
  

Μεθοδολογία για τη 
Design Thinking 
(Σχεδιαστική Σκέψη) 
 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
22.03.2022 
DLEARN 

  

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν 

συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των 

συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Μεθοδολογία για το Design Thinking ............................................................................ 1 

Εισαγωγή ..................................................................................................................................... 3 

1. Προσδιορισμός της ευκαιρίας (παραγωγή ιδεών) ................................................... 7 

2.  Σχεδιασμός (φυτώριο ιδεών) ......................................................................................... 7 

3.Το πρωτότυπο ........................................................................................................................ 8 

4. Ανατροφοδότηση (σύγκριση) .......................................................................................... 8 

5. Εξειδίκευση και διάδοση .................................................................................................. 9 

6. Παρουσίαση του παιχνιδιού ............................................................................................ 9 

Μελέτες περιπτώσεων από την Ευρώπη ......................................................................... 9 

Μελέτες περιπτώσεων : Ιταλία ........................................................................................ 10 

Μελέτες περιπτώσεων: Κύπρος ....................................................................................... 14 

Μελέτες περιπτώσεων : Βουλγαρία .............................................................................. 15 

Μελέτες περιπτώσεων : Ισπανία ..................................................................................... 17 

Μελέτες περιπτώσεων: Ελλάδα ...................................................................................... 18 

Συμβουλές και κόλπα για τη σχεδιαστική σκέψη ....................................................... 22 

7 συμβουλές για το πώς να βελτιώσετε την ομαδική εργασία με τη 
σχεδιαστική σκέψη ................................................................................................................ 23 

Τα κυριότερα κοινά σφάλματα .......................................................................................... 24 

 
 
 

 
 
 

 

  



 
 
 
 

     

 

3 

Εισαγωγή 

Τι είναι το Design Thinking; 

" Ενσυναίσθηση. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι πραγματικά εκτιμούν οι άνθρωποι. Το σπουδαίο με το 

Design Thinking είναι ότι επιτρέπει στους ανθρώπους να χτίζουν ιδέες πάνω στις ιδέες άλλων ανθρώπων. 

Σκέφτεσαι κάτι, έχω μια ιδέα, και μετά κάποιος κάπου λέει: "Έι, αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι πρέπει να 

κάνουμε αυτό και θα μπορούσαμε να κάνουμε εκείνο". Έτσι φτάνεις σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα 

έφτανες ποτέ με ένα μόνο μυαλό. " Ο David Kelley (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και ιδρυτής 

της εταιρείας σχεδιασμού IDEO) συνοψίζει το Design Thinking ως εξής. 

Πρόκειται για μια μέθοδο σκέψης (που ονομάστηκε έτσι από ερευνητές του Πανεπιστημίου του 

Στάνφορντ), μια προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που είναι ταυτόχρονα αναλυτική και δημιουργική.  

Στην πραγματικότητα, "σχεδιάζω" σημαίνει σχεδιάζω: αφού οριστεί ένα πρόβλημα προς επίλυση, η 

μέθοδος Design Thinking καθορίζει τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας που ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή. 

Πώς λειτουργεί; 

Αν μιλάμε για διαδικασία και μέθοδο, μιλάμε για ένα σύστημα που αναπτύσσεται σε διάφορα στάδια, τα 

οποία θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:  

 

1. Ορισμός του προβλήματος, ανάλυση κάθε χαρακτηριστικού. Στη φάση αυτή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έρευνες, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, συλλογή δεδομένων κ.λπ,   

 

2. Αναζήτηση ιδεών ή καταιγισμός ιδεών. Καταγράφονται οι πιθανές λύσεις, συγκρίνονται οι πιθανές 

εφαρμογές, αναζητούνται καινοτόμες ιδέες κατάλληλες για το συγκεκριμένο πλαίσιο,   

 

3. Ανάπτυξη ιδεών. Μόλις βρεθεί η καταλληλότερη λύση, αρχίζει η ανάπτυξη, ενδεχομένως με την 

παραγωγή ενός πρωτοτύπου, ακολουθούμενη από διάφορες δοκιμές για την επαλήθευση της 

λειτουργικότητάς του,   

 

4. Εκκίνηση. Αφού το αντικείμενο/προϊόν/υπηρεσία έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί, είναι έτοιμο να 

εφαρμοστεί τελικά στο αρχικό πρόβλημα.  

 
 

Υπάρχουν πολλά θετικά αποτελέσματα αυτής της μεθόδου: η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας, η θετική 

σύγκριση μεταξύ των συναδέλφων, η σημασία του διαμοιρασμού και, γενικότερα, η αποτελεσματικότητα 

ενός καλά μελετημένου έργου. 

Επιπλέον, η ΔΤ δεν πρέπει να θεωρείται ως μια γραμμική διαδικασία: μόλις βρεθεί μια λύση, μπορούμε 

πάντα να σκεφτούμε να τη βελτιώσουμε, ξεκινώντας τη διαδικασία από την αρχή και ξεκινώντας έναν 

ενάρετο κύκλο! 
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Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα σχεδιαστικής σκέψης; 

 

Δεν είναι μια αυστηρή μέθοδος: υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες έννοιες και επανερμηνείες. 

Ένα από αυτά είναι ο Κύκλος Έναρξης, που δημιουργήθηκε από τον John Spencer: είναι ένα μοντέλο 

φιλικό προς τους φοιτητές, σχεδιασμένο για τον κόσμο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αποτελείται 

από 7 φάσεις: 

 

  

 

 L: Κοιτάξτε, ακούστε και μάθετε             

 

 Α: Κάντε πολλές ερωτήσεις 

 

 U: Κατανόηση της διαδικασίας ή του προβλήματος 

 

 N: Πλοήγηση σε ιδέες 

 

 C: Δημιουργία πρωτοτύπου 

 

 H: Επισήμανση και διόρθωση 

 

 Εκκίνηση σε ένα κοινό 
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(εικόνα: https://spencerauthor.com/blog/) 

Συνεπώς, τα αγόρια και τα κορίτσια καλούνται πρώτα να παρατηρήσουν, να ακούσουν και να 

διερευνήσουν ένα πρόβλημα, αναλύοντάς το σε όλες τις πτυχές του, κάνοντας έρευνα, παίρνοντας 

συνεντεύξεις, μαθαίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα για το πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να 

παρέμβουν, πριν αρχίσουν την αναζήτηση πιθανών λύσεων, συγκρίνοντας και αναλύοντας τις συνέπειες. 

Στη συνέχεια, θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός πρωτοτύπου (ένα σχέδιο, μια 

ψηφιακή παρουσίαση, ένα τεχνικό έργο), πραγματοποιώντας δοκιμές και καταγράφοντας τις επιτυχίες 

και τις αποτυχίες, γνωρίζοντας ότι "κάθε λάθος τους φέρνει πιο κοντά στη λύση". 

 

Ο Mitch Resnick του MIT Media Lab έχει επίσης θεωρητικοποιήσει ένα μοντέλο - τη σπείρα δημιουργικής 

μάθησης - στο βιβλίο του "Lifelong Kindergarden": σε αυτή την περίπτωση, η μάθηση γίνεται αντιληπτή 

ως σπείρα, ένας ενάρετος κύκλος παιχνιδιού και διασκέδασης που ενθαρρύνει την καινοτομία και 

στοχεύει στη συνεχή βελτίωση.  

