσεις υλικού ασκήσεων 
(υποδειγματικές αρχές προτάσεων) 

- flipchart 

- μαρκαδόρος flipchart  

- Φύλλα A4 

- στυλό 

30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να παρουσιάσει τις σκέψεις του με μη επικριτικό τρόπο 
χρησιμοποιώντας μια γνώμη. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Με βάση τις προτάσεις της προηγούμενης άσκησης δημιουργήστε δύο παραδείγματα 
εναλλακτικού μηνύματος με παρόμοιο περιεχόμενο με κάθε πρόταση. Οι νέες προτάσεις δεν 
πρέπει να αποτελούν κρίση (πρέπει να είναι εποικοδομητικές). Για το σκοπό αυτό μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα παραδείγματα αρχικών προτάσεων: 

 

Έχω την εντύπωση, ότι 

Μου φαίνεται ότι 

Κατά τη γνώμη μου 

Από την εμπειρία μου,  

Το βλέπω έτσι 

Προτείνω μια λύση που περιλαμβάνει 

Μπορώ να δω μια τέτοια πιθανότητα 

Σύμφωνα με εμένα 

 

Σημειώστε τα παραδείγματά σας και ετοιμάστε τα για παρουσίαση στην υπόλοιπη ομάδα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας: 

Μπορείτε να μοιραστείτε τα αποτελέσματά σας στο φόρουμ. Θα συλλέξω τα παραδείγματά σας 
στο flipchart. 

Συζήτηση 

Ποια είναι αυτά τα παραδείγματα για εσάς; Τι συναισθήματα σας προκαλούν; 

Τι ενθαρρύνουν να κάνουν; 



Πώς υποστηρίζουν την αποτελεσματική έκφραση των σκέψεων των ατόμων που συμμετέχουν στη 
συζήτηση;  

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν εναλλακτικά μηνύματα σε σχέση με κρίσεις - απόψεις, 
χρησιμοποιώντας τον τύπο που παρέχει ο εκπαιδευτής. Παρατηρούν την αξία της χρήσης των 
απόψεων αντί των κρίσεων και τη θετική επίδρασή τους στη σαφήνεια, την εποικοδομητικότητα 
και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- flipchart 

- μαρκαδόρος flipchart  

- Φύλλα A4 

- στυλό 

30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων παρατηρεί σε ποιους τομείς της ζωής του χρησιμοποιεί κρίσεις και τι καταστροφικές 
συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και της έκφρασης των 
σκέψεών του. Ο συμμετέχων χρησιμοποιεί απόψεις αντί για κρίσεις για να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έκφρασης των σκέψεών του στις σχέσεις του με τους άλλους. 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παρατηρήστε, σε ποιους τομείς της ζωής σας χρησιμοποιείτε κρίσεις. Θα τις βρείτε εύκολα, όταν 
αναρωτηθείτε, σε ποιες σχέσεις / θέματα / μέρη της ζωής μου έχω δυσκολίες στην επικοινωνία; 
Γράψτε για τον εαυτό σας 10 παραδείγματα αυτών σε ένα χαρτί. 

Χρησιμοποιήστε την αρχή των προτάσεων, οι οποίες δρομολογούν μια εποικοδομητική μορφή 
έκφρασης - μια γνώμη: 

• Έχω την εντύπωση, ότι 
• Μου φαίνεται ότι 
• Κατά τη γνώμη μου 
• Από την εμπειρία μου,  
• Το βλέπω έτσι 
• Προτείνω μια λύση που περιλαμβάνει 
• Μπορώ να δω μια τέτοια πιθανότητα 
• Σύμφωνα με εμένα 

 

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 



Σε ποιες σχέσεις μπορώ να γίνω καλύτερα κατανοητός αν σταματήσω να χρησιμοποιώ τις κρίσεις; 

Ποια θέματα θα μου είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσω, όταν σταματήσω να χρησιμοποιώ τις 
κρίσεις; 

 

Σύνοψη ενώ κάθονται σε κύκλο, οι εθελοντές μπορούν να μιλήσουν. 

 

Πώς η εξάλειψη των κρίσεων υποστηρίζει μια αποτελεσματική επικοινωνία και έκφραση; 

Τι μπορεί να είναι λιγότερο στη ζωή σας και τι μπορεί να είναι περισσότερο, αν σταματήσετε να 
χρησιμοποιείτε τις κρίσεις;  

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες κάνουν μια βαθιά έρευνα στις δικές τους συνήθειες χρήσης των κρίσεων στην 
καθημερινή τους ζωή. Μετατρέπουν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες προτάσεις κρίσεων σε 
απόψεις χρησιμοποιώντας τις αρχές των προτάσεων που παρέχονται από τον εκπαιδευτή. Κάνουν 
μια σύνοψη και παρατηρούν την αξία της χρήσης απόψεων αντί κρίσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ενότητα 

Λήψη πληροφοριών και παροχή ανατροφοδότησης 

Αριθμός συμμετεχόντων 

10-14 

Κύριος στόχος 

Οι συμμετέχοντες αποκτούν την ικανότητα να παρέχουν σωστή ανατροφοδότηση με 
εποικοδομητικό τρόπο. 

  

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S1 

Θέμα 

I-Message 

Γενική περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στο να δίνουν και να 
λαμβάνουν ανατροφοδότηση. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό τσόχας 

- φύλλο flipchart ή πίνακα 

- μαρκαδόροι flipchart/λευκού πίνακα 

60 λεπτά 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 20 λεπτά 

ΛΉΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΉ 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗΣ 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν βασικά προβλήματα στην παροχή σωστής ανατροφοδότησης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ας μιλήσουμε για την ανατροφοδότηση. Ποιες είναι οι εμπειρίες σας από την παροχή και τη λήψη 
ανατροφοδότησης; 

Περιγραφή άσκησης 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση και δώστε παραδείγματα 
ανατροφοδότησης. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προτείνουν τη χειρότερη (λιγότερο σωστή) 
ανατροφοδότηση και συζητήστε μαζί τι την κάνει τόσο κακή. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ζεύγη 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό τσόχας 

- φύλλο flipchart ή πίνακα 

- μαρκαδόροι flipchart/λευκού πίνακα  

20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να διατυπώνουν σωστή ανατροφοδότηση. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μπείτε σε ζευγάρια και στη συνέχεια γράψτε 10 παραδείγματα ανατροφοδότησης σύμφωνα με 
τον τύπο που αναγράφεται στον πίνακα. 

Περιγραφή άσκησης 

Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, γράψτε τον τύπο για τη σωστή ανατροφοδότηση στο 
flipchart/τον πίνακα: 

 

Αισθάνομαι (ή νομίζω) ... 

Όταν... 

Επειδή... 

Και χρειάζομαι (θα ήθελα) ... 

 

 



ΆΣΚΗΣΗ 3 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Παρουσίαση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν παραδείγματα σωστής ανατροφοδότησης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ας καθίσουμε σε έναν κύκλο και ας ακούσουμε τα σχόλιά σας. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει; 

 

Αφού όλοι οι εθελοντές δώσουν τα παραδείγματά τους: 

Και τι γνώμη έχετε για αυτή τη μορφή ανατροφοδότησης; Πώς αισθανθήκατε όταν ακούσατε 
αυτά τα παραδείγματα; 

Περιγραφή άσκησης 

Αν κάποιο από τα παραδείγματα δεν περιέχει όλα τα στοιχεία του τύπου της προηγούμενης 
άσκησης, προσπαθήστε να το τροποποιήσετε μαζί με την ομάδα. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S2 

Θέμα 

Πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας από μια επιθετική κριτική; 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν φράσεις που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν μια επιθετική 
κριτική. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 
55 λεπτά 

 

 

 

 

 



ΆΣΚΗΣΗ 1 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ζεύγη 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart  

15 λεπτά 

 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν φράσεις που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν μια επιθετική 
κριτική. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μπείτε σε ζευγάρια και καθίστε ο ένας μπροστά στον άλλο. Το καθήκον του πρώτου ατόμου θα 
είναι να εκφράσει δυσμενείς απόψεις για την εργασία και τη συμπεριφορά του άλλου ατόμου. 
Εκφράστε την επιθετική σας κριτική. Θυμηθείτε, ωστόσο, ότι η κριτική πρέπει να αφορά μόνο τον 
τομέα της εργασίας ή της συμπεριφοράς - μην προσβάλλετε προσωπικά τον σύντροφό σας. Αφού 
ο επιθετικός εκφράσει την κριτική του, το άλλο άτομο θα πρέπει να απαντήσει με μία από τις 
φράσεις που είναι γραμμένες στον πίνακα. Μετά από μερικές προσπάθειες, αλλάξτε τους ρόλους. 

Περιγραφή άσκησης 

Καταγράψτε στον πίνακα μερικά παραδείγματα απαντήσεων σε επιθετική κριτική: 

- Έχετε το δικαίωμα να έχετε διαφορετική άποψη σχετικά με αυτό. 

- Έχω διαφορετική άποψη για το θέμα αυτό. 

- Καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό, εγώ έχω διαφορετική άποψη. 

- Γνωρίζω ανθρώπους που, όπως και εγώ, έχουν διαφορετική άποψη για το θέμα αυτό. 

- Από τη δική μου οπτική γωνία, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. 

- Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τη γνώμη σας, θα την λάβω υπόψη μου στο μέλλον. 

 

Παρακολουθήστε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες δεν 
προσβάλλονται. Η κριτική υποτίθεται ότι αφορά μια φανταστική συμπεριφορά, όχι ένα πρόσωπο. 

 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης οργανώστε 2-3 αλλαγές ρόλων μέσα στα ζευγάρια. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι πρόκειται απλώς για 
μια άσκηση. Αφήστε τους συμμετέχοντες να ρίξουν τα άσχημα συναισθήματά τους, αφήστε τους 
να τα αποτινάξουν σαν σκόνη. Στη συνέχεια, ας δώσουν όλοι ένα high five στους συνεργάτες τους 
με χαμόγελο στο πρόσωπό τους. 

 

 



ΆΣΚΗΣΗ 2 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 15 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αφομοίωση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης άσκησης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ας καθίσουμε σε κύκλο. Μοιραστείτε τα συναισθήματά σας από την προηγούμενη άσκηση. Πώς 
αισθανθήκατε δίνοντας τις απαντήσεις και πώς τις αντιληφθήκατε, όταν ήσασταν οι επιτιθέμενοι; 

Περιγραφή άσκησης 

Ενθαρρύνετε όλους τους συμμετέχοντες να μιλήσουν και να λάβουν μέρος στη συζήτηση. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Τρεις ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart  
25 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους απαντήσεις σε μια επιθετική 
κριτική. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Χωριστείτε σε τρεις ομάδες και φτιάξτε τη δική σας λίστα με τις απαντήσεις σας σε μια επιθετική 
κριτική. 

Περιγραφή άσκησης 

Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους σε μικρές ομάδες, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. 

 



 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S3 

Θέμα 

Αυτοβιογραφία 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες εξασκούνται στην ενεργητική ακρόαση και στην παροχή εποικοδομητικής 
ανατροφοδότησης. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart  
65 λεπτά 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 45 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να παρέχουν υποστηρικτική ανατροφοδότηση. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Φτιάξτε μικρές ομάδες των τριών ατόμων και βρείτε ένα κατάλληλο μέρος για μια ελεύθερη και 
ανενόχλητη συζήτηση. Το καθήκον σας θα είναι να διηγηθείτε στους άλλους συμμετέχοντες την 
αυτοβιογραφία σας. Είναι δική σας επιλογή, τι θα πείτε και τι θέλετε να παραλείψετε. 

 

Πριν ξεκινήσετε, επιλέξτε τους ρόλους σας: 

Αστέρι - ένα άτομο που αφηγείται την αυτοβιογραφία του. 

Ενεργός ακροατής - ένα άτομο που έχει ως καθήκον να ακούει με πλήρη αφοσίωση και να κάνει 
ερωτήσεις για να υποστηρίξει τον αφηγητή στη συνέχιση της ιστορίας. 

Παρατηρητής - ένα πρόσωπο που, καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, δεν μιλάει καθόλου, δεν 
αντιδρά και δεν συμμετέχει στη συζήτηση. Καθήκον του/της είναι να παρατηρεί τον ενεργό 
ακροατή. 

 

Αφού τελειώσει η ιστορία, ο Παρατηρητής και το Αστέρι θα πρέπει να παρέχουν εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση στον Ενεργό Ακροατή σχετικά με το τι ήταν υποστηρικτικό για τον αφηγητή στη 
συμπεριφορά του και τι του έλειπε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ενεργός Ακροατής θα 
πρέπει να ακούσει προσεκτικά την ανατροφοδότηση. 



Βεβαιωθείτε ότι κάθε ανατροφοδότηση περιέχει τόσο θετικές πτυχές όσο και τομείς προς 
βελτίωση. 

Αλλάξτε τους ρόλους μετά το τέλος της συνεδρίασης ανατροφοδότησης. Επαναλάβετε την όλη 
εργασία τρεις φορές, έτσι ώστε όλοι στην ομάδα να παίξουν κάθε ρόλο και να ακούσουν την 
ανατροφοδότηση. 

 

Περιγραφή άσκησης 

Αφού καθοδηγήσετε τους συμμετέχοντες, παρακολουθήστε τον χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι οι 
ιστορίες δεν διαρκούν περισσότερο από 10-12 λεπτά. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart  

 

20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες αφομοιώνουν τα στοιχεία που υποστηρίζουν την παροχή ανατροφοδότησης. 
 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Χωριστείτε σε δύο ομάδες και, στη συνέχεια, καταγράψτε στα φύλλα flipchart όλες τις καλές 
πρακτικές για την παροχή υποστηρικτικής ανατροφοδότησης. 

