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Στόχος του εργαλείου πεδία 
εφαρμογής 
Αυτό το εργαλείο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις ομάδες στον καθορισμό και την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ταυτότητα και την απόδοσή τους. Ως συλλογική ταυτότητα, οι 

ομάδες πρέπει να δημιουργήσουν και να αναπτυχθούν σε μια συνεργατική διαδικασία. Αν και 

αυτή η διαδικασία συμβαίνει φυσικά, είναι ωφέλιμο να αφιερώσουμε κάποιες στιγμές στο να 

επικεντρωθούμε στο "ποιοι είμαστε" και στο "τι θέλουμε". Σταματώντας, εστιάζοντας και 

αναλογίζοντας τον σκοπό της «ομάδας» και τους ρόλους των μελών της ομάδας ενισχύουμε την 

επίγνωση των μελών της ομάδας σε σχέση με τους εαυτούς τους, τους άλλους αλλά και των 

σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων μελών του συνόλου (ομάδας). Αυτή η 

συνειδητοποίηση μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία των ομάδων. 

 

Υλικό 
10 τετράγωνες σανίδες φελλού (15cm x 15 cm) 

10 χρωματιστά χαρτόνια σε διαφωρετικά χρώματα (ή χοντρά χαρτιά) (15cm x 15 cm) + 1 λευκό 

χαρτόνι (30cm x 30 cm) 

10 χρωματιστές καρφίτσες ώθησης – με τα ίδια χρώματα όπως τα χαρτόνια 

10 καλώδια γραμμής – με τα ίδια χρώματα όπως τα χαρτόνια 

10 στυλό 

Θήκη συμβόλων με περίπου 200 σύμβολα 

 

Διαδικασία Υλοποίησης 
Αυτό το εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί και με τα 8 βήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα 

εργάζεστε σε όλα τα θέματα ρόλων της ομάδας ή - εάν δεν έχετε πολύ χρόνο ή θέλετε να 

εργαστείτε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να εφαρμόσετε μόνο το αρχικό βήμα, το τελικό 

βήμα και  οποιοδήποτε βήμα (ή βήματα) μεταξύ αυτών μπορεί να  σας  ενδιαφέρει.  
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Λεπτομερής περιγραφή βημάτων 
 

Πριν ξεκινήσετε,εξασφαλίστε έναν άνετο χώρο  και δημιουργήστε ένα χαλαρό περιβάλλον (για 

παράδειγμα, με μαξιλάρια, ριπές, τατάμι, χαλιά) χωρίς εμπόδια (όπως γραφεία ή τραπέζια) για να 

χρησιμοποιήσετε το πάτωμα ως βάση εργασίας.  

 

 

1. Ενσωμάτωση ομάδας 

• Καλωσορίστε στην ομάδα και προσκάλεστε τους να καθίσουν σε κύκλο. 

• Διανείμετε σε κάθε μέλος της ομάδας ένα στυλό, ένα φελλό, ένα χρωματιστό χαρτόνι μια 

καρφίτσα και τον ίδιο αριθμό καλωδίων γραμμής με τον αριθμό των μελών της ομάδας 

στη δραστηριότητα (όλα τα αντικείμενα πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα). Κάθε μέλος 

τοποθετεί το φελλό μπροστά τους και συνδέει την κάρτα με την καρφίτσα. Εσείς θα 

πρέπει να τοποθετήσετε το λευκό χαρτόνι στη μέση του κύκλου με τα 200 σύμβολα γύρω 

του. 

• Προτείνετε στην ομάδα να ταυτοποιηθεί - "ποια είναι τα μέλη αυτής της ομάδας;" Για 

αυτό, προσκαλέστε κάθε μέλος να επιλέξει ένα σύμβολο, να γράψει το όνομά του στην 

κάρτα και να τοποθετήσει το επιλεγμένο σύμβολο στη μέση της σανίδας τους.  