Εδώ οι φάσεις είναι: φανταστείτε, δημιουργήστε, παίξτε, μοιραστείτε και προβληματιστείτε, αρχίστε να 

φαντάζεστε ξανά. Η ιδέα είναι η ίδια: δεδομένου ενός προβλήματος ή μιας ερώτησης, εξερευνούμε τις 

πιθανές λύσεις, συγκρίνουμε, προχωράμε με δοκιμή και λάθος, μέχρι να καταλήξουμε σε μια πιθανή 

λύση, και στη συνέχεια ξεκινάμε ξανά, χωρίς να ξεχνάμε την παιγνιώδη και διασκεδαστική διάσταση. 

 

 

(Η εικόνα προέρχεται από το δοκίμιο "Όλα όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω (για τη δημιουργική σκέψη) 

τα έμαθα (μελετώντας πώς μαθαίνουν τα παιδιά) στο νηπιαγωγείο" του Mitch Resnick) 

 

 

 

 

https://spencerauthor.com/blog/
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Το Design Thinking είναι παντού γύρω μας 

Καθώς είναι μια ευέλικτη μέθοδος, μια νοητική προσέγγιση και όχι ένα άκαμπτο πρότυπο συμπεριφοράς, 

η ΔΤ εφαρμόζεται σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: από μηχανικούς, σχεδιαστές, δημιουργικούς 

ανθρώπους, καθηγητές, διοικητικούς υπαλλήλους. Οι διευθυντές επιχειρήσεων την χρησιμοποιούν 

εκτενώς στις εταιρείες τους ή στις νεοσύστατες επιχειρήσεις πριν από την κυκλοφορία νέων προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

 

 

(εικόνα:https://pixabay.com/it/vectors/idea-invenzione-inventore-pensiero-152213/) 

https://pixabay.com/it/vectors/idea-invenzione-inventore-pensiero-152213/


 
 
 
 

     

 

7 

Οι 6 κύριες φάσεις του Design Thinking 
 

Η διαδικασία της Σχεδιαστικής Σκέψης φέρνει νέες καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας στην τάξη και 

αποτελείται από έξι βήματα: εντοπισμός (της ευκαιρίας), σχεδιασμός, ανάπτυξη του "πρωτοτύπου", 

σύγκριση, βελτίωση και διάδοση και τέλος παρουσίαση (της ιδέας του έργου). Με την υιοθέτηση αυτής της 

προσέγγισης στην τάξη, στόχος είναι τελικά να ξεπεραστεί το "γεμίζον και μεταβιβάζον" σχολείο, να γίνει 

το αντικείμενο της ανακάλυψης συναρπαστικό, ώστε να εμπλακούν, να παρακινηθούν και να οδηγηθούν 

οι μαθητές ως "σχεδιαστές σκέψης" προς την προσωπική εκπαιδευτική επιτυχία. 

1. Προσδιορισμός της ευκαιρίας (παραγωγή ιδεών) 

Η σχεδιαστική σκέψη βασίζεται στην 

ικανότητα να είναι κανείς διαισθητικός, να 

αναγνωρίζει μοτίβα, να αναπτύσσει ιδέες που 

έχουν τόσο συναισθηματικό όσο και 

λειτουργικό νόημα, να μπορεί να εκφράζεται 

με άλλα μέσα εκτός από λέξεις ή σύμβολα. Και 

στην έννοια της "ομάδας εργασίας" που 

δημιουργεί μια τέλεια διασταύρωση μεταξύ 

της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και των 

ανθρώπινων αξιών. Σε αυτή την πρώτη φάση 

στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές χωρίζονται σε διεπιστημονικές ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να 

εντοπίσει ένα τρέχον και κρίσιμο πρόβλημα που αφορά το σχολείο τους, τη συγκέντρωση χρημάτων για την 

υλοποίηση του προϋπολογισμού του σχολείου, την περιβαλλοντική φροντίδα, την ενεργειακή απόδοση, 

την κοινωνική ένταξη. Μόλις εντοπιστεί το πρόβλημα, πραγματοποιείται μια άσκηση: αυτό που μέχρι χθες 

εκλαμβανόταν ως απειλή μετατρέπεται σε ευκαιρία για την επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια 

καλούνται ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών, ατόμων που βρίσκονται κοντά στη σχολική κοινότητα και 

ενδιαφέρονται για το επιλεγμένο θέμα, μοιράζονται μαζί τους το πρόβλημα/ευκαιρία και προχωρούν σε 

μια σειρά ερωτήσεων. Όσο περισσότερες ερωτήσεις κάνουν οι μαθητές στους συνομιλητές τους, τόσο 

περισσότερο θα γίνουν τέλειοι στοχαστές. (εικόνα: www.piaxabay.com) 

 

2.  Σχεδιασμός (φυτώριο ιδεών) 

"Καμία ιδέα δεν είναι πολύ ηλίθια", αυτό είναι το μάντρα του 

δεύτερου βήματος της διαδικασίας Design Thinking. 

Ξεκινώντας από αυτή τη φράση, οι διεπιστημονικές ομάδες 

μαθητών αρχίζουν να γράφουν ελεύθερα ιδέες σε χρωματιστά 

post-it. Τα post-it στερεώνονται στον πίνακα, ώστε να 

μπορούν όλοι να τα διαβάσουν και να εμβαθύνει η 

"ανταλλαγή ιδεών" που είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί 

τι υπάρχει και τι λείπει, προκειμένου να αναπτυχθεί μια 

συμμετοχική και κοινή λύση. Η οπτικοποίηση των ιδεών μέσω 



 
 
 
 

     

 

8 

των σκίτσων παίζει κεντρικό ρόλο στο Design Thinking, επειδή παρέχει μια χρονική και εξωτερική μνήμη για 

τις προσπάθειες ιδεών και υποστηρίζει το διάλογο μεταξύ όσων "σχεδιάζουν" για τα προβλήματα και τις 

λύσεις.  Επιπλέον, η παιγνιώδης πτυχή του σκίτσου αυξάνει την αντιληπτική ευαισθησία σε καινοτόμες 

ιδέες και στην επίλυση προβλημάτων. (εικόνα: https://pixabay.com/it/photos/avviare-incontro-

brainstorming-594090/) 

 

3.Το πρωτότυπο 

Με τον ίδιο τρόπο που το σκίτσο βοηθά τους σχεδιαστές να σκέφτονται και να σκέφτονται ιδέες, η "ταχεία 

πρωτοτυποποίηση" είναι ένας άλλος τρόπος οπτικοποίησης και δοκιμής νέων λύσεων. Δεδομένου ότι ο 

σχεδιαστής δεν έχει ποτέ αρκετές πληροφορίες για ένα έργο, και πιθανότατα ποτέ τις θεμελιώδεις 

πληροφορίες, η γρήγορη πρωτοτυποποίηση του επιτρέπει να δοκιμάσει τις λεπτομέρειες ενός αρχικού 

προϊόντος, τα σχήματα και τις αποχρώσεις τους. Επιπλέον, το 

γεγονός ότι τα υλικά για αυτό το είδος πρωτοτυποποίησης είναι 

φθηνά και ακατέργαστα, θέτει σε προοπτική τις πρώτες αποτυχίες. 