 

Περιγραφή άσκησης 

Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους σε ομάδες, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S4 

Θέμα 

Παραλλαγές ανατροφοδότησης 

Γενική περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην 
παροχή ανατροφοδότησης. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

- μικρές χάρτινες μπάλες από τσαλακωμένο 
χαρτί, 20-30 τεμάχια 

60 λεπτά 

 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Ομαδική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

-Μικρές χάρτινες μπάλες από τσαλακωμένα 
φύλλα χαρτιού, 20-30 τεμάχια 30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων γνωρίζει τις αρχές της αποτελεσματικής ανατροφοδότησης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παραταχθείτε σε μια ομάδα στη μία πλευρά της αίθουσας του εργαστηρίου. Ένας εθελοντής 
στέκεται στην άλλη πλευρά της αίθουσας. Λαμβάνει χάρτινες μπάλες. Μπορεί να έχει έναν βοηθό, 
ο οποίος θα του φτάσει τις μπάλες. Ο εθελοντής έχει την πλάτη του προς την ομάδα που στέκεται 
στην απέναντι πλευρά της αίθουσας. Ένα άτομο από την ομάδα τοποθετεί ένα αντικείμενο στο 
πάτωμα σε μια θέση της επιλογής του. Ο εθελοντής έχει τρεις ρίψεις μπάλας για αυτό το 
αντικείμενο - θα πρέπει να είναι μια δοκιμή. Αργότερα, έχει την πλάτη του στο αντικείμενο και στα 
άτομα της ομάδας. Ο εθελοντής ρίχνει πίσω του μπάλες από χαρτί και ο στόχος του είναι να πετύχει 
το αντικείμενο. Η ομάδα τον υποστηρίζει όσο επιθυμεί. 

Ερωτήσεις προς την ομάδα: 

Πώς υποστηρίξατε αυτό το άτομο; 

Ποιες ήταν οι συμπεριφορές σας; 

Πώς αλλάξατε τη συμπεριφορά σας και γιατί; 



Ερωτήσεις προς τον εθελοντή:  

Ποιες συμπεριφορές των συμμετεχόντων σας βοήθησαν και ποιες σας ενόχλησαν; 

Τι ήταν υπερβολικό και τι έλειπε; 

 

Διατριβές που βοηθούν στη σύνοψη: 

Οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται το συντομότερο δυνατό, αμέσως μετά την κίνηση (ρίψη). 

Θα πρέπει να είναι χωρίς καμία αξιολόγηση. 

Θα πρέπει να αφορά τη συμπεριφορά. 

Θα πρέπει να είναι ευθεία στο θέμα και όχι υπερβολική. 

Θα πρέπει να ενισχύει τα καλά και να διορθώνει τις αδυναμίες. 

Περιγραφή άσκησης 

Η ομάδα στέκεται στη μία πλευρά της αίθουσας του εργαστηρίου. Ένας εθελοντής στέκεται στην 
άλλη πλευρά της αίθουσας. Λαμβάνει χάρτινες μπάλες. Μπορεί να έχει έναν βοηθό που του δίνει 
τις μπάλες. Ο εθελοντής έχει την πλάτη του προς την ομάδα που στέκεται στην απέναντι πλευρά 
της αίθουσας. Ένα άτομο από την ομάδα τοποθετεί ένα αντικείμενο στο πάτωμα σε μια θέση της 
επιλογής του. Ο εθελοντής έχει τρεις ρίψεις μπάλας για αυτό το αντικείμενο - θα πρέπει να είναι 
μια δοκιμή. Αργότερα, έχει την πλάτη του στο αντικείμενο και στα άτομα της ομάδας. Ο εθελοντής 
ρίχνει πίσω του μπάλες από χαρτί και ο στόχος του είναι να πετύχει το αντικείμενο. Η ομάδα τον 
υποστηρίζει όσο επιθυμεί. 

Η συζήτηση καλύπτει την εμπειρία των συμμετεχόντων και τις συμβουλές ανατροφοδότησης. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τους συνεργάτες τους σύμφωνα με την 
αρχή: Δουλεύω με αυτούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί λιγότερο μέχρι τώρα) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
30 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων παρατηρεί τα χαρακτηριστικά της κακής, καταστροφικής, κακής ανατροφοδότησης 
και κατανοεί ότι αυτή προκύπτει από την αγνόηση των κανόνων παροχής ανατροφοδότησης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Καθίστε σε μικρές ομάδες των τριών ατόμων και μοιραστείτε την εμπειρία σας ή τη φαντασία σας 
για το χειρότερο δυνατό σχόλιο. Μιλήστε γι' αυτό. Φτιάξτε μαζί έναν κατάλογο με τα 
χαρακτηριστικά μιας κακής παρεχόμενης ανατροφοδότησης. 

 

Συζήτηση στο πλαίσιο ολόκληρης της ομάδας 



Ποια χαρακτηριστικά μιας κακής ανατροφοδότησης έχετε επισημάνει - ας τα συγκεντρώσουμε σε 
ένα flipchart. 

Πώς σχετίζεται η ανεπαρκής ανατροφοδότηση με το μοντέλο που παρουσιάστηκε στην 
προηγούμενη άσκηση; 

Τι είναι διαφορετικό; (πολύ, πολύ λίγο, μόνο θετικά, μόνο αρνητικά, περιλαμβάνει αξιολογήσεις, 
μιλάει για το άτομο (και όχι για τη συμπεριφορά), εσείς-μήνυμα, περιλαμβάνει: συμβουλές, 
σύγκριση, επιθετική κριτική) 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. Συζητούν τις πτυχές μιας κακής 
ανατροφοδότησης και ετοιμάζουν έναν συνοπτικό κατάλογο. Κατά τη συζήτηση, συγκρίνουν την 
κακώς δοθείσα ανατροφοδότηση με το μοντέλο από την πρώτη άσκηση. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τους συνεργάτες τους σύμφωνα με την 
αρχή: Δουλεύω με αυτούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί λιγότερο μέχρι τώρα) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 30 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων γνωρίζει και είναι σε θέση να παρέχει ανατροφοδότηση σύμφωνα με το μοντέλο. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ο στόχος σας είναι να προετοιμάσετε ένα παιχνίδι ρόλων με θέμα την παροχή ανατροφοδότησης. 
Επιλέξτε μια κατάσταση από την καθημερινή ή την επαγγελματική σας ζωή, όπως σας αρέσει. Κάντε 
μια συμφωνία, ποιος θα παρουσιάσει το παιχνίδι ρόλων στο φόρουμ και ποιος θα είναι ο 
παρατηρητής. Προετοιμάστε ένα μίνι σενάριο ακολουθώντας τους κανόνες της πρώτης άσκησης. 

 

Συζήτηση: 

Ποιες πτυχές της σωστής ανατροφοδότησης παρατηρήσατε στα παιχνίδια ρόλων; 

Τι έλειπε; Τι ήταν υπερβολικό; 

Τι επηρεάζει επιπλέον την ποιότητα της ανατροφοδότησης; (τονισμός, ακρόαση, παραμονή σε 
επαφή) 

Ποια στάση πρέπει να έχει το άτομο που δίνει ανατροφοδότηση; (προπονητής, συνομιλητής) 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν μια μίνι-παρουσίαση, την παρουσιάζουν μπροστά στην ομάδα, 
προσπαθώντας να εργαστούν σύμφωνα με το μοντέλο ανατροφοδότησης. 

Κατά τη συζήτηση, η ομάδα εμβαθύνει την επίγνωση των παραγόντων ποιότητας της 
ανατροφοδότησης. 



 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S5 

Θέμα 

Μοντέλα ανατροφοδότησης 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στην ανατροφοδότηση σε διάφορα μοντέλα. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
90 λεπτά 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες  

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τους συνεργάτες τους σύμφωνα με την 
αρχή: Δουλεύω με αυτούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί λιγότερο μέχρι τώρα) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
45 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να παρέχει υποστηρικτική ανατροφοδότηση. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Καθίστε σε ομάδες των τριών ατόμων. Αφήστε τον καθένα σας να ζωγραφίσει μια εικόνα σε ένα 
κομμάτι χαρτί. Σε αυτή την εργασία, το περιεχόμενο και η καλλιτεχνική ποιότητα της εικόνας δεν 
έχουν σημασία. Αφήστε τον εαυτό σας να ζωγραφίσει ό,τι σας έρχεται στο μυαλό. 

Αφού τελειώσει ο καθένας, μοιραστείτε, πώς αισθανθήκατε, ενώ ζωγραφίζατε. Στη συνέχεια, 
επικεντρωθείτε στο να δώσετε ο ένας στον άλλον υποστηρικτική ανατροφοδότηση. Αγνοήστε τυχόν 
αρνητικές πτυχές της ζωγραφικής. Ενισχύστε ό,τι παρατηρείτε ότι μπορεί να υποστηριχθεί. 

 

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες δηλώσεις: 

Μου αρέσει 

Μου ταιριάζει 

Έχω ένα προαίσθημα 

Έχω την εντύπωση 

Ξυπνάει μέσα μου κ.λπ. 



Αφού τελειώσει ο καθένας την άσκηση, μοιραστείτε τα συναισθήματά σας. 

 

Πώς αισθανθήκατε όταν λάβατε υποστηρικτικά σχόλια; 

Τι θέλατε να κάνετε εκείνη τη στιγμή; 

Τι άλλαξε μέσα σας, αφού το λάβατε; 

 

Η υποστηρικτική ανατροφοδότηση εφιστά την προσοχή στα δυνατά σημεία και τους πόρους. Σας 
βοηθά να δείτε θετικά την κατάστασή σας. 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες σε ομάδες των τριών ατόμων δίνουν ο ένας στον άλλον ενδυναμωτικά σχόλια 
για το σχέδιο που έφτιαξε ο κάθε συμμετέχων. Στη συζήτηση, δίνουν προσοχή στα αποτελέσματα 
της υποστηρικτικής ανατροφοδότησης. 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τους συνεργάτες τους σύμφωνα με την 
αρχή: Δουλεύω με αυτούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί λιγότερο μέχρι τώρα) 

 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό  

 

45 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων γνωρίζει πώς να παρέχει διορθωτική ανατροφοδότηση. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Προετοιμάστε ένα σύντομο παιχνίδι ρόλων που θα παρουσιάζει, σύμφωνα με εσάς, το τέλειο 
μοντέλο παροχής διορθωτικής ανατροφοδότησης. 

Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να βασίζεται σε μια κατάσταση από την επαγγελματική ή την προσωπική 
σας ζωή. 

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διατύπωση: 

- πολύ λίγο, πάρα πολύ 

- Δεν μου άρεσε 

- Έχασα...,  

- Ήμουν εκνευρισμένος, απογοητευμένος, θυμωμένος, όταν εσύ, 

- σε σχέση με αυτό, περιμένω... 

 



Παρουσιάστε το στους άλλους συμμετέχοντες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβάλλετε με τη διορθωτική 
επικοινωνία προς το άτομο που λαμβάνει την ανατροφοδότηση. 

 

Συζήτηση 

Πώς πρέπει να είναι η διορθωτική ανατροφοδότηση; (μία προς μία, σύντομα, συγκεκριμένα, με 
βάση τη συμπεριφορά, με βάση το μήνυμα "Εγώ") 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν σε μικρές ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες, σύντομα σενάρια 
για παιχνίδια ρόλων σχετικά με την παροχή ανατροφοδότησης. Παρουσιάζουν τη δουλειά τους 
στο φόρουμ. Η ομάδα αναλύει κάθε παιχνίδι ρόλων και αναζητά τα όρια της διορθωτικής 
ανατροφοδότησης. 

 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S6 

Θέμα 

Πώς να αποφύγετε τα λάθη κατά την παροχή ανατροφοδότησης 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ικανότητες παροχής ανατροφοδότησης και αποφυγής λαθών. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
90 λεπτά 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες (Για να δημιουργηθούν οι ομάδες, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μετρήσουν μέχρι 
το δύο). 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

45 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ο συμμετέχων παρατηρεί τα λάθη κατά την παροχή ανατροφοδότησης και τα αποφεύγει στην 
εργασία του/της με ανατροφοδότηση. 



Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Διαβάστε το κείμενο και βρείτε λάθη στα παρακάτω παραδείγματα μη εποικοδομητικής 
ανατροφοδότησης. 

Ονομάστε τα επιμέρους λάθη (αξιολόγηση, επιθετικότητα, σύγκριση κ.λπ.) και κάντε έναν 
κατάλογο ανεπιθύμητων συμπεριφορών. 

 

1. Το έκανες λάθος. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Το αφεντικό θα σε απολύσει. Όλη η ομάδα θα 
υποφέρει από αυτό. Είσαι ανεύθυνος και ανίκανος. Θα έπρεπε να είσαι καλύτερα 
προετοιμασμένος. Η υπόθεση μπορεί να πάει στο δικαστήριο και θα είστε υπεύθυνοι γι' αυτό. 
Δεν θα ανεχτώ τέτοιου είδους εργασία. Ο συνάδελφός σας κάνει τις ίδιες εργασίες σε μια ώρα. 
Πρέπει να μάθεις περισσότερα. Δεν θα πάρεις άδεια. 

 

2. Ωραία. Όμορφα. Είσαι η καλύτερη. Κανείς δεν δουλεύει τόσο καλά όσο εσύ. Πολλοί άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν αυτά τα καθήκοντα, αλλά κανείς δεν τα έχει φέρει εις πέρας τόσο γρήγορα. Θα 
σας παρουσιάσω στο αφεντικό ως υποψήφιο για  
για μια ανταμοιβή. Φυσικά, θα λάβετε μπόνους και προαγωγή. Δεν υπολόγιζα σε μια τέτοια 
αποκάλυψη. 

 

Συζήτηση:  

Ποια λάθη περιέχουν αυτά τα υπερβολικά παραδείγματα ανατροφοδότησης από την παραπάνω 
άσκηση; 

(αξιολογήσεις, συγκρίσεις, απειλές, παροχή συμβουλών, επιβολή τιμωριών και ανταμοιβών) 

Πώς αλλάζει η ανατροφοδότηση όταν εμφανίζονται σφάλματα; 

Πώς θα είναι η ανατροφοδότησή σας στο μέλλον, τι θα αποφύγετε; 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες αναλύουν τα κείμενα που παρέχονται από τον εκπαιδευτή και κατονομάζουν τα 
λάθη σχετικά με την ανατροφοδότηση που περιέχουν, εξάγουν συμπεράσματα με στόχο την 
αποφυγή λαθών κατά την παροχή ανατροφοδότησης. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 45 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να παρέχουν ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας την κατάλληλη 
επικοινωνία και να αποφεύγουν τα λάθη. 



Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Πείτε μια ιστορία της επιλογής σας από την επαγγελματική ή την ιδιωτική σας ζωή, με την οποία 
έχετε μια δυσκολία, αξιολογώντας την πορεία της και την αξία που σας έδωσε (κάτι συνέβη και δεν 
ξέρετε ακόμα τι να σκεφτείτε γι' αυτό). Περιγράψτε το πλαίσιο της κατάστασης, τη δική σας 
συμμετοχή και τη συμμετοχή των άλλων. Ζητήστε από τους συνομιλητές σας να σας δώσουν 
ανατροφοδότηση χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από τις ασκήσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 
τώρα. 

Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε την επικοινωνία με το μήνυμα Εγώ, τη γλώσσα της ενδυνάμωσης και 
των διορθώσεων, μη φοβάστε να μοιραστείτε τις παρατηρήσεις σας με βάση τη διαίσθησή σας. 

 

Ποια είναι τα οφέλη σας από τη λήψη ανατροφοδότησης από τους συναδέλφους σας; 

Γιατί η ανατροφοδότηση ονομάζεται δώρο; 

Μπορείτε απλά να ζητήσετε ανατροφοδότηση; Τι σας δίνει; 

Πώς μπορεί η ανατροφοδότηση να βοηθήσει στην οικοδόμηση σχέσεων; 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την ανατροφοδότηση στη ζωή/στο εργασιακό σας περιβάλλον και ποια 
είναι τα οφέλη που αποκομίζετε; 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες των τριών ατόμων δίνουν ο ένας στον άλλον ισορροπημένη, 
αμφίσημη, εποικοδομητική ανατροφοδότηση αποφεύγοντας τα λάθη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ενότητα 

Ενεργητικότητα - Πάρτε τα πράγματα στα χέρια σας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Μέχρι 12 

Κύριος στόχος 

Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο μιας προληπτικής δράσης στη ζωή, αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S1 

Θέμα 

Προληπτική δράση - τα βασικά 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της αντιδραστικότητας και 
της προληπτικότητας. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να 
παρουσιαστούν στον εκπαιδευτή 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

90 min 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1- S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες (Διαίρεση των συμμετεχόντων επιλέγοντας 2 αρχηγούς και ενώνοντάς τους με την 
υπόλοιπη ομάδα. ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌΤΗΤΑ  
- ΠΆΡΤΕ ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΑΣ 



Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να 
παρουσιαστούν στον εκπαιδευτή 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

 

30 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ανάπτυξη ενός συνόλου παραγόντων αποτελεσματικότητας και αναποτελεσματικότητας στη 
δράση, μια πρωταρχική κατανόηση της ουσίας της ενεργητικότητας. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παρακαλείστε να παρουσιάσετε (κάθε ομάδα ξεχωριστά) στον εκπαιδευτή τα πραγματικά/φυσικά 
συλλεχθέντα αντικείμενα από τη λίστα που έλαβε κάθε ομάδα (το περιεχόμενο της λίστας είναι το 
ίδιο και για τις δύο ομάδες). 

 

Κατάλογος αντικειμένων: 

- γυαλιά ηλίου 

- ένα παλιό αντικείμενο 

- σκουλαρίκια 

- μια πολιτική/κανονισμούς 

- ανδρικό ρολόι σε βραχιόλι 

- γυναικεία βούρτσα μαλλιών 

- αναπτήρας τσιγάρων 

- ένα πακέτο Marlboro 

- ένα κλιπ γραφείου 

- σημερινή εφημερίδα 

- μια χούφτα χώμα 

- ένα εισιτήριο τρένου 

- τον αριθμό των ορόφων του κτιρίου 

- τον αριθμό των υπαλλήλων του ιδρύματος, στο οποίο βρισκόμαστε επί του παρόντος 

- ένας οδικός χάρτης 

- ονόματα των συμμετεχόντων σε αυτή την ομάδα και τα μεγέθη των παπουτσιών τους 

- μια επιστολή προς ένα φίλο 

- ένα εγχειρίδιο οδηγιών (φυλλάδιο) 

 

Καταγράψτε στις ομάδες σας τους ακόλουθους παράγοντες στα φύλλα flipchart: 

1.παράγοντες που υποστηρίζουν την επίτευξη των υποτιθέμενων αποτελεσμάτων 
(συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της εργασίας σε μια ομάδα) - π.χ. δραστηριότητα, ανάλυση 
κανόνων, αναζήτηση λύσεων, δράση, ενθάρρυνση, υποστήριξη/επιθυμία, απόλαυση των 
αποτελεσμάτων, αισιοδοξία/θετική στάση) 



2. παράγοντες που δεν υποστηρίζουν την επίτευξη αποτελεσμάτων (συμπεριφορές κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σε ομάδα) - π.χ. υπερβολική σκέψη, εξέταση δυσκολιών, αναζήτηση 
λεπτομερών οδηγιών, αμφισβήτηση του νοήματος, ανησυχία) 

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν έναν κατάλογο με αντικείμενα. 

 

Ο εκπαιδευτής δεν απαντά στις ερωτήσεις, από πού να προμηθευτείτε τα αντικείμενα. Η εργασία 
αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών, την επίδειξη δημιουργικότητας και την ανάληψη ρίσκου για 
την ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τη δική σας ιδέα (δημιουργικά, με μη τυποποιημένο 
τρόπο, π.χ. σχεδιάστε ένα εισιτήριο τρένου, όταν δεν έχετε μαζί σας, δανειστείτε ένα ρολόι από 
κάποιον, βρείτε πληροφορίες που ζητάει ο εκπαιδευτής). 

 

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους, ο εκπαιδευτής ακούει και παρατηρεί, 
επαινεί την πληρότητα των συνόλων και τις δημιουργικές, μη τυποποιημένες λύσεις, συλλέγει 
πληροφορίες, ποιος από τους συμμετέχοντες της υποομάδας παρότρυνε τους υπόλοιπους να 
δεχτούν τέτοιες λύσεις και πώς τις υποστήριξε. 

 

Ο εκπαιδευτής κάνει σχόλια για τις λύσεις, αποδέχεται την ελλιπή λύση και τονίζει ότι πρόκειται 
απλώς για ένα παιχνίδι. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι καινοτόμες, δημιουργικές, μη τυποποιημένες 
συμπεριφορές και η πρωτοβουλία υποστηρίζουν την επίτευξη αποτελεσμάτων. 

 

Στις υποομάδες οι συμμετέχοντες καταγράφουν τους ακόλουθους παράγοντες στα φύλλα flipchart: 

1.παράγοντες που υποστηρίζουν την επίτευξη των υποτιθέμενων αποτελεσμάτων 
(συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της εργασίας σε μια ομάδα) - π.χ. δραστηριότητα, ανάλυση 
κανόνων, αναζήτηση λύσεων, δράση, ενθάρρυνση, υποστήριξη/επιθυμία, απόλαυση των 
αποτελεσμάτων, αισιοδοξία/θετική στάση) 

2. παράγοντες που δεν υποστηρίζουν την επίτευξη αποτελεσμάτων (συμπεριφορές κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σε ομάδα) - π.χ. υπερβολική σκέψη, εξέταση δυσκολιών, αναζήτηση 
λεπτομερών οδηγιών, αμφισβήτηση του νοήματος, ανησυχία) 

 

Όλα τα αποτελέσματα κάθε ομάδας θα παρουσιαστούν και θα προχωρήσουμε στην επόμενη 
άσκηση. 

 

 ΆΣΚΗΣΗ 2 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 
30 λεπτά 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

Δημιουργία ενός μοντέλου ενός ενεργητικού και ενός αντιδραστικού ατόμου. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Όσον αφορά την προηγούμενη άσκηση: τι πιστεύετε, ποιος μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ενεργητικός άνθρωπος και ποιος είναι αντιδραστικός; Ας το συζητήσουμε. 

Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα σύνολο χαρακτηριστικών ενός προ-ενεργητικού ατόμου και ένα 
σύνολο χαρακτηριστικών ενός αντιδραστικού ατόμου. 

Χαρακτηριστικά ενός ενεργητικού ατόμου: 

- ανάληψη ευθύνης 

- επίδειξη πρωτοβουλίας 

- ανάλυση και επιλογή αντιδράσεων αντί για ενστικτώδη αντίδραση 

- να αποφασίζει ανεξάρτητα για το εσωτερικό του (να μην επηρεάζεται) 

- ενεργεί σύμφωνα με τον εαυτό του/της 

- Δράση βασισμένη σε δικούς σας κανόνες, αξίες, αναλύσεις, λογική, συναισθήματα, αντί για αυτά 
που παρέχονται από κάποιον (σύστημα). 

 

Χαρακτηριστικά ενός αντιδραστικού ατόμου: 

- δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, 

- δίνοντας την πρωτοβουλία σε άλλους, 

- ενστικτώδεις αντιδράσεις, 

- υποκύπτω στα συναισθήματα, 

- να επηρεάζεται από τους άλλους 

- αγνοώντας τους δικούς τους κανόνες 

 

Περιγραφή άσκησης 

Καθοδηγήστε τη συζήτηση καλώντας τους συμμετέχοντες να είναι όσο το δυνατόν πιο ενεργοί. 
Φέρτε την προσοχή των συμμετεχόντων στην εμπειρία που μόλις αποκόμισαν από την 
προηγούμενη άσκηση. Ενθαρρύνετέ τους να δώσουν προσοχή στο θέμα της προ-δραστηριότητας 
θέτοντας τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

- πώς προσεγγίζει ένα ενεργητικό άτομο την επίδειξη πρωτοβουλίας;  (την δείχνει, ενθαρρύνει τους 
άλλους) 

- ποια είναι η στάση του/της απέναντι στην υπευθυνότητα (αναλαμβάνει την ευθύνη για τα δικά 
του/της καθήκοντα και ενθαρρύνει τους άλλους) 

- πώς αντιδρά στα ερεθίσματα; (αναλύει και επιλέγει μια αντίδραση αντί να αντιδρά ενστικτωδώς) 

- πώς χρησιμοποιεί το μυαλό, τη φαντασία, την εμπειρία, την ελεύθερη βούλησή του/της; 
(δημιουργικά, σε αρμονία με τον εαυτό του/της) 

- ποια επιρροή του επιτρέπει; (ο καθένας, εκτός αν δεν είναι σύμφωνος/η με τον εαυτό του/της) 

- Ποια είναι η κινητήρια δύναμη για ένα ενεργητικό άτομο; (κανόνες, αξίες, αναλύσεις, λογική, 
συναισθήματα) 

 



Τέλος, φτιάξτε έναν κατάλογο με τα χαρακτηριστικά ενός προδραστικού ατόμου συγκεντρώνοντας 
το περιεχόμενο σε παρένθεση παραπάνω και έναν κατάλογο με τα χαρακτηριστικά ενός 
αντιδραστικού ατόμου (τα αντίθετα του προδραστικού) χρησιμοποιώντας καταιγισμό ιδεών σε όλη 
την ομάδα. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κάθε συμμετέχων εργάζεται ατομικά. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
20 min 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες συνειδητοποιούν το ατομικό τους επίπεδο προ-δραστηριότητας. 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Κάντε μια αυτοαξιολόγηση του δικού σας επιπέδου προληπτικής δράσης στους ακόλουθους 
τομείς: 

- ανάληψη ευθύνης 

- επίδειξη πρωτοβουλίας 

- ανάλυση και επιλογή αντιδράσεων αντί για ενστικτώδη αντίδραση 

- να αποφασίζετε ανεξάρτητα για το εσωτερικό σας (να μην επηρεάζεστε) 

- ενεργώντας σύμφωνα με τον εαυτό σου 

- Δράση βασισμένη σε δικούς σας κανόνες, αξίες, αναλύσεις, λογική, συναισθήματα, αντί για αυτά 
που παρέχονται από κάποιον (σύστημα). 

 

Βαθμολογήστε τον εαυτό σας σε κάθε τομέα σε κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου: 

1- ελάχιστο επίπεδο, διαισθητική κατανόηση 

5 - επίπεδο εμπειρογνωμόνων, υψηλή επάρκεια στο θέμα 

 

Σας καλώ να μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με αυτό το έργο. Πώς βλέπετε το επίπεδο της 
δικής σας ενεργητικότητας τώρα; 

 

Αργότερα στο εργαστήριο, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στην ενεργητικότητά σας. 

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες κάνουν αυτοαξιολόγηση ατομικά, για τον εαυτό τους. 



Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, ο εκπαιδευτής προτείνει μια σύντομη συζήτηση για τους 
εθελοντές. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S2 

Θέμα 

Proactivity: η γλώσσα σκέψης και ομιλίας ενός ενεργητικού ατόμου 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για την εκδήλωση μιας προληπτικής στάσης στη γλώσσα της ομιλίας 
και της σκέψης τους. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

- στυλό τσόχας 

60 min 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
15 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση των προτύπων της δικής σας επικοινωνίας (προληπτική/αντιδραστική). 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Περιγράψτε λεπτομερώς ένα παράδειγμα μιας κατάστασης από τη ζωή σας, όταν θέλατε να 
πετύχετε κάτι, να κάνετε κάτι, να κάνετε το δικό σας. Μπορεί να είναι μια κατάσταση που κατέληξε 
με επιτυχία ή αποτυχία. Γράφοντας την περιγραφή δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη θέση σας, σε 
παραδείγματα επικοινωνίας άλλων ανθρώπων και κυρίως σε παραδείγματα δικής σας 
επικοινωνίας με άλλους. Περιγράψτε τον στόχο και το αποτέλεσμα, που πετύχατε σε αυτή την 
κατάσταση. 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται ανεξάρτητα. Τοποθετούν τις σημειώσεις στα δικά τους υλικά. 



Ο εκπαιδευτής ενημερώνει ότι μετά την επόμενη άσκηση θα επανέλθει σε αυτό το θέμα και θα 
καλέσει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά για καλύτερη αυτογνωσία. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ - S22 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες.  