 

2. Καθορισμός σκοπού  

• Προκαλέστε την ομάδα να συζητήσει την αποστολή της ομάδας για μερικά λεπτά 

(max.10). "Γιατί ιδρύθηκε αυτή η ομάδα;", "Ποιο είναι το κύριο καθήκον αυτής της 

ομάδας;", "Ποια είναι η σημασία της ομάδας μας;" "Για ποιον δουλεύει η ομάδα;",  

"Ποιος είναι ο σκοπός μας;". 

• Εξηγήστε ότι αυτή η συζήτηση είναι απλώς ένα σημείο εκκίνησης για τη συνεχή 

εργασία σε αυτήν. Η πρόθεση είναι να διασφαλιστεί μια κοινή ιδέα λόγου ύπαρξης της 

ομάδας, όχι να καταλήξουμε σε μια καλά καθορισμένη δήλωση σκοπού!! Θέλουμε να 

διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη της ομάδας μοιράζονται την ίδια κατανόηση σχετικά με 

το "γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα;", "για ποιο λόγο"! 

• Προσκαλέστε την ομάδα να επιλέξει ένα σύμβολο που θα μπορούσε να τοποθετηθεί 

στον πίνακα που βρίσκεται στο κέντρο και θα αντιπροσώπευε τον σκοπό της ομάδας. 

 

3. Οι δυνάμεις μας 

• Ζητήστε απο τα μέλη της ομάδας να επιλέξουν ένα άλλο σύμβολο, το οποίο θα 

αντιπροσώπευε τη δύναμη που θεωρεί ότι πρέπει να συμβάλει στην επιτυχία 

τουσκοπούτης ομάδας. Κάθε άτομο  επιλέγει ένα σύμβολο και το τοποθετεί στη δική 

του κόκκινη κάρταcolou(δίπλα στο πρώτο επιλεγμένο σύμβολο). 



 
 
 
 
 
 

 
  

• Αυτή τη στιγμή, κάθε μέλος καλείται να παρουσιάσει τα σύμβολα που τοποθετούνται 

στην ατομική του κάρτα και να εξηγήσει: "γιατί επέλεξα αυτό το σύμβολο για να 

παρουσιαστώ" και "γιατί επέλεξα αυτό το σύμβολο για να αντιπροσωπεύσω μια 

δύναμη που θεωρώ ότι πρέπει να συμβάλει σε αυτή την ομάδα". 

 

4. Οι ρόλοι μας 

• Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να γράψουν στις κάρτες τους τους ρόλους που 

θεωρούν ότι έχουν σε αυτή την ομάδα. Μπορούν να προσδιορίσουν μεταξύ ενός και 

τριών ρόλων. Μην δώσετε καμία καθοδήγηση σε αυτή τη διαδικασία. Αφήστε τα μέλη 

να γράψουν ελεύθερα. Μπορούν να γράψουν εργασίες, κοινωνικούς ρόλους, 

λειτουργικούς ρόλους... 

• Στο τέλος, κάθε μέλος διαβάζει δυνατά τους ρόλους τους. Κανένα σχόλιο αυτή τη 

στιγμή! Απλά ακούμε ο ένας τον άλλον. 

 

 

 

5. Οι αλληλοεξαρτήσεις μας 

• Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να χρησιμοποιήσουν τα καλώδια γραμμής τους για να 

εντοπίσουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ρόλων τους στην ομάδα. Κάθε άτομο έχει τον 

ίδιο αριθμό γραμμών με τα μέλη της ομάδας και, για το λόγο αυτό, μπορεί να 

αντιπροσωπεύει συμβολικά όλες τις διασυνδέσεις που χρειάζονται: μόνο μία ή με όλα 

τα μέρη. Οι γραμμές συνδέονται με κάθε καρφίτσα και με την άλλη προβλεπόμενη 

καρφίτσα ομάδας. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

6. Οι προκλήσεις μας 

Το σενάριο πλησιάζει  στην πραγματικότητα: ένα πολύπλοκο σύστημα! Τα καλά νέα: αν μοιάζει με 

σύστημα, σημαίνει ότι έχουμε μια ομάδα! Ένα αλληλεξαρτώμενο σύστημα    λειτουργεί στο σύνολό 

του για έναν κοινό σκοπό! Ωστόσο, τα συστήματα και οι ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα, 

δυσκολίες και διαφορετικού είδους προκλήσεις.  

• Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να θέσουν ένα σύμβολο, το οποίο θα  

αντιπροσωπεύει μια πρόκληση που θεωρούν ότι αντιμετωπίζει ή θα αντιμετωπίσει η 

ομάδα. Στη συνέχεια, κάθε μέλος αποφασίζει πού πρέπει να βρίσκεται το σύμβολο: στη 

δική του κάρτα, στην κάρτα άλλου μέλους ή στην κεντρική κάρτα. Δεν επιτρέπονται 

σχόλια σε αυτό το στάδιο. 

 

 

7. Είμαστε υποστηρικτικοί 

Οι προκλήσεις γίνονται ευκολότερες επειδή οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι σε μια ομάδακαι η 

υποστήριξη ο ένας του άλλου για κοινή επιτυχία είναι ένας από τους πιοσημαντικούς ρόλους ως 

μέλη της ομάδας. 

• Για το λόγο αυτό, αυτό είναι το τελευταίο σύμβολο – αλλά ένα από τα πιο πολύτιμα – 

που πρέπει να αναγνωριστεί.  Κάθε μέλος επιλέγει ένα σύμβολο για να 

αντιπροσωπεύσει πώς μπορεί να αναλάβει τον υποστηρικτικό ρόλο και να το κρατήσει 

στο χέρι του.   

• Καλέστε κάθε μέλος να τοποθετήσει το σύμβολο όπου θέλει, ενώ εξηγεί γιατί και το 

πλαισιώνει στο δικό του όραμα της παγκόσμιας προοπτικής που αναπτύσσεται  καθ ' 

όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

 

8. Κλείσιμο 

• Εάν δεν το έχετε κάνει προηγουμένως, καλέστε κάθε μέλος να εξηγήσει γιατί και να 

πλαισιώσει  τα επιλεγμένα σύμβολα  στο  δικό του όραμα της παγκόσμιας προοπτικής 

της δραστηριότητας  . 

• Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια μικρή συζήτηση /σύνοψη του ανεπτυγμένου 

σεναρίου. Ρωτήστε αν κάποιος θα ήθελε να προτείνει οποιαδήποτε αλλαγή στο τελικό 

συμβολικό πεδίο. Αυτές οι (τελικά) τελευταίες αντιλήψεις προετοιμάζουν τις αλλαγές 

στις οποίες συμφωνεί η ομάδα και ξεκινούν το  κλείσιμο της τελικής ρύθμισης. Σ’ αυτό 

το κλείσιμο του ανεπτυγμένου σεναρίου θα μπορούσατε να αναφέρετε στα μέλη της 

ομάδας τα θέματα που προέκυψαν: να είστε ενήμεροι...,  να είστε σαφείς για..., 

μελλοντικές δράσεις... 

• Στο τέλος, προσκαλέστε τα μέλη της ομάδας να καταχωρήσουν την κατασκευή τους με 

2 φωτογραφίες (η μία μόνο με το συμβολικό πεδίο και η άλλη με τα μέλη της ομάδας 



 
 
 
 
 
 

 
  

και το συμβολικό πεδίο) και, γράφοντας τα συμπεράσματα / σημεία μάθησης ή / και τις 

μελλοντικές δράσεις τους στο Πρότυπο "Συμπεράσματα / Σημεία Μάθησης". 

 

Σε περίπτωση που εφαρμόζετε μεμονωμένα βήματα, κάντε συζήτηση στο συγκεκριμένο βήμα. 

 