Η μάθηση και η αποδοχή αυτών των αποτυχιών και των λαθών είναι 

θεμελιώδη στοιχεία που πρέπει να μεταφερθούν στους μαθητές 

στην τάξη. Οι στοχαστές του σχεδιασμού αισθάνονται άνετα με την 

αβεβαιότητα. Στο πείραμα στην τάξη, διαπιστώθηκε ότι οι ομάδες 

των μαθητών αρχικά φοβήθηκαν να χρησιμοποιήσουν ακατέργαστα 

πρωτότυπα από φόβο μήπως λάβουν αρνητική ανατροφοδότηση από τους καθηγητές τους, αλλά στη 

συνέχεια πείστηκαν βλέποντας τα οφέλη της συνδημιουργίας ότι όσο πιο ολοκληρωμένο είναι ένα 

πρωτότυπο, τόσο λιγότεροι άνθρωποι σου δίνουν ανατροφοδότηση. Τέλος, ο κανόνας της απτότητας 

εκπαιδεύει τους μαθητές να δίνουν συγκεκριμένη μορφή στις ιδέες τους: "τα πρωτότυπα είναι μέσα 

επικοινωνίας" που θα επιτρέψουν στον συνομιλητή μια ρεαλιστική και αναλώσιμη αξιολόγηση της ιδέας 

του έργου.  

(εικόνα: https://pixabay.com/photos/ux-prototyping-design-webdesign-788002/) 

 

4. Ανατροφοδότηση (σύγκριση) 

Ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας Design Thinking είναι η ανατροφοδότηση. 

Σε αυτή τη φάση, οι καθηγητές, οι γονείς, οι διευθυντές του σχολείου, όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς δοκιμάζουν το σχεδιασμό των μαθητών δίνοντας 

ανατροφοδότηση σχετικά με τη χρησιμότητά του στην αγορά και την 

επιχειρηματική του ετοιμότητα. Οι μαθητές λαμβάνουν τη γνώμη ενός ειδικού 

σχετικά με το τι λειτουργεί και τι μπορεί να βελτιωθεί. (εικόνα: 

https://pixabay.com/photos/board-chalk-feedback-review-study-3700116/) 

 

https://pixabay.com/photos/ux-prototyping-design-webdesign-788002/
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5. Εξειδίκευση και διάδοση 

Με βάση την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν, οι μαθητές 

καθοδηγούνται από τους προπονητές/καθηγητές τους για να κάνουν το 

σχέδιο όλο και πιο τέλειο, και όταν το έχουν τελειοποιήσει, με την 

καλύτερη λύση που θεωρούν, μπορούν να το κυκλοφορήσουν στην αγορά 

και να δοκιμάσουν έτσι την εμπορευσιμότητά του 

(https://pixabay.com/vectors/email-newsletter-email-marketing-

3249062/). 

 
6. Παρουσίαση  

Η δημόσια παρουσίαση του έργου είναι το τελικό 

στάδιο της διαδικασίας Design Thinking. Είναι η 

στιγμή που η ομάδα των διεπιστημονικών φοιτητών 

επιλέγει το πιο ενσυναισθητικό, επικοινωνιακό και 

κοινωνικό άτομο για να εκπροσωπήσει την ιδέα τους. 

Να είναι περιεκτικοί και πειστικοί μέσα σε λίγα λεπτά 

με την ελπίδα να πείσουν τον συνομιλητή τους να 

χρηματοδοτήσει την ιδέα του έργου τους! (εικόνα: 

https://pixabay.com/it/images/search/risultato%20/) 

 

 

Μελέτες περιπτώσεων από την Ευρώπη 

Η σχεδιαστική σκέψη θεωρείται πλέον σημαντικό στοιχείο στα σχολεία για την προσαρμογή των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανάγκη για καινοτομία που απορρέει από την 

ταχεία εξάπλωση της τεχνολογίας, την επιθυμία να εξοπλίσουν τους μαθητές (από μικρή ηλικία) με 

εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τη συνεχή αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να γίνουν 

συνειδητοποιημένοι πολίτες. 
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Εικόνα : https://pixabay.com/it/illustrations/un-libro-addestramento-sapere-7010438/ 

 
 

Μελέτες περιπτώσεων : Ιταλία 

1. Το Istituto Cartesio (ΡΩΜΗ) έχει ξεκινήσει ένα μάθημα σχεδιαστικής σκέψης που απευθύνεται στους 

φοιτητές του- μια σειρά από συνεργατικές συνεδρίες που, μέσω της υλοποίησης διαφορετικών 

διαδικτυακών έργων (που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο), καταφέρνουν να μεταφέρουν 

 

 τις αρχές της δημιουργικής σκέψης και της ομαδικής εργασίας, 

 βασικά στοιχεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας 

 τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού και του προγραμματισμού ιστοσελίδων. 

 

Το μάθημα της σχεδιαστικής σκέψης είναι δομημένο μέσα από τρεις αλληλένδετες και συνεργατικές 

φάσεις. Ένα εργαστήριο που έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της δημιουργικότητας. 

Μια σειρά ομαδικών συναντήσεων με στόχο τη μελέτη του στόχου του έργου (χάρτης ενσυναίσθησης), τον 

προσδιορισμό μιας ιδέας και ενός αυτοσυντηρούμενου μοντέλου διαχείρισης (καμβάς επιχειρηματικού 

μοντέλου). Ομαδική εργασία για την παραγωγή ενός λειτουργικού πρωτοτύπου του διαδικτυακού έργου 

(σχεδιασμός, περιεχόμενο, προώθηση). 

 
3 παραδείγματα των αποτελεσμάτων του έργου design thinking στο Istituto Cartesio 
 

1. "Το SHERLOOK είναι ο ιστότοπος που σας διευκολύνει να επιλέξετε ένα δώρο για τους αγαπημένους 

σας. 

Επιλέγοντας έναν αριθμό μεταβλητών, το SHERLOOK σας παρέχει έναν κατάλογο με τα 

καταλληλότερα προϊόντα για τις ανάγκες σας, τα οποία μπορείτε εύκολα να αγοράσετε από το 

Amazon, έναν από τους εταίρους του έργου. 

https://pixabay.com/it/illustrations/un-libro-addestramento-sapere-7010438/
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Δεν ξέρετε τι να δώσετε; Η SHERLOOK μπορεί να σας βοηθήσει με έναν ασφαλή κατάλογο 

προϊόντων, που ενημερώνεται συνεχώς και συνδέεται με τις κύριες πλατφόρμες ηλεκτρονικών 

αγορών." (http://www.designthinkingcartesio.it/p1-sherlook/ ) 

 
 

2. "Αλλάζετε συχνά ρούχα και θέλετε να απαλλαγείτε από περιττά ρούχα; 

Η παρακολούθηση των διαδικτυακών πωλήσεων είναι δύσκολη, εμείς το κάνουμε για εσάς. 

Το BOOMBUY είναι ένα δίκτυο κοινωνικών καναλιών όπου τα προϊόντα σας προβάλλονται και 

πωλούνται στο διαδικτυακό κοινό. 