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζευγάρια. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό  

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

15 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αρχική παρατήρηση των διαφορών μεταξύ της επικοινωνίας των ενεργητικών και των 
αντιδραστικών ανθρώπων. 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Σκεφτείτε σε ζευγάρια ποια γλώσσα (λέξεις, προτάσεις, τονισμός, γλώσσα του σώματος) 
χρησιμοποιεί το ενεργητικό και το αντιδραστικό άτομο; 

 

Προληπτική επικοινωνία: 

Ας δούμε τι μπορώ να κάνω, μπορώ να γράψω μια αρκετά καλή εφαρμογή, μπορώ να αντιδράσω 
σε αρμονία με τον εαυτό μου, επιλέγω αυτή την προσέγγιση, προτιμώ αυτή τη λύση, θα το κάνω, 
χρειάζομαι, θέλω, θα ασχοληθώ με αυτό, θα βρω χρόνο, επιλέγω. 

 

Αντιδραστική επικοινωνία: 

Αυτός είμαι εγώ, δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω χρόνο, δεν έχω τη δύναμη, πρέπει να το κάνω, 
αν δεν υπήρχαν θα μπορούσα να το κάνω, δεν φταίω εγώ, δεν είναι δική μου δουλειά, συμβαίνει 
χωρίς καμία σχέση με μένα 

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζεύγη και συζητούν για ένα θέμα που θέτει ο εκπαιδευτής. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής συλλέγει συμπεράσματα από την εργασία κάθε ζεύγους 
συμμετεχόντων. Καταρτίζει έναν κατάλογο με παραδείγματα προληπτικής και αντιδραστικής 
επικοινωνίας σε ένα flipchart, στοχεύοντας σε αποτελέσματα παρόμοια με τις παρακάτω 
περιγραφές: 

 



Προληπτική επικοινωνία: 

Ας δούμε τι μπορώ να κάνω, μπορώ να γράψω μια αρκετά καλή εφαρμογή, μπορώ να αντιδράσω 
σε αρμονία με τον εαυτό μου, επιλέγω αυτή την προσέγγιση, προτιμώ αυτή τη λύση, θα το κάνω, 
χρειάζομαι, θέλω, θα ασχοληθώ με αυτό, θα βρω χρόνο, επιλέγω. 

 

Αντιδραστική επικοινωνία: 

Αυτός είμαι εγώ, δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω χρόνο, δεν έχω τη δύναμη, πρέπει να το κάνω, 
αν δεν υπήρχαν θα μπορούσα να το κάνω, δεν φταίω εγώ, δεν είναι δική μου δουλειά, συμβαίνει 
χωρίς καμία σχέση με μένα 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες. 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζευγάρια. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό  
30 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση των προτύπων της δικής σας επικοινωνίας (προληπτική/αντιδραστική) 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Διαβάστε το παράδειγμα μιας κατάστασης από τη ζωή σας (από την άσκηση 1), όταν θέλατε να 
πετύχετε κάτι, να κάνετε κάτι, να κάνετε το δικό σας. Ο ακροατής πρέπει να παρατηρήσει ποια 
επικοινωνιακά μοτίβα (προληπτικά ή αντιδραστικά) έχουν αποκαλυφθεί από τον συγγραφέα του 
υλικού. Καθήκον του ακροατή είναι να σημειώσει παραδείγματα προδραστικής και αντιδραστικής 
επικοινωνίας και, μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, να δώσει ανατροφοδότηση 
χρησιμοποιώντας αυτά τα παραδείγματα, υποδεικνύοντας την παρουσία προδραστικής και 
αντιδραστικής επικοινωνίας. Ο αναγνώστης ακούει την ανατροφοδότηση και δεν τη συζητά με τον 
ακροατή. 

 

Τι ανακαλύψατε για τον εαυτό σας εξετάζοντας τη γλώσσα των περιγραφών των καταστάσεών σας; 

Πώς εκδηλώνεται η προληπτική ή αντιδραστική στάση στην προσωπική σας γλώσσα; 

Ποιο από αυτά είναι πιο ορατό; 

Σε τι μπορείτε να εργαστείτε εδώ; 

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζεύγη. Και οι δύο συμμετέχοντες περνούν από τη διαδικασία της 
ανάγνωσης, της ανάλυσης και της ανατροφοδότησης. 



Η συζήτηση γίνεται στο φόρουμ, οι εθελοντές μιλούν. Ο εκπαιδευτής προσπαθεί να δείξει, ότι η 
προληπτική και η αντιδραστική στάση είναι παρούσα στη γλώσσα του κάθε ατόμου. Η 
συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή και την οικοδόμηση μιας 
προδραστικής στάσης. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S3 

Θέμα 

Δραστηριότητα: Αυτογνωσία ενός προδραστικού ατόμου 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πτυχές του εαυτού τους όσον αφορά την προληπτική δράση 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

90 min. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζευγάρια 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό  
45 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση των προτύπων της δικής σας επικοινωνίας (προληπτική/αντιδραστική) 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Πείτε στον συνομιλητή σας ένα παράδειγμα μιας κατάστασης από τη ζωή σας, όταν θέλατε να 
πετύχετε κάτι, να κάνετε κάτι, να κάνετε ό,τι θέλετε. 

 

Στη συνέχεια, επιλέξτε κάποιον που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, κάποιον από τον οποίο 
μαθαίνετε, ο οποίος σας εμπνέει. Μοιραστείτε αυτή την κατάσταση από την οπτική γωνία αυτού 
του ατόμου. Στη συνέχεια, αφηγηθείτε την ίδια ιστορία από την οπτική γωνία ενός άλλου 



(επιλεγμένου από εσάς) συμμετέχοντα σε αυτή την κατάσταση ή από την οπτική γωνία ενός 
αφηρημένου παρατηρητή ή ενός ηλικιωμένου ατόμου, που έχει μεγάλη εμπειρία ζωής. 

 

Το καθήκον του ακροατή είναι να επισημάνει τις διαφορές που εμφανίζονται κατά την αντίληψη 
του ομιλητή, όταν αυτός/αυτή μιλάει για την ίδια κατάσταση, αλλά από την οπτική γωνία 
διαφορετικών ανθρώπων. 

 

Ο ομιλητής, αφού ακούσει τις παρατηρούμενες διαφορές στις δηλώσεις του, αποφασίζει να 
επιλέξει την παραλλαγή της αντίδρασης για σήμερα (τη δική του παραλλαγή, την οπτική γωνία του 
ατόμου 1, την οπτική γωνία του ατόμου 2) και αναλύει τα οφέλη από την επιλογή αυτής της οπτικής 
γωνίας. 

Κάντε αυτή την άσκηση ο ένας για τον άλλον σε ζευγάρια (και οι δύο σας). 

 

Συζήτηση: 

Τι συνέβαλε η ανάλυση των διαφορετικών προοπτικών; 

Ποιες επιλογές μπορούσατε να κάνετε/κάνατε; 

Πώς επιλέγετε συνήθως; 

Πώς η ενσωμάτωση νέων προοπτικών θα αλλάξει τη ζωή σας; 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζεύγη. Και οι δύο συμμετέχοντες περνούν από τη διαδικασία της 
ανάγνωσης, της ανάλυσης και της ανατροφοδότησης. 

Ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες της 
ίδιας κατάστασης και πώς η παρατήρησή τους ανοίγει διάφορες δυνατότητες να αποφασίσουμε 
για τη συμμετοχή μας σε αυτήν. Για παράδειγμα, ο συμμετέχων θα αναλάβει τη δράση "Α", ο 
μέντοράς του τη δράση "Β" και ο παππούς/πατέρας του τη δράση "Γ". Ο εκπαιδευτής τονίζει τη 
σημασία της επιλογής αυτής και ότι πρόκειται για μια πράξη ενεργητικότητας. Επισημαίνει και 
ενισχύει όλα τα παραδείγματα του να βλέπεις πέρα από τον εαυτό σου, μέσα από τα μάτια ενός 
άλλου ατόμου, να αναλύεις την κατάσταση και να βγάζεις συμπεράσματα δίνοντας τη δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να λαμβάνουν διαφορετικές αποφάσεις από τις συνηθισμένες. Επισημαίνει 
ότι αυτό αποτελεί πράξη υπέρβασης του συνηθισμένου μοτίβου σκέψης και ότι αυτό αποτελεί 
πράξη προδραστικότητας. Συζήτηση σχετικά με την άσκηση, ενώ κάθεστε σε κύκλο. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες. 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Εργασία σε ζεύγη (οι συμμετέχοντες επιλέγουν τους συνεργάτες τους σύμφωνα με την αρχή: 
δουλεύω με αυτούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί λιγότερο μέχρι τώρα) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό  
45 min. 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση των προτύπων της δικής σας επικοινωνίας (προληπτική/αντιδραστική) 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Διαβάστε στον συνομιλητή σας ένα παράδειγμα μιας παρελθοντικής κατάστασης από τη ζωή σας, 
η οποία ήταν σημαντική και σημαντική για εσάς εκείνη τη στιγμή, όταν θέλατε να πετύχετε κάτι, να 
κάνετε κάτι, να κάνετε το δικό σας. Πώς το βλέπετε σήμερα; - παρατηρήστε το και μοιραστείτε το 
με τον σύντροφό σας. Στη συνέχεια, εξετάστε την κατάσταση από τη δική σας οπτική γωνία σε 10 
χρόνια. Στη συνέχεια, κοιτάξτε την κατάσταση αυτή από τη δική σας οπτική γωνία στο τέλος της 
ζωής σας. Αφιερώστε χρόνο για να εξερευνήσετε καθεμία από αυτές τις προοπτικές και 
παρατηρήστε πόσο διαφορετικές ευκαιρίες παρέχουν για την παρατήρηση της αναλυόμενης 
κατάστασης. 

 

Ο ομιλητής, αφού ακούσει τις παρατηρούμενες διαφορές στις δηλώσεις του, αποφασίζει να 
επιλέξει την παραλλαγή της αντίδρασης για σήμερα (τη δική του παραλλαγή, την οπτική γωνία του 
ατόμου 1, την οπτική γωνία του ατόμου 2) και αναλύει τα οφέλη από την επιλογή αυτής της οπτικής 
γωνίας. 

 

Κάντε αυτή την άσκηση ο ένας για τον άλλον σε ζευγάρια (και οι δύο σας). 

 

Συζήτηση: 

Τι συνέβαλε η ανάλυση των διαφορετικών προοπτικών; 

Ποιες επιλογές μπορούσατε να κάνετε/κάνατε; 

Πώς επιλέγετε συνήθως; 

Πώς η ενσωμάτωση νέων προοπτικών θα αλλάξει τη ζωή σας; 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζεύγη. Και οι δύο συμμετέχοντες περνούν από τη διαδικασία της 
ανάγνωσης, της ανάλυσης και της ανατροφοδότησης. 

Αφού εργαστούν σε ζευγάρια, οι συμμετέχοντες συζητούν εν συντομία τους προβληματισμούς 
και τα συμπεράσματά τους σε μια ομάδα. 

Κατευθύνσεις - Η αυτογνωσία υποστηρίζει την επιλογή μιας προληπτικής στάσης. Μπορώ να 
αλλάξω την προοπτική μου, όταν βλέπω, πού βρίσκομαι τώρα. Μπορώ να κάνω μια ανάλυση από 
μια μελλοντική προοπτική της ζωής μου. Αυτό αυξάνει την ικανότητά μου να επιλέγω 
αποτελεσματικά μια παραλλαγή συμπεριφοράς, που είναι καλύτερη για μένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S4 

Θέμα 

Δραστηριοποίηση: ανάληψη πρωτοβουλιών 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ως κύριο παράγοντα 
ενεργητικότητας. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

- εκτυπώσεις με έντυπα 

 

90 min. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες (Οι συμμετέχοντες δημιουργούν δύο ομάδες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. 
Προσπαθούν να συνεργαστούν με άτομα, με τα οποία δεν έχουν συνεργαστεί ακόμη. ) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό  
30 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Εντοπισμός μοτίβων ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μοιραστείτε στις ομάδες σας παραδείγματα καταστάσεων, στις οποίες εσείς ή κάποιος άλλος ήταν 
επιτυχημένος (ομάδα Α) ή αποτυχημένος (ομάδα Β). Σκεφτείτε τους λόγους/παράγοντες της 
αποτελεσματικότητας/αναποτελεσματικότητας. Παρατηρήστε πόση πρωτοβουλία υπήρχε; 

Συνοψίστε την εργασία σας καταρτίζοντας έναν κατάλογο με τους κύριους παράγοντες 
αποτελεσματικότητας και αναποτελεσματικότητας σε κάθε μία από τις ομάδες. 

(αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, υλικοί και ψυχικοί πόροι, επιμονή, προσανατολισμός στον στόχο 
και στην επιτυχία, υποστήριξη των άλλων, χρόνος, υλική βάση, πρωτοβουλία, δραστηριότητα, 
κανονικότητα, αποφασιστικότητα, προστασία, σταθερότητα). 

 

Κοιτάξτε σε ποιο βαθμό η πρωτοβουλία είναι παρούσα σε αυτούς τους παράγοντες. 



Παρουσιάστε την εργασία σας στην άλλη ομάδα.  

Σας καλώ να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες στους παράγοντες που παρουσιάζονται και σε 
μια σύντομη συζήτηση. 

 

Ποια είναι τα οφέλη από την ανάληψη πρωτοβουλιών; (δυνατότητα επίτευξης επιτυχίας, μάθηση 
από την αποτυχία, μη βύθιση του εαυτού σας στην ακινησία) 

Τι υποστηρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών; (επιτυχία, μάθηση, ανάπτυξη) 

Πώς επηρεάζει η πρωτοβουλία την αυτοεκτίμηση; (την ενισχύει) 

Ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ της αίσθησης της αντιπροσωπευτικότητας και της ανάληψης 
πρωτοβουλιών; (είναι απαραίτητη, αν κάποιος δεν έχει την αίσθηση της αντιπροσώπευσης, θα 
είναι δύσκολο γι' αυτόν/αυτήν να αναλάβει πρωτοβουλία) 

Πώς επηρεάζει η πρωτοβουλία την αίσθηση της αντιπροσωπευτικότητας; (την ενισχύει, την 
οικοδομεί) 

 

Περιγραφή άσκησης 

 Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε δύο ομάδες, αναλύουν τους λόγους για την αποτελεσματικότητα 
και την αναποτελεσματικότητα, δημιουργούν λίστες με τους λόγους, αναλύουν τη σημασία της 
πρωτοβουλίας για την επίτευξη της επιτυχίας. 