Βιάζεστε να πουλήσετε; Απλά συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία του προϊόντος σας, τη 

φωτογραφία, την επιθυμητή τιμή πώλησης και την ώρα που θα θέλατε να ολοκληρώσετε την 

πώληση. Μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα, θα σας στείλουμε ένα email με όλες τις οδηγίες και τους 

τρόπους πληρωμής και αποστολής". 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p2-boombuy/ ) 

 
 

3. Η επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών στις μέρες μας διέπεται από μια ισορροπία τόσο λεπτή 

όσο μια κλωστή. Αυτή δοκιμάζεται σοβαρά από την απόσταση μεταξύ της παρελθούσας περιόδου 

της εφηβείας (οι ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ) και της σημερινής (ΕΜΕΙΣ). Ωστόσο, η επικοινωνία δεν χάνεται 

εντελώς, καθώς το νήμα αυτό μπορεί να επανασυνδεθεί. 

http://www.designthinkingcartesio.it/p1-sherlook/
http://www.designthinkingcartesio.it/p2-boombuy/
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Το PAST&PRESENT είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορούν να ανεβαίνουν και να 

μοιράζονται βίντεο μεταξύ των γενεών, με στόχο να δημιουργηθεί μια γέφυρα, ένας σύνδεσμος 

μεταξύ των εφήβων του παρελθόντος και του παρόντος. 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p3-pastpresent/ ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Σχεδιαστική σκέψη με την Τίγρη. Εργασία έργου στο BioPark της Ρώμης 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κλειδώματος, ο 

διευθυντής του ΒιοΠάρκου της Ρώμης, Luigi 

Epomiceno, συναντήθηκε και ενέπλεξε τους 

φοιτητές του ITS (Istituto Tecnico Superiore 

Servizi alle Imprese-Τεχνικό Κολλέγιο 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Viterbo) από 

τα μαθήματα Μάρκετινγκ, Επιχειρηματικές 

Διαδικασίες και Πρεσβευτές Μάρκας, για να 

τους ζητήσει να αναπτύξουν μια νέα έννοια 

υπηρεσιών που θα επέτρεπε τη σωστή χρήση 

του ΒιοΠάρκου και θα τοποθετούσε την 

πραγματική αποστολή του στο επίκεντρο της 

εμπειρίας του επισκέπτη. 

 

 

     (εικόνα:www.pixabay.com) 
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Αυτή ήταν μια πολύπλοκη πρόκληση, επειδή αφορούσε πολλά επίπεδα: 

 Επικέντρωση στην αποστολή για να γίνει αφηγήσιμη 

 Διερεύνηση και εμβάθυνση στην εμπειρία των επισκεπτών, των φορέων εκμετάλλευσης και των 

εργαζομένων 

 Ερευνήστε τις ανάγκες, τις απογοητεύσεις και τα κυριότερα σημεία των ερωτηθέντων. 

 Συλλογή πληροφοριών, διερεύνηση βιβλιογραφίας 

 Συγκρίνετε τους ανταγωνιστές, βρείτε ενδιαφερόμενους 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν μέσω της χρήσης πλατφορμών διαμοιρασμού (Mural, MIRO, κ.λπ.) 

για την πρόοδο της εργασίας, τον κορεσμό των στοιχείων που εντοπίστηκαν, την αναζήτηση τάσεων... όλα 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο Design Thinking, αλλά με την προσθήκη μιας τεράστιας πρόκλησης: την 

πολυπλοκότητα ενός πολλαπλού στόχου, τη φύση του κοινού αγαθού του "αντικειμένου μελέτης" μας, την 

ευαισθησία και την προσοχή στις τρέχουσες αξίες, την υπέρβαση αβάσιμων προκαταλήψεων, την 

αδυναμία συνάντησης, τη χρήση επαγγελματικών συστημάτων έρευνας και σχεδιασμού! Έτσι, 

οργανωμένοι σε ομάδες, οι έρευνες επαληθεύτηκαν μέσω συνεντεύξεων με τους φορείς και ξεκίνησε η 

φάση της σύλληψης, για να φτάσουμε, υπό την υπομονετική και ενθαρρυντική καθοδήγηση μιας ομάδας 

εμπειρογνωμόνων του BSDesign, στην ημέρα παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η ανταλλαγή δεδομένων 

με τον πελάτη και η συλλογή ανατροφοδότησης αποτελεί τη στιγμή για τον καθορισμό των γραμμών 

παρέμβασης και την έναρξη της δημιουργίας πρωτοτύπων των επιλεγμένων λύσεων. Οι ιδέες που παίρνουν 

μορφή μέσα από τις ιστορίες, μερικές φορές ταλαντευόμενες από συγκίνηση, των ομιλητών φοιτητών 

έχουν στόχο να παρουσιάσουν πιθανές τεχνολογίες και λύσεις για τη συμμετοχή των επισκεπτών σε μια 

αποτελεσματική, παρακινητική, ευχάριστη και καθηλωτική εμπειρία, να αναζωπυρώσουν και να εμπλέξουν 

όλους τους πολίτες σε μια συνεργιστική δράση, ώστε, με σεβασμό στην καμηλοπάρδαλη που μας 

υποδέχεται από την είσοδο, να ξεκινήσει μια επανάσταση συνειδητοποίησης και προσοχής στο ότι είμαστε 

μέρος ενός μεγάλου συστήματος. Έτσι, οι προτάσεις κυμαίνονται από το σχεδιασμό εντελώς πράσινων και 

κοινών διαδρομών προς τη Villa Borghese για να ανακαλύψουμε τη ζωή και τις περιπέτειες κάθε ζώου σε 

επαυξημένη πραγματικότητα, μέχρι τη συμμετοχή των παιδιών με εικονική πραγματικότητα, την ιστορία 

ενός νέου εμπορικού σήματος με επίκεντρο τη σιωπηλή φιγούρα του φύλακα, τη διαχείριση των ροών των 

επισκεπτών με τεχνολογίες ανίχνευσης και σε πραγματικό χρόνο. (https://www.itssi.it/design-thinking-con-

la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/ ) 

  

https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/
https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/
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Μελέτες περιπτώσεων: Κύπρος 

1. Το εταιρικό πρόγραμμα Junior Achievement   

Το πρόγραμμα JA Company 

προσφέρει μια επιχειρηματική 

εμπειρία μάθησης σε μαθητές 

ηλικίας 15 έως 18 ετών. Το 

πρόγραμμα επιδιώκει να 

αναθρέψει μια νέα γενιά 

επιχειρηματικών, καινοτόμων 

και πολιτικά σκεπτόμενων 

ταλέντων για την Κύπρο. 