 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό  
30 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση μοτίβων ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ρίξτε μια ματιά στον κατάλογο των παραγόντων επιτυχίας/αποτελεσματικότητας από την 
προηγούμενη άσκηση. Επικεντρωθείτε στην πρωτοβουλία ως έναν από τους παράγοντες. Κάντε 
μια αυτοαξιολόγηση και προσδιορίστε: 

- σε ποιο βαθμό είστε άτομο που ξεκινά τις δικές σας/των άλλων ενέργειες; 

- σε ποιο βαθμό είστε άτομο που επηρεάζεστε από τους άλλους και εφαρμόζετε τις πρωτοβουλίες 
τους; 

 



Κάντε μια αυτοαξιολόγηση σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 σημαίνει ελάχιστη 
ανάληψη πρωτοβουλιών και το 10 ανάληψη πρωτοβουλιών σε κάθε πιθανή ευκαιρία.  

Κάντε το ίδιο με τη δωρεά ενέργειας της ζωής σας. 

Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολογήστε την τάση σας να δίνετε πρωτοβουλίες στους 
άλλους και να ενεργείτε ως εκτελεστής των ιδεών τους (θέση υποταγής, θέση θύματος). Κάντε αυτή 
τη δουλειά για τον εαυτό σας. 

 

Παρακαλώ καθίστε σε κύκλο. Καλώ όσους από εσάς θέλουν να μιλήσουν, να μοιραστούν τα 
συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις τους από αυτή τη δουλειά. 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται ανεξάρτητα και κάνουν μια βαθιά κατάδυση στον τομέα της 
εκδήλωσης της πρωτοβουλίας τους. Στον κύκλο οι εθελοντές μοιράζονται τις ανακαλύψεις τους. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδα. 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό  

- εκτυπώσεις με έντυπα 

 

30 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση μοτίβων ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Πάρτε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτόγραφα χρησιμοποιώντας τη φόρμα. Συναντήστε όσο το 
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στην ομάδα για να πάρετε την υπογραφή τους στη στήλη στα 
δεξιά, στο πεδίο δίπλα στην ερώτηση, την οποία το άτομο που συναντάτε μπορεί να απαντήσει με 
"ναι". Για παράδειγμα, μπορείτε να κολυμπήσετε; Ναι - ο συνομιλητής σας υπογράφει (βάζει την 
υπογραφή του), αν δεν μπορεί - δεν υπογράφει. Πάρτε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτόγραφα. 

 

Συζήτηση: 

- πώς εκτελέσατε την εργασία;  

- ποιες αντιδράσεις εμφανίστηκαν στους ανθρώπους που συναντάτε; 

- τι σας βοήθησε και τι σας εμπόδισε να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτόγραφα; 

- ποιες στρατηγικές ακολουθήσατε για να αποκτήσετε μεγάλο αριθμό αυτόγραφων; 



- πώς πήρατε την πρωτοβουλία, ή μήπως την εγκαταλείψατε; Αυτό επηρέασε το αποτέλεσμα; 

Μετρήστε τον αριθμό των αυτόγραφων που συλλέξατε. Πώς η ανάληψη πρωτοβουλιών συνέβαλε 
στην επιτυχία σας; Πώς αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες στην καθημερινή σας ζωή; 

 

Κάποιος που παίζει κάποιο όργανο  

 

Κάποιος, που έχει το ίδιο χρώμα ματιών με το 
δικό μου 

 

 

Κάποιος που ξέρει κολύμπι 
 

 

Κάποιος που έχει το ίδιο όνομα με κάποιον από 
την οικογένειά μου 

 

 

Κάποιος που έχει κάνει ποτέ σκι στις Άλπεις 
 

 

Κάποιος, που μπορεί να τραγουδήσει το 
τραγούδι "Imagine" του John Lennon 

 

 

Κάποιος που γεννήθηκε τον ίδιο μήνα με μένα 
 

 

Κάποιος, που μπορεί να χορέψει βαλς 
 

Κάποιος που σερφάρει στο διαδίκτυο  

Κάποιος που δεν ήπιε καφέ σήμερα το πρωί  

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες συναντιούνται ανά ζεύγη στην αίθουσα του εργαστηρίου, ανταλλάσσουν 
αυτόγραφα κάνοντας ερωτήσεις από το έντυπο. Ο στόχος για κάθε συμμετέχοντα είναι να συλλέξει 
όσο το δυνατόν περισσότερα αυτόγραφα χρησιμοποιώντας τη δική του πρωτοβουλία και 
στρατηγική. Τα στοιχεία της στάσης τους συζητούνται στην περίληψη της άσκησης. 

 

 

 



ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S5 

Θέμα 

Δραστηριότητα: Έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν το δικό τους επίπεδο εσωτερικού ελέγχου. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 
90 min. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1- S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

- εκτυπώσεις με έντυπα 

 

45 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Μάθηση για τα ατομικά πρότυπα ελέγχου των διαδικασιών σκέψης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες επιλογές: ποτέ, μερικές 
φορές, συνήθως. 

 

 ποτέ  μερικές 
φορές  

συνήθως 

Είμαι ικανοποιημένος με τη δουλειά μου    

Μου αρέσει ο εαυτός μου    

Ο χρόνος μου κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι καλά 
οργανωμένος 

   



Ο τρόπος που ζω μου ταιριάζει και είναι ασφαλής    

Υπερασπίζομαι τις ανάγκες και τους στόχους μου    

Έχω χρήματα και μια προοπτική να τα κερδίσω    

Βρίσκομαι σε ειρήνη κάθε μέρα    

Απολαμβάνω αυτό που έχω    

Έχω επίγνωση των συναισθημάτων μου και των 
συναισθημάτων στο σώμα μου 

   

Ξέρω τι μου αρέσει να κάνω και δίνω τον εαυτό μου σε 
αυτό 

   

Νοιάζομαι για την υγεία μου    

Γνωρίζω τους στόχους μου και τους θέτω μόνος μου    

Είμαι ευτυχισμένος με τις σχέσεις μου    

Έχω στενές σχέσεις με άλλους ανθρώπους    

Αναλαμβάνω την ευθύνη για τη ζωή μου    

Διατηρώ υγιεινή διατροφή    

Είμαι καλός στην αντιμετώπιση καθημερινών 
προβλημάτων 

   

Μου αρέσει η διασκέδαση και η δημιουργικότητα    

 

Αναλύστε τα αποτελέσματα στον πίνακα. Όσες περισσότερες απαντήσεις "συνήθως" ή "μερικές 
φορές" επιλέξατε, τόσο περισσότερη δύναμη έχετε στους εσωτερικούς σας πόρους και τόσο 
περισσότερη αυτοπεποίθηση υπάρχει μέσα σας. Θα πρέπει επίσης να σημαίνει περισσότερο 
αυτοέλεγχο, που νοείται ως η ικανότητα να δίνετε προσοχή σε αυτό που ήδη έχετε, σε αυτό που 
θέλετε, σε αυτό που χρειάζεστε και να το φτάνετε αντί να ψάχνετε, αυτό που σας λείπει. 

Σας καλώ να μοιραστείτε τους προβληματισμούς και τα συμπεράσματά σας από αυτή την άσκηση. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη πηγή δύναμης για εσάς; 

Τι θα ενισχύσετε; 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες απαντούν στις δηλώσεις μόνοι τους, όταν ο εκπαιδευτής τις διαβάζει, ή 
χρησιμοποιούν τα έντυπα επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή στον πίνακα.  

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μέρους της εργασίας, ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες 
να μοιραστούν τα αποτελέσματα της ατομικής τους εργασίας (να ανταλλάξουν σκέψεις, σχόλια 
κ.λπ.) 

Στη συζήτηση, ο εκπαιδευτής στοχεύει να συνοψίσει ότι η ικανότητα να βλέπει κανείς τους πόρους, 
τις ευκαιρίες, τη δική του δύναμη είναι επίσης μια επιλογή που υποστηρίζει την 
αποτελεσματικότητα του ατόμου και είναι μια προληπτική επιλογή. Το να βλέπεις τις δυσκολίες, 
να παραμελείς τους πόρους και τις ευκαιρίες είναι μια αντίδραση που επιδεινώνει τη δυσκολία και 
είναι σύμπτωμα μιας αντιδραστικής στάσης. 



 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

- εκτυπώσεις με έντυπα 

45 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Μάθηση για τα ατομικά πρότυπα ελέγχου των διαδικασιών σκέψης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ολοκληρώστε την ακόλουθη άσκηση (όλες οι οδηγίες προσεκτικά) μέσα σε 3 λεπτά. Είναι δυνατόν. 
Όποιος τελειώσει πρώτος σηκώνει το χέρι του. Μην αποκαλύψετε στους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες, πώς εκτελέσατε την άσκηση. Μην ενοχλείτε τους υπόλοιπους, οι οποίοι 
εξακολουθούν να εργάζονται. 

 

Πραγματοποιούμε την άσκηση απλώνοντας στην ομάδα τις εκτυπώσεις με τις οδηγίες με το 
κείμενο προς τα κάτω και την κενή πλευρά της σελίδας προς τα πάνω. Οι συμμετέχοντες γυρίζουν 
τις σελίδες με το κείμενο προς τα πάνω και από αυτή τη στιγμή ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση 
των 3 λεπτών. Ακριβώς μετά την πάροδο 3 λεπτών σταματάμε να δουλεύουμε πάνω στην άσκηση. 
Όποιος δεν τελειώσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν τα έχει καταφέρει.  

 
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε. 

2. Γράψτε το όνομά σας στην επάνω δεξιά γωνία. 

3. Κάντε έναν κύκλο γύρω από τη λέξη επώνυμο στη δεύτερη πρόταση. 

4. Σχεδιάστε πέντε μικρά κουτάκια στην επάνω αριστερή γωνία του χαρτιού. 

5. Βάλτε ένα σταυρό σε κάθε ένα από τα πλαίσια που αναφέρονται στο σημείο τέσσερα. 

6. Βάλτε έναν κύκλο γύρω από κάθε κουτί. 

7. Υπογράψτε το όνομά σας κάτω από τον τίτλο αυτής της σελίδας. 

8. Δίπλα στον τίτλο, γράψτε "ναι, ναι, ναι". 

9. Βάλτε έναν κύκλο γύρω από τις προτάσεις 7 και 8. 

10. Κάντε ένα σταυρό στην κάτω αριστερή γωνία. 

11. Σχεδιάστε ένα τρίγωνο γύρω από τον σταυρό που μόλις φτιάξατε. 

12. Στο πίσω μέρος της σελίδας, πολλαπλασιάστε 24 * 18. 

13. Βάλτε σε κύκλο τη λέξη "πέντε" στο σημείο τέσσερα. 

14. Όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο του τεστ, σηκώστε το δεξί σας χέρι. 



15. Χαμογελάστε. 

16. Αν ακολουθήσατε προσεκτικά τις οδηγίες, γράψτε στο κάτω μέρος της σελίδας: "Ακολουθώ 
προσεκτικά τις οδηγίες". 

17. Στο πίσω μέρος της σελίδας, προσθέστε 107 + 278. 

18. Βάλτε σε κύκλο το ποσό που μόλις λάβατε. 

19. Σχεδιάστε ένα τετράγωνο στο πίσω μέρος της σελίδας. 

20. Κάντε τρεις τρύπες στο φύλλο χαρτιού με μολύβι/στυλό σε αυτό το σημείο ......................... 

21. Προσθέστε ένα όνομα μετά το επώνυμό σας. 

22. Χτυπήστε τα χέρια σας. 

23. Υπογραμμίστε το όνομα που μόλις γράψατε δίπλα στο επώνυμό σας. 

24. Κλείστε και ανοίξτε τα μάτια σας. 

25. Αφού διαβάσετε τα πάντα, εκτελέστε μόνο τις εντολές 1 και 2. 

26. Αφήστε κάτω το μολύβι/στυλό. 

27. Χαμογελάστε. 

 

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας μετά τη δουλειά; 

Τι συναισθήματα βιώσατε; 

Πώς σας επηρέασαν οι οδηγίες για την άσκηση και ο τρόπος παρουσίασής της; 

Πώς αυτό επηρέασε την εκτέλεση της εργασίας; 

Ποιος το βρήκε σε 3 λεπτά; Πώς ήταν δυνατόν; Χάρη σε τι ήταν δυνατό; 

Ποιες εσωτερικές διαδικασίες σας εμπόδισαν να ολοκληρώσετε αυτή την εργασία σε 3 λεπτά; 

Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν εκτελεστεί αυτές οι εντολές; 

Πώς να χρησιμοποιείτε τον αυτοέλεγχο σας για να εκτελείτε με επιτυχία τα καθήκοντα στη ζωή 
σας ? 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες, υπό την επίδραση οδηγιών που περιέχουν μια υπόνοια ανταγωνισμού, 
αξιολόγησης, παιχνιδιού με βάση το χρόνο και δοκιμών, μεταβαίνουν σε αυτόματο, αντιδραστικό 
τρόπο δράσης. 

Η άσκηση περιλαμβάνει βασικά την προσεκτική ανάγνωση του κειμένου και μπορεί να 
ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ωστόσο, εργάζονται 
ακολουθώντας τις οδηγίες διαδοχικά, παραλείποντας την υπόδειξη στην αρχή της άσκησης. 

Σε μια ομαδική συζήτηση ρωτήστε τους συμμετέχοντες για τις πρώτες τους αντιδράσεις. Καλέστε 
τα άτομα που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν εγκαίρως να μιλήσουν πρώτα. Ζητήστε τους να 
εξηγήσουν, πώς ενήργησαν, με βάση τι; (πιθανότατα με βάση τα συναισθήματα, την επιδίωξη να 
κερδίσουν, το φόβο της κρίσης κ.λπ.)  

Ρωτήστε για άλλες δυνατότητες να δουλέψετε πάνω σε αυτή την άσκηση, αν κάποιος την 
εκτελούσε διαφορετικά; Ζητήστε από εκείνους που έκαναν την άσκηση μέσα σε 3 λεπτά να 
μοιραστούν τον τρόπο με τον οποίο την έκαναν. 

Υποδείξτε τη δυνατότητα επιλογής μιας πιο ήρεμης και αργής προσέγγισης (proactive) της εργασίας 
- με μεγαλύτερο αυτοέλεγχο, που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες να επιτευχθεί 
ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

 



ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S6 

Θέμα 

Δραστηριότητα: Συνειδητοποίηση του κύκλου επιρροής του ατόμου. Αποτελεσματικότητα της 
δράσης στον κύκλο επιρροής του ατόμου. 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν το χώρο του δικού τους κύκλου επιρροής, διευρύνουν την 
επίγνωση της δικής τους αποτελεσματικότητας στον δικό τους κύκλο επιρροής. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

- εκτυπώσεις με υλικό ασκήσεων 

 

60 λεπτά. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες  

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων (Οι συμμετέχοντες δημιουργούν τις ομάδες σύμφωνα με τις δικές τους 
προτιμήσεις. Προσπαθούν να συνεργαστούν με άτομα, με τα οποία δεν έχουν συνεργαστεί ακόμη. 
) 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- στυλό 

- εκτυπώσεις με υλικό ασκήσεων 
30 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση του δικού του κύκλου επιρροής και διακοπή της ανάληψης δράσης εκτός του δικού 
του κύκλου επιρροής. 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Συγκρίνετε τις ακόλουθες προτάσεις στις ομάδες σας: 

 

Σετ 1:  

Θα συνεργαστώ 

Θα δω τι μπορώ να κάνω 



Θα δείξω κατανόηση 

Θα είμαι υπομονετικός 

Αρχίζω να μαθαίνω 

Θα αναλύσω τις δυνατότητες 

Θα κάνω ό,τι μπορώ σήμερα 

Αναπτύσσω τη δημιουργικότητά μου 

Θα περιμένω 

Μόλις τελείωσα τη δουλειά μου 

Γράφω το δικό μου έργο 

 

Σετ2:  

Αν είχα ένα αφεντικό, ποιος είναι πιο υπομονετικός 

Αν είχα έναν καλύτερο σύζυγο 

Θα ήταν διαφορετικά, αν ήσουν διαφορετικός 

Θα είμαι ευτυχισμένη, όταν θα έχω ένα σπίτι 

Αν είχα τελειώσει τις σπουδές μου, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα 

Αν είχα καλύτερα, πιο υπάκουα παιδιά 

 

Συζήτηση σε ομάδα: 

Μια συζήτηση προς την κατεύθυνση της ανακάλυψης των στάσεων που κρύβονται πίσω από κάθε 
ομάδα προτάσεων. 

Τι χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρώτου συνόλου και τι εκείνες του δεύτερου συνόλου; 

Τι κάνει τα δύο σύνολα να διαφέρουν μεταξύ τους; (σύνολο 1 "να βρίσκεται" κανείς στον δικό του 
κύκλο επιρροής, σύνολο 2 "να έχει" έναν κύκλο ενδιαφερόντων, χώρο εκτός του δικού του κύκλου 
επιρροής) 

Ποιες συμπεριφορές παρουσιάζουν τα διάφορα σύνολα; (προληπτικές / αντιδραστικές) 

 

Ποιον τύπο σκέψης (ομιλίας) αναγνωρίζετε στον εαυτό σας. Ποιος τρόπος σκέψης και ομιλίας σας 
φέρνει πιο κοντά στο να είστε πιο αποτελεσματικοί, να πετυχαίνετε στόχους, να είστε προνοητικοί;  

 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες αναλύουν σε ομάδες τις διαφορές στα σύνολα των προτάσεων, αναγνωρίζουν 
ότι οι προτάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν μια προληπτική και μια αντιδραστική στάση. 

Ο εκπαιδευτής προσθέτει την προοπτική της δράσης στον κύκλο επιρροής του καθενός: 

- να εστιάζουμε στον εαυτό μας, να λαμβάνουμε αποφάσεις για τον εαυτό μας, να κάνουμε σκέψεις 
για τις πτυχές της ζωής, στις οποίες έχουμε προσωπική επιρροή, να σκεφτόμαστε και να 
σχεδιάζουμε στο δικό μας εσωτερικό χώρο (όχι των άλλων). 

Τονίζει, ότι αυτή είναι μια πτυχή μιας προληπτικής στάσης, μια πηγή αποτελεσματικότητας, 
επιτυχίας και ειρήνης. 

Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει την εγκατάλειψη της ανάλυσης της πραγματικότητας, τη βίωση 
συναισθημάτων που σχετίζονται με ό,τι βρίσκεται πέρα από τον ατομικό κύκλο επιρροής, τη λήψη 
μέτρων εκτός του κύκλου επιρροής (αντιδραστική στάση). 

 



 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Ατομική εργασία. 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 
45 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση του δικού του κύκλου επιρροής και διακοπή της ανάληψης δράσης εκτός του δικού 
του κύκλου επιρροής. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

1. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά γράψτε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα και ζητήματα 
που σας απασχολούν. Επισημάνετε τουλάχιστον 30 ζητήματα, π.χ. δίπλωμα οδήγησης, καλύτερη 
δουλειά, πρωινό ξύπνημα, βρώμικο πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι, επικίνδυνοι δρόμοι, 
πληθωρισμός, μολυσμένος αέρας ... 

2. Παρατηρήστε, πώς αισθάνεστε μετά την απαρίθμηση όλων αυτών των προβλημάτων; 

3. Διαχωρίστε τα θέματα/προβλήματα που δεν εξαρτώνται από εσάς. Σταματήστε να τα φροντίζετε. 
Κάντε μια συμφωνία με τον εαυτό σας για αυτή την παραίτηση. 

4. Διαχωρίστε τα θέματα/προβλήματα που εξαρτώνται ελάχιστα από εσάς. Αφιερώστε τους ένα 
μικρό χρονικό διάστημα, κανονίστε με τον εαυτό σας να το κάνετε έτσι. 

5. Διαχωρίστε τα θέματα/προβλήματα που μπορείτε να λύσετε στον εξωτερικό κόσμο ή να τα 
αντιμετωπίσετε μέσα σας. Δώστε τους αρκετό χρόνο. Σχεδιάστε το πρώτο βήμα δράσης για 3 
επιλεγμένα ζητήματα. Ελέγξτε, πώς αισθάνεστε, αφού το κάνετε αυτό; 

6. Παρατηρήστε πώς αισθάνεστε, πόση ενέργεια έχετε τώρα για να δράσετε; 

Περιγραφή άσκησης 

 Οι συμμετέχοντες εργάζονται ανεξάρτητα. Ο στόχος τους είναι να γνωρίσουν τα συναισθήματά 
τους που σχετίζονται με τα πολλαπλά ζητήματα που τους αφορούν και να μάθουν τη μέθοδο που 
υποστηρίζει τη μείωση της έντασης που συνδέεται με το πλήθος των ζητημάτων. Οι συμμετέχοντες 
εκπαιδεύονται στο να διαχωρίζουν τα προβλήματα που είναι αδύνατον να ελέγξουν από εκείνα 
που μπορούν να επηρεάσουν και να σχεδιάζουν μια λύση γι' αυτά. Βιώνουν τη δύναμη του 
σχεδιασμού ως τρόπο ανάκτησης της αίσθησης της ενεργητικότητάς τους. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 



Ομάδες των τριών ατόμων 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό 

- φύλλα flipchart 

- στυλό τσόχας 

45 min. 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Αναγνώριση του δικού του κύκλου επιρροής και διακοπή της ανάληψης δράσης εκτός του δικού 
του κύκλου επιρροής. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

1. Συζητήστε στις ομάδες τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Πώς αισθάνομαι όταν διαχωρίζω ζητήματα, τα οποία είναι πέρα από τον έλεγχό μου, για να 
σταματήσω να ασχολούμαι με αυτά; 

 -Πώς αισθάνομαι να αναβάλλω θέματα/προβλήματα τα οποία μπορώ να επηρεάσω ελάχιστα; 

 -Πώς αισθάνομαι όταν κάνω μια εσωτερική συμφωνία με τον εαυτό μου και αποφασίζω πόσο 
χρόνο θα αφιερώσω σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα; 

- Πώς αισθάνομαι να επικεντρώνομαι σε θέματα/προβλήματα, που μπορώ να λύσω μόνος μου, 
που φέρνουν αλλαγές στη ζωή και το περιβάλλον μου; 

 

2. Φτιάξτε έναν κατάλογο συμβουλών με τίτλο: Πώς να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα 
προληπτικά; 

3. Ας καθίσουμε σε κύκλο. Καλώ τώρα κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη λίστα με τις συμβουλές της. 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες συζητούν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σε μικρές ομάδες, συζητούν διάφορες 
επιλογές, ανταλλάσσουν απόψεις. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της εργασίας από κάθε ομάδα και 
συντάσσει έναν γενικό κατάλογο συμβουλών σε ένα flipchart. 

Περίληψη: Η αντιμετώπιση των θεμάτων εντός του κύκλου επιρροής είναι πηγή 
αποτελεσματικότητας και ενέργειας. Η ενασχόληση με θέματα εκτός του κύκλου επιρροής σας 
είναι πηγή απώλειας, απόσπασης της προσοχής, απομάκρυνσης από τον εαυτό σας και μείωσης 
της αποτελεσματικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ενότητα 

Ομαδική εργασία 

Αριθμός συμμετεχόντων 

10-14 

Κύριος στόχος 

Κατανόηση των μηχανισμών ομαδικής εργασίας και απόκτηση της ικανότητας να τους 
εφαρμόζουν στην πράξη. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S1 

Θέμα 

Η ιστορία μου 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες μοιράζονται ιστορίες από τη ζωή τους και τις χρησιμοποιούν για να 
προσδιορίσουν τις φάσεις ενός έργου. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό τσόχας 

- φύλλο flipchart ή πίνακα 

- μαρκαδόροι flipchart/λευκού πίνακα 

60 λεπτά 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1- S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ζεύγη 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 20 λεπτά 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ανταλλαγή εμπειριών που αποκτήθηκαν σε ομαδική εργασία. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μπείτε σε ζευγάρια και, στη συνέχεια, πείτε ο ένας στον άλλον δύο παραδείγματα ομαδικής 
εργασίας στα οποία έχετε συμμετάσχει. Η μία από τις ιστορίες θα πρέπει να προέρχεται από την 
ιδιωτική σας ζωή και η άλλη από την επαγγελματική σας ζωή. 

Περιγραφή άσκησης 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να ακούνε ενεργά και να ζητούν 
λεπτομέρειες. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ζεύγη 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό τσόχας 

- φύλλο flipchart ή πίνακα 

- μαρκαδόροι flipchart/λευκού πίνακα 

20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν τις φάσεις των ομαδικών έργων. 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μείνετε σε ζευγάρια. Επιλέξτε δύο ιστορίες και χωρίστε τις στις φάσεις του έργου σύμφωνα με τα 
γραπτά παραδείγματα. 

 

Γράψτε τις φάσεις του έργου στον πίνακα: 

- Έναρξη 

- Σχεδιασμός 

- Πραγματοποίηση 

- Παρακολούθηση και έλεγχος 

- Κλείσιμο  

 



Περιγραφή άσκησης 

Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλεύστε τους συμμετέχοντες ποιες δραστηριότητες πρέπει να 
καταγράψουν σε ποιες φάσεις. 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S1 

Τύπος δραστηριότητας 

Παρουσίαση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

κανένας 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες αφομοιώνουν τις γνώσεις σχετικά με τις φάσεις του έργου. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παρακαλώ καθίστε σε κύκλο τώρα. Ποιος θα ήθελε να μοιραστεί την ιστορία του και τα 
αποτελέσματα της δουλειάς του; 

 
Όταν κάποιος προσφέρεται εθελοντικά: πείτε μας πρώτα εν συντομία την ιστορία σας και στη 
συνέχεια, με βάση αυτή, παρουσιάστε μας τα στάδια του έργου. 

Περιγραφή άσκησης 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Συζητήστε τουλάχιστον 3 
ιστορίες. Εάν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που επιθυμούν να μιλήσουν, αφήστε τον καθένα 
να πει για μία ιστορία. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S2 

Θέμα 

Ρόλοι 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες βιώνουν διαφορετικούς ρόλους στην ομαδική εργασία και εντοπίζουν 
συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτούς τους ρόλους. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- δύο σύνολα ρόλων 

- Φύλλα A4 

- στυλό τσόχας 

55 λεπτά 



ΆΣΚΗΣΗ 1 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Άσκηση κίνησης / συζήτηση  

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ομάδες των τριών ατόμων 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Βιώνοντας το ρόλο του ηγέτη, του εμπειρογνώμονα και του εκτελεστή. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω να φτιάξετε ομάδες των τριών ατόμων και να σταθείτε ο ένας πίσω 
από τον άλλο βάζοντας τα χέρια σας ο ένας στους ώμους του άλλου - είστε ένα μίνι τρένο τώρα. Το 
πρώτο άτομο είναι η ατμομηχανή και πρέπει να κρατήσει τα μάτια του/της κλειστά καθ' όλη τη 
διάρκεια της άσκησης. Μπορεί, ωστόσο, να απλώσει ελαφρώς τα χέρια του/της σε περίπτωση 
προστασίας από πιθανή σύγκρουση. Τα άτομα στη μέση κρατούν τα μάτια τους ανοιχτά, αλλά δεν 
επιτρέπεται να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Μπορούν μόνο να μεταβιβάσουν τα σήματα που 
θα λάβουν από τον οδηγό στο τέλος του τρένου. Ο μηχανοδηγός οδηγεί το τρένο μη λεκτικά (χωρίς 
να βγάζει ήχους). Είναι όλα κατανοητά μέχρι τώρα; 

Προσπαθήστε να οδηγήσετε τα τρένα σας σε ενδιαφέρουσες διαδρομές, αλλά προσπαθήστε να 
αποφύγετε τις συγκρούσεις. Ξεκινάτε από το σήμα μου. 

Περιγραφή άσκησης 

Μετά από περίπου 2-3 λεπτά ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αλλάξουν ρόλους. Το άτομο που 
είναι η ατμομηχανή πηγαίνει στη θέση του οδηγού. Μετά από άλλα 2-3 λεπτά κάντε πάλι μια 
αλλαγή, έτσι ώστε κάθε συμμετέχων να βιώσει όλους τους ρόλους. 