 

 

(Πηγή: https://jacyprus.org/company-programme/ ) 

 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας στο νησί. Οι συμμετέχοντες 

μαθαίνουν πώς να μεταφέρουν μια επιχειρηματική ιδέα από την ιδέα στην πραγματικότητα και 

αποκτούν πρακτική εμπειρία στη λειτουργία μιας πραγματικής επιχείρησης, από τη συγκρότηση 

ομάδας, την άντληση κεφαλαίων, την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, την ανάπτυξη προϊόντων, το 

μάρκετινγκ και τις πωλήσεις έως την εκκαθάριση της εταιρείας. Το πρόγραμμα ακολουθεί τη 

μεθοδολογία της σχεδιαστικής σκέψης κατά μία έννοια, καθώς ο σκοπός είναι να σχεδιαστεί και να 

προχωρήσει στην παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, η οποία ανταποκρίνεται σε 

προσδιορισμένες κοινωνικές ανάγκες, είναι φιλική προς το περιβάλλον και διακρίνεται από καινοτόμα 

χαρακτηριστικά. Για να το πετύχουν αυτό, οι μαθητές καθοδηγούνται από τον καθηγητή τους και 

λαμβάνουν επίσης υποστήριξη από έναν επιχειρηματικό μέντορα, ο οποίος τους συνδέει με τον 

πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο.  Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί 

οποιασδήποτε ειδικότητας. 

Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και του 

Οκτωβρίου, οι εκπαιδευτικοί και οι μέντορες εκπαιδεύονται από το προσωπικό του JA, στη συνέχεια οι 

μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εργάζονται πάνω στην ιδέα τους μέχρι τον Φεβρουάριο. Στη 

συνέχεια, τον Απρίλιο, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ιδέα τους, να 

αλληλεπιδράσουν με το κοινό, να διαφημίσουν και να πουλήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους κατά 

τη διάρκεια μιας διήμερης εμπορικής έκθεσης. 

Το τελευταίο μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει τον Διαγωνισμό Εταιρείας της Χρονιάς, κατά τη 

διάρκεια του οποίου οι 10 κορυφαίες φοιτητικές εταιρείες παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες 

ενώπιον κριτικής επιτροπής. Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό JA European Company of the Year Competition στο εξωτερικό. 

 

 

https://jacyprus.org/company-programme/
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2. Το πρόγραμμα MindREset 

 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Junior Achievement Cyprus σε συνεργασία με τη Lidl Cyprus και το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το Mind REset είναι ένα διασκεδαστικό και 

διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει μια σειρά από 5 μαθήματα σε μαθητές της 5ης και 6ης 

τάξης Δημοτικού και της 1ης και 2ης τάξης Γυμνασίου. Οι ενότητες έχουν ως στόχο να φέρουν τους 

μαθητές σε επαφή με τον τομέα της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας και να τους βοηθήσουν να 

αναπτύξουν δεξιότητες που θα συμβάλουν στην προστασία και την αειφορία του περιβάλλοντος. 

Οι μαθητές καλούνται αρχικά να εντοπίσουν τις συνέπειες της χρήσης πλαστικού στη ζωή μας. Στη 

συνέχεια, τους ζητείται να προτείνουν πρακτικές και βιώσιμες λύσεις που θα συμβάλλουν στην 

προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, εισάγονται στον τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και καλούνται να αναπτύξουν και να προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα και 

υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές περνούν από το στάδιο της ιδέας στο στάδιο του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης. 

Θεματικοί τομείς:   

- Προστασία του περιβάλλοντος 

- Εφαρμογές δημιουργικής και κυκλικής οικονομίας με κύριο θέμα το περιβάλλον 

- Εφαρμογές για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και του χρηματοοικονομικού 

αλφαβητισμού 

- Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

- Ενίσχυση της επικοινωνίας, της διασύνδεσης και της ανάδειξης καλών πρακτικών 

- Ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας 

 
 

Μελέτες περιπτώσεων : Βουλγαρία 

1. Πρόγραμμα εταιρείας κατάρτισης του Junior Achievement Bulgaria 

 

Κάθε χρόνο, το Junior Achievement Bulgaria διοργανώνει εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος 

Training company που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως "βέλτιστη πρακτική στην 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα" με τη συμμετοχή νέων/μαθητών και των καθηγητών τους. 

Στο πλαίσιο του διήμερου εργαστηρίου, διάφοροι φοιτητές από τις πόλεις Vratsa, Veliko Tarnovo, Vidin, 

Samokov, Ruse, Sandanski και Sofia έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν σημαντικά το προϊόν της 

εκπαιδευτικής τους εταιρείας μέσω των εργαλείων του Design thinking. Το εργαστήριο αποτελείται από 

ένα σύντομο θεωρητικό μέρος, το οποίο ακολουθείται από πρακτική εργασία σε κάθε μία από τις 
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φάσεις της Σχεδιαστικής Σκέψης - έρευνα, σύνθεση, παραγωγή ιδεών, κατασκευή πρωτοτύπων και 

επικύρωση, μαζί με έναν έμπειρο ειδικό της SAP με κύρια ιδέα να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυνητικοί πελάτες τους και 

σε ποιο βαθμό η ιδέα της εταιρείας για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία τα λύνει. Το όφελος από τη 

συμμετοχή σε αυτή την εκπαίδευση για κάθε μία από τις ομάδες είναι ότι: 

• Θα είναι σε θέση να διευκρινίσουν τι πραγματικά χρειάζονται οι πελάτες, μέσω έρευνας με 

προετοιμασμένες ερωτήσεις για συνεντεύξεις και παρατηρήσεις, 

• Θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν/επιλέξουν νέες ιδέες για το πώς να ικανοποιήσουν αυτή την 

ανάγκη με ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία που δεν υπάρχει ακόμη στην αγορά, στο πλαίσιο της 

σύνθεσης και της παραγωγής ιδεών, 

• Θα είναι σε θέση να επικυρώσουν/αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο οι προτάσεις αρέσουν στους 

πελάτες, με την κατασκευή πρωτοτύπων και τη δοκιμή με τους τελικούς χρήστες, 

• Θα είναι σε θέση να αποσαφηνίσουν συγκεκριμένα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του 

προϊόντος/υπηρεσίας τους. 

Το εργαστήριο καθοδηγείται από πιστοποιημένους μέντορες που ακολουθούν τη μέθοδο Design 

thinking. Οι διαδραστικές δραστηριότητες ξεκινούν με τον εντοπισμό του προβλήματος ή του τομέα 

στον οποίο οι μαθητές θέλουν να εργαστούν και να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Οι 

συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ιδέες τους μέσω συνεντεύξεων και συζητήσεων 

με πιθανούς πελάτες και κατασκευάζοντας πρωτότυπα της δουλειάς τους. Κάθε ομάδα περνάει από μια 

σειρά πρακτικών βημάτων και καταλήγει με την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών της σε κοινό. 

 
Πόροι - βίντεο, σελίδες, ηλεκτρονικά άρθρα...  
 