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, καλέστε όλους να πάρουν θέση στον κύκλο και ζητήστε από 
τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ρωτήστε τους, τι αισθάνθηκαν σε καθέναν 
από τους ρόλους. 

 

ΑΣΚΗΣΗ - S22 

Τύπος δραστηριότητας 

Παιχνίδι ρόλων 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- δύο σύνολα ρόλων 

- Φύλλα A4 

- στυλό τσόχας 

15 λεπτά 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

Προσδιορισμός συμπεριφορών που υποστηρίζουν και εμποδίζουν την ομαδική εργασία. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Σε λίγο θα χωριστείτε σε δύο ομάδες. Ο καθένας από εσάς θα επιλέξει τυχαία έναν ρόλο για να 
παίξει. Το καθήκον σας ως ομάδα είναι να δημιουργήσετε μια λίστα με 10 πράγματα, τα οποία θα 
πάρετε μαζί σας σε ένα ταξίδι στα βουνά, μακριά από κάθε πολιτισμό. Έχετε 15 λεπτά για να 
ολοκληρώσετε την αποστολή. 

Περιγραφή άσκησης 

Δώστε στους συμμετέχοντες τα σετ ρόλων: 

LIDER - δίνει τον τόνο στην εργασία της ομάδας, έχει όραμα για τον στόχο και παρακινεί να 
εργαστεί 

ΞΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ - ξέρει τα πάντα καλύτερα, αποδεικνύει συνεχώς ότι ξέρει τα πάντα καλύτερα 
και διδάσκει τους άλλους 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ - φροντίζει για την καλή ατμόσφαιρα, κατευνάζει τις διαφορές, κατευθύνει 
τις συζητήσεις προς μια εποικοδομητική κατεύθυνση 

REBEL - δεν αποδέχεται καμία πρόταση εκτός από τη δική του/της 

ΥΠΟΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ - δεν προσφέρει τίποτα, δέχεται τα πάντα 

CLOWN - μετατρέπει τα πάντα σε αστείο, το πιο σημαντικό πράγμα γι' αυτόν είναι να 
διασκεδάζει 

COWARD - ανησυχεί, αν μπορεί να το διαχειριστεί, βλέπει μια απειλή παντού 

ΚΙΝΗΤΡΟΣ - ωθεί το έργο προς τα εμπρός και ενθαρρύνει τους άλλους σε ενεργό συμμετοχή 

LIDER - δίνει τον τόνο στην εργασία της ομάδας, έχει όραμα για τον στόχο και παρακινεί να 
εργαστεί 

ΞΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ - ξέρει τα πάντα καλύτερα, αποδεικνύει συνεχώς ότι ξέρει τα πάντα καλύτερα 
και διδάσκει τους άλλους 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ - φροντίζει για την καλή ατμόσφαιρα, κατευνάζει τις διαφορές, κατευθύνει 
τις συζητήσεις προς μια εποικοδομητική κατεύθυνση 

REBEL - δεν αποδέχεται καμία πρόταση εκτός από τη δική του/της 

ΥΠΟΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ - δεν προσφέρει τίποτα, δέχεται τα πάντα 

CLOWN - μετατρέπει τα πάντα σε αστεία, το πιο σημαντικό πράγμα γι' αυτόν είναι να 
διασκεδάζει 

COWARD - ανησυχεί, αν μπορεί να το διαχειριστεί, βλέπει μια απειλή παντού 

ΚΙΝΗΤΡΟΣ - ωθεί το έργο προς τα εμπρός και ενθαρρύνει τους άλλους σε ενεργό συμμετοχή 

 

Βεβαιωθείτε ότι, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι συμμετέχοντες αποβάλλουν το ρόλο τους 
πηδώντας ή ξεσκονίζοντας τους εαυτούς τους σαν να βούρτσισαν τη σκόνη από τα ρούχα τους. 



ΆΣΚΗΣΗ 3 - S2 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

κανένας 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Προσδιορισμός συμπεριφορών που υποστηρίζουν και εμποδίζουν την ομαδική εργασία. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ας καθίσουμε σε κύκλο. Παρουσιάστε τις λίστες που αναπτύξατε στις ομάδες σας και πείτε μας, 
πώς σας φάνηκε να εργάζεστε στις ομάδες σας; Ποιες συμπεριφορές σας βοηθούσαν στη λήψη 
αποφάσεων και ποιες συμπεριφορές σας ενοχλούσαν; 

Περιγραφή άσκησης 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση ζητώντας λεπτομέρειες 
σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S3 

Θέμα 

Τρίγωνα εξάρτησης 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι κάθε δράση προκαλεί μια αντίδραση. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 45 λεπτά 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Άσκηση κίνησης  

Κατανομή των συμμετεχόντων 

3 άτομα + η υπόλοιπη ομάδα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 10 λεπτά 



Λεπτομερή αποτελέσματα 

Κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ενεργειών που αναλαμβάνουν όλα τα μέλη της ομάδας. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Χρειάζομαι τρεις εθελοντές. 

Μετά την επιλογή των εθελοντών:  Βγείτε έξω από την αίθουσα μαζί μου για λίγο. 

Οδηγίες για τους εθελοντές: Όταν επιστρέψετε στην αίθουσα και ξεκινήσουμε την άσκηση, θα 
αρχίσετε να κινείστε αργά προς οποιαδήποτε τυχαία κατεύθυνση. Τώρα περιμένετε να σας 
φωνάξω. 

 

Επιστρέψτε στην υπόλοιπη ομάδα και δώστε τους την ακόλουθη εντολή: Αφού ξεκινήσετε την 
άσκηση, επιλέξτε διακριτικά δύο άτομα από όλους τους συμμετέχοντες, τα οποία θα ακολουθήσετε 
απαντώντας στην κίνησή τους και διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερή θέση και απόσταση. 

 

Καλέστε τους εθελοντές και καλέστε τους στην αίθουσα: Βρείτε μια θέση οπουδήποτε μέσα στην 
αίθουσα και αρχίστε να κινείστε με το σήμα μου. 

Έτοιμοι; Πάμε! 

Περιγραφή άσκησης 

Αν οι συμμετέχοντες αρχίσουν να κινούνται πολύ γρήγορα ή να προσκρούουν ο ένας στον άλλο, 
σταματήστε την άσκηση και ξεκινήστε από την αρχή. Ανεξάρτητα από την πορεία της άσκησης, 
κάντε την τουλάχιστον δύο φορές. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 15 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ενεργειών που αναλαμβάνουν όλα τα μέλη της ομάδας. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Ας μιλήσουμε για το τι πραγματικά συνέβη εδώ; Πείτε μου, γιατί κινηθήκατε με αυτόν τον τρόπο 
και τι νιώσατε ενώ κάνατε αυτή την άσκηση; 

 



Αφού μιλήσουν οι συμμετέχοντες, κάντε πρόσθετες ερωτήσεις: Και πώς νομίζετε ότι σχετίζεται 
αυτή η άσκηση με την ομαδική εργασία; Μήπως αυτό που συνέβη εδώ, έχει να κάνει με τις 
δραστηριότητες στην εργασία και τη ζωή μας; 

Περιγραφή άσκησης 

Κάντε πρόσθετες ερωτήσεις στη γνώμη των συμμετεχόντων που μοιράστηκαν με την ομάδα, 
κατευθύνοντάς τους στο συμπέρασμα, ότι κάθε ενέργεια προκαλεί μια αντίδραση άλλων 
ανθρώπων (ορατή ή μη). 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S3 

Τύπος δραστηριότητας 

Παιχνίδι 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ζεύγη 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- Φύλλα A4 

- στυλό τσόχας  

 

20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Ανάλυση της στρατηγικής συνεργασίας. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μπείτε σε ζευγάρια και παίξτε ένα παιχνίδι. Στόχος σας είναι να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερους πόντους μέσα σε 10 γύρους. Ένας γύρος σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές έχουν μια 
κίνηση. Σημειώστε τους πόντους σας σε ένα χαρτί. Το παιχνίδι είναι να δώσετε στον αντίπαλό σας 
ένα χαμόγελο ή μια βόμβα. Ένα χαμόγελο σημαίνει ότι ο καθένας από εσάς παίρνει έναν πόντο. 
Μια βόμβα σημαίνει ότι κερδίζετε 3 πόντους για τον εαυτό σας και ταυτόχρονα παίρνετε 3 πόντους 
από τον αντίπαλό σας. Παίξτε αρκετές φορές δοκιμάζοντας διαφορετικές στρατηγικές. 

 

Περιγραφή άσκησης 

Γράψτε σε εμφανές σημείο: 

Χαμόγελο = +1 +1 +1 

Βόμβα = +3 -3 

 

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, συζητήστε την πορεία της και τις πιο αποτελεσματικές 
στρατηγικές. 

 

  



ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S4 

Θέμα 

Πάρτε μια απόφαση 

Γενική περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν και θα βιώσουν 
διαφορετικούς τρόπους λήψης αποφάσεων σε μια ομαδική εργασία. Θα αντιμετωπίσουν επίσης 
τα διλήμματα, τις ευκαιρίες, τις συνέπειες και τις αξίες που σχετίζονται με αυτές. 

 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 

- μικρά κομμάτια χαρτιού με θέματα εργασίας  

- ένα κομμάτι χαρτί με οδηγίες για ένα παιχνίδι 
ρόλων  

 

70 λεπτά 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 1 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε μικρές ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Τέσσερις ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 

- μικρά κομμάτια χαρτιού με θέματα εργασίας 

 

 

40 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για τέσσερις τρόπους λήψης αποφάσεων στην ομαδική εργασία και 
είναι σε θέση να τους χαρακτηρίσουν. 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Φτιάξτε 4 ομάδες. Το καθήκον κάθε ομάδας θα είναι να χαρακτηρίσει έναν από τους τρόπους με 
τους οποίους μια ομάδα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Ειδικότερα, να θυμάστε ότι η περιγραφή 
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα διλήμματα, τις ευκαιρίες, τις συνέπειες και τις αξίες που 
σχετίζονται με αυτές. 

 



Περιγραφή άσκησης 

Αφήστε τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε 4 ομάδες ή χωρίστε τους μόνοι σας. Εξοπλίστε τις 
ομάδες με φύλλα flip chart και μαρκαδόρους και στη συνέχεια αναθέστε ένα από τα θέματα σε 
κάθε ομάδα: 

 

Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία. 

Να θυμάστε να εξετάζετε: διλήμματα, ευκαιρίες, συνέπειες και αξίες. Τέλος, αναπτύξτε μια 
σύσταση - σε ποια ομάδα, σε ποια κατάσταση αυτό το μοντέλο θα λειτουργήσει καλύτερα. 
 

Συναίνεση 

Να θυμάστε να εξετάζετε: διλήμματα, ευκαιρίες, συνέπειες και αξίες. Τέλος, αναπτύξτε μια 
σύσταση - σε ποια ομάδα, σε ποια κατάσταση αυτό το μοντέλο θα λειτουργήσει καλύτερα. 

 

Μια απόφαση ενός ηγέτη/αφεντικού. 

Να θυμάστε να εξετάζετε: διλήμματα, ευκαιρίες, συνέπειες και αξίες. Τέλος, αναπτύξτε μια 
σύσταση - σε ποια ομάδα, σε ποια κατάσταση αυτό το μοντέλο θα λειτουργήσει καλύτερα. 
 

Απόφαση μιας επιλεγμένης ομάδας ανθρώπων. 

Να θυμάστε να εξετάζετε: διλήμματα, ευκαιρίες, συνέπειες και αξίες. Τέλος, αναπτύξτε μια 
σύσταση - σε ποια ομάδα, σε ποια κατάσταση αυτό το μοντέλο θα λειτουργήσει καλύτερα. 
 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματά 
της.  

 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Παιχνίδι ρόλων 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

6 εθελοντές + κοινό 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- ένα κομμάτι χαρτί με οδηγίες για ένα παιχνίδι 
ρόλων  15 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες βιώνουν μια κατάσταση κατά την οποία στερούνται το δικαίωμα ψήφου σε ένα 
σημαντικό για αυτούς θέμα. 



Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Χρειάζομαι 6 εθελοντές για ένα παιχνίδι ρόλων, συμπεριλαμβανομένου ενός αυταρχικού 
αφεντικού. Ποιος θα ήθελε να παίξει;  

Ετοιμάστε μια σύντομη παράσταση σύμφωνα με την περιγραφή που θα σας δώσω. Προσπαθήστε 
να εκφράσετε τα συναισθήματα που θα ένιωθαν οι άνθρωποι που θα βρίσκονταν σε μια τέτοια 
κατάσταση. 

Και θα ήθελα να ζητήσω από την υπόλοιπη ομάδα να προετοιμάσει μια θέση. 

Περιγραφή άσκησης 

Οδηγίες για το παιχνίδι ρόλων: 

Είστε μια ομάδα ειδικών, που εργάζεται σε ένα μεγάλο έργο εδώ και έξι μήνες. Αναπάντεχα, ο 
γενικός διευθυντής έρχεται στη συνάντηση και σας ενημερώνει για το κλείσιμο του έργου 
χωρίς να σας εξηγήσει τους λόγους της απόφασής του, η οποία είναι αμετάκλητη. 

 

Βεβαιωθείτε ότι, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι συμμετέχοντες αποβάλλουν το ρόλο τους 
πηδώντας ή ξεσκονίζοντας τους εαυτούς τους σαν να βούρτσισαν τη σκόνη από τα ρούχα τους. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 3 - S4 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 15 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν δύσκολες αποφάσεις. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παρακαλώ πείτε μας, τι νιώσατε κάνοντας αυτό το παιχνίδι ρόλων; Τι συναισθήματα βιώσατε; 

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε μια τέτοια απόφαση στην ομάδα;  

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να παρέχονται, ώστε η ομάδα να μπορεί να αποδεχθεί ομαλά την 
απόφαση που ελήφθη. 

 

Περιγραφή άσκησης 

Αφήστε όλους τους φορείς να μιλήσουν και στη συνέχεια παρακινήστε τους συμμετέχοντες να 
βρουν τον καλύτερο τρόπο να επικοινωνήσουν μια τέτοια απόφαση. 