Εργαστήριο σχεδιαστικής σκέψης https://vazrajdane.com/3568   
 
 
 

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Champions Design" 
 

 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Champions Design" δημιουργήθηκε και προσφέρεται από τον οργανισμό Red 
Paper Plane, ο οποίος είναι υποψήφιος ως ο καλύτερος καινοτόμος οργανισμός για το 2017 και το 2018 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα "Champions Design" για το μαθησιακό περιβάλλον 
αποτελείται από αποστολές - θεματικά προγράμματα μέσω των οποίων τα παιδιά βυθίζονται στον κόσμο 
πραγματικών επαγγελμάτων ή ανθρώπινων δραστηριοτήτων (αποστολή αστροναύτη, αποστολή σχεδιαστή 

https://vazrajdane.com/3568


 
 
 
 

     

 

17 

αυτοκινήτων, αποστολή περιβαλλοντολόγου, αποστολή αφηγητή κ.λπ.) και για 5 συνεχόμενες ημέρες 
επιλύουν πραγματικές προκλήσεις ομαδοποιημένα σε ομάδες. Υπάρχει μια διαφορετική αποστολή κάθε 
μήνα, με συνολικά 7 αποστολές για όλη τη σχολική χρονιά. 
Όλες οι αποστολές βασίζονται στη μέθοδο Design thinking του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ - μια 
κορυφαία μεθοδολογία για τη δημιουργία καινοτομίας παγκοσμίως. Η συμμετοχή των παιδιών σε τέτοια 
έργα αναπτύσσει βασικές δεξιότητες ζωής και επιχειρηματικότητας που απαιτούνται για την εποχή μας. 
Τονώνει επίσης τη δημιουργικότητά τους, τα βοηθά να συνεργαστούν ομαδικά, τα ενθαρρύνει να 
φανταστούν τον κόσμο με νέο τρόπο και να προσπαθήσουν να τον αλλάξουν με τις δικές τους αποφάσεις. 
Το πρόγραμμα αναπτύσσει αποτελεσματικά την κριτική σκέψη των παιδιών και την εμπιστοσύνη στις 
ικανότητές τους. Οι αποστολές ενθαρρύνουν μια θετική, ενεργητική και πειραματική άποψη για τον κόσμο 
- στάσεις που σε αυτή την ηλικία γίνονται εύκολα συνήθεια και αποτελούν κλειδί για τη μελλοντική τους 
ανάπτυξη και προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον. 
Το Champions Design είναι μια προοδευτική και ολοκληρωμένη μορφή μάθησης με βάση το έργο που 
εργάζεται ενεργά για την ανάπτυξη βασικών ανθρώπινων δεξιοτήτων. 
 

 Πόροι - βίντεο, σελίδες, ηλεκτρονικά άρθρα...  
 
Σχεδιαστική σκέψη για πρωταθλητές https://sun-ray-
school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-
%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-
%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-
%D0%BB%D1%8A%D1%87/   
 
 

 

Μελέτες περιπτώσεων : Ισπανία 

1.Remake γιορτές  
Για να βοηθήσουμε τους μαθητές με τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών, τους λέμε ότι μια από τις 
επιλογές είναι να σκεφτούν να δώσουν μια απάντηση σε ένα κοντινό πρόβλημα. Στην προκειμένη 
περίπτωση, επικεντρώθηκαν στο αίσθημα μοναξιάς που υφίστανται οι χωρισμένοι άνθρωποι. Για να τους 
βοηθήσουν, θέλησαν να οργανώσουν γιορτές για τους διαζευγμένους ανθρώπους, ώστε να συναντήσουν 
ομοϊδεάτες τους που βρίσκονται σε παρόμοιες συνθήκες.  Για να ελέγξουμε και να δοκιμάσουμε ότι αυτή 
η επιχειρηματική ιδέα είναι βιώσιμη, χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο "Παιχνίδι ρόλων".  
Στο παιχνίδι ρόλων προσομοιώνετε μια κατάσταση παίζοντας την. Ένας ή περισσότεροι ηθοποιοί 
αναπαριστούν την αλληλεπίδραση με μια υπηρεσία, ένα άτομο ή ένα προϊόν, ενώ οι υπόλοιποι 
παρατηρούν την κατάσταση. Η ποσότητα των σταθερών προδιαγραφών και του αυτοσχεδιασμού μπορεί 
να καθοριστεί σε οποιαδήποτε αναλογία ανάλογα με την ανάγκη. 
Το παιχνίδι ρόλων έχει ως στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες μια ρεαλιστική εικόνα της εμπειρίας του 
χρήστη με το πρωτότυπο ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.  Προσδιορίστε την προς διερεύνηση κατάσταση. 
Καθορίστε το σκηνικό και τους εμπλεκόμενους ρόλους. Διαμορφώστε την ιστορία και το πλαίσιο 
χρησιμοποιώντας ένα σενάριο ή άλλες κατευθυντήριες γραμμές. Επιλέξτε τους ηθοποιούς και αναθέστε 
τους ρόλους τους. Χρησιμοποιήστε τα ρεκβίς όπως απαιτείται. 
Εκτελέστε το παιχνίδι ρόλων. Εάν είναι απαραίτητο, εξετάστε εναλλακτικές ή αντισυμβατικές πορείες 
δράσης, όπως λάθη χρήσης ή παρεξηγήσεις. Συζητήστε τις ατομικές σας ιδέες μετά το παιχνίδι. 

https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
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Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για τη δοκιμή της 
αλληλεπίδρασης με ένα πρωτότυπο ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για τη 
διερεύνηση της εμπειρίας του χρήστη, όταν υπάρχουν λίγοι 
διαθέσιμοι πόροι. 
Είναι σημαντικό οι ηθοποιοί να συμπεριφέρονται όσο το 
δυνατόν πιο φυσικά και ρεαλιστικά. Δεν είναι κάθε άτομο 
κατάλληλο για την ερμηνεία κάθε χαρακτήρα. 

 
 

2. Δεύτερη ζωντανή τροφή 
 

Στην τάξη, για τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα 
που προωθεί το παιχνίδι και την ομαδική εργασία. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουμε έναν καταιγισμό ιδεών, 
αν και προσθέτουμε ένα εργαλείο που ονομάζεται "η σειρά μου". 
Όταν μιλάμε σε μια ομάδα, συχνά μερικά άτομα τείνουν να αναλαμβάνουν 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο και οι υπόλοιποι μένουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτή 
η τεχνική βοηθά όλους να έχουν λόγο. Για να το κάνουμε αυτό θα 
αναζητήσουμε ένα μικρό αντικείμενο, το οποίο θα είναι αυτό που θα δώσει 
τη σειρά σε εκείνον που το έχει. Το άτομο που έχει το αντικείμενο θα είναι 
αυτό που θα μιλήσει, και όταν τελειώσει, θα το δώσει σε κάποιον που δεν 
έχει μιλήσει ακόμα. Ο γύρος θα τελειώσει όταν όλοι έχουν εκφράσει τη 
γνώμη τους ή την άποψή τους για το θέμα που συζητείται, και μπορούν να 
γίνουν όσοι γύροι συζήτησης κριθούν κατάλληλοι. Ο στόχος είναι να 
δομηθούν οι συνεισφορές του καθενός σε έναν ομαδικό διάλογο. 
Μέσω αυτού του εργαλείου σκέφτηκαν την ιδέα ενός εστιατορίου 
μεταχειρισμένων τροφίμων.  
Η ιδέα είναι να συλλέγονται τα περισσεύματα τροφίμων από εστιατόρια και 
σούπερ μάρκετ και, μέσω μιας απλής διαδικασίας, να επαναδιατίθενται τα 
τρόφιμα αυτά, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη τους. 
 

Μελέτες περιπτώσεων: Ελλάδα 

1. Design Futures  

 
Η μέθοδος Design Futures είναι ένας συνδυασμός του Design Thinking με την εκπαίδευση των 

κατασκευαστών για την επίλυση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης από τα Ηνωμένα Έθνη. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Design Futures έχει 6 διακριτές φάσεις που κατανέμονται σε 9 μαθήματα. 

Ορισμένες από τις φάσεις καλύπτονται σε ένα μάθημα και κάποιες άλλες σε δύο. 

Κάθε μάθημα έχει το δικό του σύνολο πόρων: φύλλα εργασίας, διαφάνειες, υλικά και οδηγίες. 
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Όλα τα μαθήματα ακολουθούν παρόμοια δομή: 

 ξεκινούν με μια σύντομη εισαγωγή και ένα παιχνίδι, για να βοηθήσουν τους μαθητές να 

ζεσταθούν. 

 Στη συνέχεια, οι μαθητές συνεχίζουν με μία ή δύο κύριες δραστηριότητες και, τέλος, κλείνουν 

το μάθημα με μια στιγμή προβληματισμού. 

 Περιστασιακά, ορισμένες δραστηριότητες γίνονται ως εργασία για το σπίτι. 

 

ΦΆΣΗ 1 "ΜΑΘΑΊΝΟΥΜΕ" 

Στη φάση "Μαθαίνουμε", οι μαθητές μαθαίνουν για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που καθορίστηκαν 

από τα Ηνωμένα Έθνη. Στη συνέχεια, τους ανατίθεται μια πρόκληση να αντιμετωπίσουν, όπως η καθαρή 

ενέργεια ή η φτώχεια στην πόλη. Όταν οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν το θέμα, θα πρέπει να βοηθήσουν 

τα παιδιά να κατανοήσουν τις πρακτικές επιπτώσεις του και να δουν ότι μπορούν πραγματικά να έχουν 

αντίκτυπο στον κόσμο! Αυτό θα τα βοηθήσει να νιώσουν περισσότερα κίνητρα. Ωστόσο, η εκμάθηση του 

θέματος του έργου δεν γίνεται μόνο μέσω των λέξεων: οι μαθητές θα εκτελέσουν ένα σύντομο πείραμα για 

την καλύτερη 

να κατανοήσετε ορισμένες έννοιες. Για παράδειγμα, για το θέμα "Καθαρή ενέργεια", θα μάθουν πώς να 

συνδέουν μια λυχνία LED και θα συζητήσουν πώς λειτουργεί η ενέργεια. 

ΦΆΣΗ 2 "ΕΡΕΥΝΟΎΜΕ" 

Η φάση "Εμείς ερευνούμε" αφορά την εμβάθυνση στο θέμα του έργου και την καταγραφή της οπτικής 

γωνίας άλλων ανθρώπων. Οι μαθητές καλούνται να γίνουν ερευνητές για μια μέρα και να 

πραγματοποιήσουν κάποιες συνεντεύξεις: θα ξεκινήσουν με συνεντεύξεις από τους συμμαθητές τους και 

θα συνεχίσουν με συνεντεύξεις από έναν ενήλικα στο σπίτι. Καθώς το κάνουν αυτό, θα μάθουν να 

αναγνωρίζουν διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (κλειστές, ανοιχτές και ερωτήσεις παρακολούθησης) και 

θα μάθουν πώς να συγκρίνουν και να αναλύουν τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων. Οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά να προβληματιστούν σχετικά με τις απαντήσεις που συνέλεξαν και να 

σκεφτούν το σύντομο πρόγραμμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αμφισβητώντας τον δικό τους τρόπο 

σκέψης. 

ΦΆΣΗ 3 "ΦΑΝΤΑΖΌΜΑΣΤΕ" 

Κατά τη φάση "Φανταζόμαστε", οι μαθητές προσδιορίζουν το πρόβλημα που θέλουν να αντιμετωπίσουν 

και επινοούν έννοιες που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Αν και το θέμα 

είναι δεδομένο, είναι αρκετά ευρύ και οι μαθητές πρέπει να καθορίσουν ποια πτυχή του ευρύτερου 

προβλήματος σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν με το έργο τους. Όταν πρόκειται για την ιδεοληψία λύσεων, 

πρώτα κάνουν καταιγισμό ιδεών σε ποσότητα και στη συνέχεια επιλέγουν την καλύτερη την οποία θα 

εξειδικεύσουν και θα μετατρέψουν σε πρωτότυπο. 

Η συνεργασία είναι μια σημαντική δεξιότητα σε αυτή τη φάση: οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν 

τους μαθητές να παραμείνουν θετικοί, να βασίζονται στις ιδέες του άλλου και να συμβάλλουν στη 

συζήτηση. Επίσης, θα πρέπει να βοηθούν τις ομάδες που μπορεί να κολλήσουν, δίνοντάς τους μικρές 

προτάσεις. 

ΦΆΣΗ 4 "WE MAKE" 
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Η φάση We Make είναι αφιερωμένη στη δημιουργία ενός πρωτοτύπου που αντιπροσωπεύει τη λύση και 

την καθιστά χειροπιαστή. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία εργαλείων και ανακυκλωμένων 

υλικών, που θα τους διατεθούν με οργανωμένο τρόπο. Θα επικεντρωθούν πρώτα στην κατασκευή της 

κύριας δομής και θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες του πρωτοτύπου τους καθώς προχωρούν. Αργότερα, θα 

ενθαρρυνθούν επίσης να εργαστούν με διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (όπως κινητήρες, φώτα και 

ανεμιστήρες) και να τα ενσωματώσουν στο μοντέλο τους για να κατασκευάσουν πιο προηγμένες 

λειτουργίες. Η κατασκευή είναι μια δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων που απαιτεί συγκέντρωση και 

ικανότητα οργάνωσης και καταμερισμού των εργασιών: οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καθοδηγούν τους 

μαθητές με πρακτικές συμβουλές και βοηθώντας τους να αξιολογούν διαφορετικές επιλογές και να 

βρίσκουν τις σωστές τεχνικές λύσεις. 

ΦΆΣΗ 5 "ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΜΕ" 

Στη φάση "Αξιολογούμε", οι μαθητές ανατρέχουν σε όσα έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής και καθοδηγούνται 

σε μια διαδικασία αναστοχασμού. Αυτός ο αναστοχασμός επικεντρώνεται τόσο στα αποτελέσματα της 

δραστηριότητας κατασκευής όσο και στη συνολική μαθησιακή διαδικασία. Η φάση Αξιολογούμε είναι μια 

στιγμή αυτοαξιολόγησης, καθώς και μια στιγμή ομαδικής συζήτησης, κατά την οποία οι μαθητές μπορούν 

να συγκρίνουν τα μαθήματά τους, να μοιραστούν τους αγώνες τους και να γιορτάσουν τις επιτυχίες τους. 

ΦΆΣΗ 6 "ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΜΕ" 

Στο τέλος της διαδικασίας, οι μαθητές ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα πρωτότυπά τους ο 

ένας στον άλλο. Είναι σημαντικό να τους βοηθήσετε να φτιάξουν μια βήμα προς βήμα παρουσίαση της 

δουλειάς τους. Επίσης, συνιστάται να προσκαλέσετε ένα ευρύτερο κοινό, όπως γονείς, άλλους 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, προκειμένου να γίνει μια πραγματικά ικανοποιητική στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι 

αυτό θα εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να κάνουν και άλλα τέτοια έργα! 