 



 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S5 

Θέμα 

Ας τα πάμε καλά 

Γενική περιγραφή 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν ενεργά σε μια ομάδα. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 
50 λεπτά 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1- S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση σε ζευγάρια 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Ζεύγη 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 25 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να ακούνε ενεργά. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Μπείτε σε ζευγάρια και πείτε ο ένας στον άλλον μια ιστορία από τη ζωή σας. Ενώ το ένα άτομο 
μιλάει, το άλλο δεν αντιδρά με κανέναν τρόπο σε αυτό που ακούει. Είναι σημαντικό να μην πείτε 
τίποτα, να μην γνέψετε ή να κάνετε άλλες χειρονομίες. Μπορεί να μην κοιτάτε καν τον εαυτό σας. 

 

Μετά από περίπου 5-8 λεπτά προχωρήστε με περαιτέρω οδηγίες: 

Τώρα πείτε ο ένας στον άλλον την ιστορία της ζωής σας ξανά - μπορεί να είναι η ίδια ιστορία. Αυτή 
τη φορά όμως, κατά τη διάρκεια της ακρόασης του συντρόφου σας, παραμείνετε σε οπτική επαφή, 
γνέψτε φυσικά και χρησιμοποιήστε εκφράσεις του προσώπου σας. 

 

Μετά από περίπου 5-8 λεπτά προχωρήστε με περαιτέρω οδηγίες: 

 

Αλλάξτε και πάλι τους ρόλους. Αυτή τη φορά, ακούστε πολύ ενεργά - νιώστε τον εαυτό σας μέσα 
στην ιστορία, εκφράστε τα συναισθήματά σας, ζητήστε λεπτομέρειες, χρησιμοποιήστε 
παραφράσεις. 

 



Περιγραφή άσκησης 

Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες ακολουθούν τις οδηγίες σε κάθε στάδιο. 

 

 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S5 

Τύπος δραστηριότητας 

Συζήτηση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Κανένα 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 25 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες κατανοούν τη σημασία της ενεργητικής ακρόασης. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παρακαλώ μοιραστείτε τώρα, τι αισθανθήκατε σε κάθε στάδιο της προηγούμενης άσκησης - τόσο 
ως αφηγητής όσο και ως ακροατής. 

Περιγραφή άσκησης 

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες μιλούν. 

 

 

ΣΕΝΆΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ - S6 

Θέμα 

Το έργο μας 

Γενική περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα περάσουν από τη διαδικασία 
προετοιμασίας ενός έργου και καθορισμού των ρόλων. 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 
- μικρά κομμάτια χαρτιού με οδηγίες για ένα 
έργο 

60 λεπτά 

 

 

 



ΆΣΚΗΣΗ 1 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Εργασία σε ομάδες 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- φύλλα flipchart 

- μαρκαδόρους flipchart 

- μικρά κομμάτια χαρτιού με οδηγίες για μια 
εργασία  

40 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν από κοινού την υλοποίηση ενός έργου. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παρακαλώ χωριστείτε σε δύο ομάδες τώρα. Το καθήκον σας θα είναι να προετοιμάσετε μια 
εφαρμογή του επιλεγμένου έργου και να καθορίσετε τους ρόλους στο πλαίσιο αυτού. Θυμηθείτε 
να προσδιορίσετε κάθε ένα από τα σημεία που αναφέρονται. Έχετε στη διάθεσή σας 40 λεπτά για 
να ολοκληρώσετε την εργασία. 

 

Περιγραφή άσκησης 

 

Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 

Είστε μια ομάδα σχεδιασμού σε μια μεγάλη εταιρεία. Σας ανατέθηκε να σχεδιάσετε την 
ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για την εταιρεία σας χρησιμοποιώντας μόνο 
τους εσωτερικούς πόρους της εταιρείας. Η εταιρεία είναι μεγάλη και προσλαμβάνει όλους τους 
ειδικούς που χρειάζεστε για την εκτέλεση αυτής της εργασίας. 

Θυμηθείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία ενός έργου: στόχος, όραμα, κριτήρια επιτυχίας, 
προσδοκίες, κίνδυνοι, τεχνικές σχέσεις, ιδιοκτήτης του έργου, μέλη της ομάδας, ηγέτης, χορηγός, 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
 

Ίδρυση νέας θυγατρικής της εταιρείας 

Ο στόχος σας είναι να σχεδιάσετε το άνοιγμα του πρώτου ξένου εκθεσιακού χώρου με τα 
προϊόντα της εταιρείας σας. 

Θυμηθείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία ενός έργου: στόχος, όραμα, κριτήρια επιτυχίας, 
προσδοκίες, κίνδυνοι, τεχνικές σχέσεις, ιδιοκτήτης του έργου, μέλη της ομάδας, ηγέτης, χορηγός, 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

 

 

 

 



 

ΆΣΚΗΣΗ 2 - S6 

Τύπος δραστηριότητας 

Παρουσίαση 

Κατανομή των συμμετεχόντων 

Δύο ομάδες 

Υλικά που απαιτούνται για το εργαστήριο Χρόνος διάρκειας 

- κανένα 20 λεπτά 

Λεπτομερή αποτελέσματα 

Εφαρμογή των γνώσεων σχετικά με τα στοιχεία σχεδιασμού έργων στην πράξη. 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

Παρακαλείστε να παρουσιάσετε τα έργα στα οποία εργάζεστε. 

Περιγραφή άσκησης 

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους από την προηγούμενη 
άσκηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ 



Βρείτε ελεύθερο χρόνο και ένα μέρος όπου μπορείτε να έχετε χώρο για τον εαυτό σας. Καθίστε και 
αναπνεύστε ήρεμα. Αφού ηρεμήσετε την αναπνοή σας και ηρεμήσετε τις σκέψεις σας, 
επικεντρωθείτε στη ζωή σας.  

Παρατηρήστε και αξιολογήστε τους τομείς της επάρκειας στη ζωή και την εργασία σας: 

1. Δραστηριοποίηση (πρωτοβουλία, δράση, αυτογνωσία, σκοπιμότητα, εστίαση στο εφικτό) 

2. Ανάληψη ευθύνης για τα καθήκοντα που ανατίθενται (ολοκλήρωση των καθηκόντων, μη διακοπή, 
προσοχή στα αποτελέσματα) 

3. Ομαδική εργασία (συνεργασία με άλλους, συμφιλίωση των δικών και των ομαδικών στόχων)  

4. Δίνοντας ανατροφοδότηση (μοιραστείτε τις εμπειρίες σας σε μια σχέση) 

5. Κατανοητή επικοινωνία, έκφραση σκέψεων (ακρίβεια, εξειδίκευση, γλώσσα των γεγονότων και των 
εμπειριών, ομιλία για τον εαυτό μας)  

(αφήστε εκτός τις περιοχές που δεν σας αφορούν).  

Λάβετε υπόψη την ατομική σας αίσθηση ότι διαθέτετε αυτή την ικανότητα τη δεδομένη στιγμή. 

Ενεργήστε διαισθητικά, με τόλμη και εμπιστευθείτε την ικανότητά σας να αξιολογήσετε κάθε έναν 
από τους τομείς. Βάλτε Χ στο πεδίο που αντιστοιχεί στην εκτίμησή σας για το επίπεδο των ικανοτήτων 
σας.  

1 - σημαίνει ελάχιστη επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα 

10 - σημαίνει πολύ υψηλό επίπεδο ικανοτήτων, εμπειρογνώμονας 

PROAKTIVITY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ΑΝΆΛΗΨΗ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΊ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΈΚΦΡΑΣΗ ΣΚΈΨΕΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Φωτογραφίστε τις απαντήσεις σας ή κρατήστε το έντυπο για να το συγκρίνετε με το έντυπο που θα 
συμπληρώσετε στο τέλος του κύκλου του εργαστηρίου. 

ΕΠΌΜΕΝΗ ΚΊΝΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ 1 



 

Βρείτε ελεύθερο χρόνο και ένα μέρος όπου μπορείτε να έχετε χώρο για τον εαυτό σας. Καθίστε και 
αναπνεύστε ήρεμα. Αφού ηρεμήσετε την αναπνοή σας και ηρεμήσετε τις σκέψεις σας, 
επικεντρωθείτε στη ζωή σας.  

Παρατηρήστε και αξιολογήστε τους τομείς της επάρκειας στη ζωή και την εργασία σας: 

1. Δραστηριοποίηση (πρωτοβουλία, δράση, αυτογνωσία, σκοπιμότητα, εστίαση στο εφικτό) 

2. Ανάληψη ευθύνης για τα καθήκοντα που ανατίθενται (ολοκλήρωση των καθηκόντων, μη διακοπή, 
προσοχή στα αποτελέσματα) 

3. Ομαδική εργασία (συνεργασία με άλλους, συμφιλίωση των δικών και των ομαδικών στόχων)  

4. Δίνοντας ανατροφοδότηση (μοιραστείτε τις εμπειρίες σας σε μια σχέση) 

5. Κατανοητή επικοινωνία, έκφραση των σκέψεων (ακρίβεια, εξειδίκευση, γλώσσα των γεγονότων και 
των εμπειριών, ομιλία για τον εαυτό μας)  

Εισάγετε το Χ στον τομέα που αντιστοιχεί στο επίπεδο ικανοτήτων που θα θέλατε να αποκτήσετε στο 
μέλλον, το οποίο θα σας προσφέρει επαγγελματική ικανοποίηση και θα σας επιτρέψει να επιτύχετε 
τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Ενεργήστε διαισθητικά, με τόλμη και εμπιστευθείτε την ικανότητά σας να αξιολογήσετε κάθε έναν 
από τους τομείς. Βάλτε Χ στο πεδίο που αντιστοιχεί στην εκτίμησή σας για το επίπεδο των ικανοτήτων 
σας.  

1 - σημαίνει ελάχιστη επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα 

10 - σημαίνει πολύ υψηλό επίπεδο ικανοτήτων, εμπειρογνώμονας 

PROAKTIVITY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ΑΝΆΛΗΨΗ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΊ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΈΚΦΡΑΣΗ ΣΚΈΨΕΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Δώστε προσοχή στις ικανότητες εκείνες που προκαλούν την αυτοεκτίμησή σας να είναι χαμηλότερη 
από την αυτοεκτίμηση που αναμένετε σήμερα.  Ανάμεσα σε αυτές τις πέντε, εντοπίστε τις 
ικανότητες που θέλετε να αναπτύξετε, ακόμη και αν η εκτίμησή σας για το επίπεδό τους είναι 
υψηλή.   

 

Επιλέξτε 3 από τις 5 ικανότητες που δίνονται παραπάνω, στις οποίες θα θέλατε να εστιάσετε την 
προσοχή σας για να τις αναπτύξετε στο μέλλον. 

Σχεδιάστε τι θα θέλατε να επιτύχετε στον τομέα των ικανοτήτων - τους στόχους σας.  

Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι είναι:  

Συγκεκριμένα - κατάλληλα για εσάς, επιλεγμένα από εσάς, κατάλληλα και προσαρμοσμένα στη ζωή 
σας.  

Μετρήσιμο - μπορεί να περιγραφεί με ένα μέτρο της ποσότητας, της ολοκλήρωσης κάποιου 
πράγματος, της ποιότητας που επιτυγχάνεται ή των αλλαγών.  

Αποδεκτή - δυνατή για εσάς, στις συνθήκες διαβίωσής σας, στο οικογενειακό/επαγγελματικό σας 
σύστημα, στο οικονομικό σας πλαίσιο.  

Πραγματικό - μπορεί να υλοποιηθεί από εσάς χρησιμοποιώντας τους πόρους σας ή με την 
προγραμματισμένη και συμφωνημένη βοήθεια κάποιου άλλου.  

Λήξη - με σαφώς καθορισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης.   

Επιπλέον, οι στόχοι θα πρέπει να γράφονται σε πρώτο πρόσωπο ενικού αριθμού (θα κάνω κάτι κατά 
τη διάρκεια του Χ χρόνου) και θα πρέπει να γράφονται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση.  

Παράδειγμα:  
Μέχρι το τέλος αυτού του έτους, θα έχω αναπτύξει την ικανότητα να συνεργάζομαι, ώστε να μην 
έχω συγκρούσεις με την ομάδα 
.   

Στο επόμενο τρίμηνο θα ολοκληρώσω την εκπαίδευση στον τομέα της...  

Μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, θα έχω ολοκληρώσει την αναβληθείσα εργασία XY. 

Από τους αναφερόμενους στόχους, επιλέξτε έναν σε κάθε τομέα ικανοτήτων που θα έχει την 
υψηλότερη προτεραιότητα για εσάς. Καταγράψτε τους υπόλοιπους, ακολουθώντας την ιεραρχία 
σπουδαιότητας.  Ξεκινήστε με μια σημείωση του γιατί είναι τόσο σημαντικό για εσάς να τους 
υλοποιήσετε. 

Σκεφτείτε τι ακριβώς θα σας κάνει να θεωρήσετε ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί. Πώς θα ξέρετε ότι 
έχετε επιτύχει το αποτέλεσμα; 

 

Τομέας αρμοδιότητας 1: ............................................................. 

Κατάλογος των στόχων που πρόκειται να αναλάβω για να βελτιώσω μια συγκεκριμένη ικανότητα   

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................... 

  

 



Επιχειρηματολογία - γιατί αξίζει να προβώ στις παραπάνω ενέργειες, πώς θα επηρεάσει τη ζωή μου;  

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 

Τομέας αρμοδιότητας 2: ............................................................. 

Κατάλογος των στόχων που πρόκειται να αναλάβω για να βελτιώσω μια συγκεκριμένη ικανότητα    

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................. 

Επιχειρηματολογία - γιατί αξίζει να προβώ στις παραπάνω ενέργειες, πώς θα επηρεάσει τη ζωή μου;  

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 

Τομέας αρμοδιότητας 3: ............................................................. 

Κατάλογος των στόχων που πρόκειται να αναλάβω για να βελτιώσω μια συγκεκριμένη ικανότητα    

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................. 

Επιχειρηματολογία - γιατί αξίζει να αναλάβω τις παραπάνω ενέργειες, πώς θα επηρεάσουν τη ζωή 

μου;  ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 
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