 

2. ΠΆΡΤΕ ΜΈΡΟΣ 

Το take apart είναι μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της μεθοδολογίας Design thinking.  

"Αν δεν μπορείς να το ανοίξεις, δεν σου ανήκει", είναι μια επαναλαμβανόμενη δήλωση των 

κατασκευαστών, των κοινοτήτων επιδιόρθωσης και η εισαγωγή στο "The Maker's Bill of Rights" από το 

Make Magazine. Ορισμένοι έχουν επεκτείνει το απόσπασμα για να συμπεριλάβουν την πρόκληση: "Αν δεν 

μπορείς να το ανοίξεις, δεν σου ανήκει αυτό, του ανήκεις εσύ". Οι μηχανικοί τεμαχισμοί είναι μια 

πρακτική που επιτρέπει στους μαθητές να ανακαλύψουν τον συχνά κρυμμένο σχεδιασμό των 

αντικειμένων. 

Πότε και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η πρακτική; 

Ακολουθούν ορισμένες σκέψεις για την εφαρμογή αυτής της πρακτικής: 

• Για να επιβραδύνετε τα πράγματα και να επικεντρωθείτε στο άνοιγμα της μάθησης που μπορεί να 

αποφέρει ένα αντικείμενο, δοκιμάστε την πρακτική μαζί με τη ρουτίνα Μέρη, σκοποί, 

πολυπλοκότητες. Η ρουτίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ως 

αφορμή για συζήτηση με μεμονωμένους μαθητές και ως μέθοδος για να  αναστοχαστεί  όλη η 

ομάδα τη μάθησή της μετά από μια αποσυναρμολόγηση. 
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• Οι μαθητές μπορούν να κάνουν τη σκέψη τους ορατή, εμφανίζοντας τα μέρη του αντικειμένου τους 

σε μεγάλο χαρτί καθώς το τεμαχίζουν και μοιράζονται τι βρήκαν μέσω γραπτών ετικετών ή μιας 

προφορικής παρουσίασης. Το βιβλίο του Todd McLellan, Things Come Apart: A Teardown Manual 

for Modern Living (Ένα εγχειρίδιο αποσυναρμολόγησης για τη σύγχρονη ζωή) παρέχει εμπνευσμένη 

τεκμηρίωση αντικειμένων που έχουν αποσυναρμολογηθεί, από ένα ψηφιακό ρολόι μέχρι ένα 

ολόκληρο πιάνο. Προσκαλέστε τους μαθητές να εμφανίσουν τα μέρη του αντικειμένου τους σε 

φόντο από χαρτί κατασκευής και να αποτυπώσουν την απεικόνιση σε μια ακίνητη εικόνα ή ένα 

βίντεο με μια "ξενάγηση" στο εσωτερικό του αντικειμένου τους. 

• Η αποσυναρμολόγηση των πραγμάτων είναι ένας δυναμικός τρόπος για να προχωρήσουμε από τη 

στενή μελέτη των αντικειμένων στα διάφορα συστήματα και υποσυστήματα που συνδέονται με τα 

αντικείμενα και τα μέρη τους. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή για να 

παρουσιάσουν στους μαθητές τους το οικονομικό/σχεδιαστικό δίλημμα της προγραμματισμένης 

απαξίωσης. 

Μερικά πράγματα που μάθαμε στην πορεία: 

• Επιλέξτε αντικείμενα με βίδες - όχι κόλλες. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι πολύτιμο να 

μοιραστείτε με τους μαθητές μερικά αντικείμενα που δεν μπορούν να ανοιχτούν εύκολα, ώστε να 

αποκτήσουν μια αίσθηση της συζήτησης σχετικά με το δικαίωμα επισκευής, επανασχεδιασμού ή 

μαστορέματος αντικειμένων. 

• Όποτε κρίνεται σκόπιμο, συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να αποσυναρμολογούν πρώτα οι ίδιοι 

τα αντικείμενα πριν τα ανοίξουν οι μαθητές για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνα 

εξαρτήματα ή χημικές ουσίες στο εσωτερικό τους. 

• Ορισμένα παλαιότερα αντικείμενα, όπως τα τηλέφωνα από βακελίτη ή τα αντικείμενα που 

πωλούνται στο γκαράζ, μπορεί να είναι βρώμικα στο εσωτερικό τους, οπότε είναι πάντα σοφό να 

έχετε έτοιμα γάντια μιας χρήσης. 

• Οι μικρές πλάκες είναι εύχρηστες για τη σύλληψη μικροσκοπικών εξαρτημάτων. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να επαναδιατυπώσετε τον όρο ανατομή και να χρησιμοποιήσετε τον όρο: 

άνοιγμα. Στη συνέχεια, προτρέψτε τους μαθητές να ανοίξουν και να κλείσουν το αντικείμενο, 

ανακατασκευάζοντάς το μετά την εξέταση. Δεν μπορείτε να το συναρμολογήσετε; Φυλάξτε τα 

διαμελισμένα μέρη για μελλοντικές δραστηριότητες μαστορέματος και καλλιτεχνικής δημιουργίας! 

Επιλέξτε ένα αντικείμενο για να το εξετάσετε μέσω μηχανικής ανατομίας. 

- Ελέγξτε διεξοδικά το αντικείμενό σας. Τι κάνει; Πώς λειτουργεί; 

Πριν ξεκινήσετε την ανάλυση, σκεφτείτε: 

- Τι εργαλεία χρειάζεστε για να αποσυναρμολογήσετε το αντικείμενο; 

- Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να μάθετε για το αντικείμενο αν το διαλύσετε; 

Καθώς αποσυναρμολογείτε το αντικείμενό σας: 
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- Πώς θα ονομάζατε ή θα περιγράφατε κάθε μέρος; 

- Ποιοι φαίνεται να είναι οι σκοποί των διαφόρων τμημάτων; Πώς συνεργάζονται τα μέρη μεταξύ 

τους; Ποια φαίνεται να είναι η λειτουργία κάθε μέρους; 

- Φαίνεται ότι σχεδιάστηκε για να διαλυθεί; 

Καθώς εξετάζετε το τεμαχισμένο αντικείμενό σας, σκεφτείτε αυτές τις ερωτήσεις: 

- Ποιες νέες ερωτήσεις έχετε για το αντικείμενο καθώς το αποσυναρμολογείτε; 

- Θα μπορούσατε να το ξαναφτιάξετε; 

- Ποιες ιδέες έχετε για τον επανασχεδιασμό αυτού του αντικειμένου τώρα που το γνωρίζετε από 

μέσα και από έξω; 

- Πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τα συστατικά αυτού του αντικειμένου για άλλους 

σκοπούς; 

 

 

 

 

Συμβουλές και κόλπα για τη σχεδιαστική σκέψη 

 
   (εικόνα:www.pixabay.com) 
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7 συμβουλές για το πώς να βελτιώσετε την ομαδική εργασία με τη σχεδιαστική σκέψη 

 
1. Οι μικρές ομάδες είναι ο δρόμος προς τα εμπρός 

Συνήθως υπάρχουν μεγάλες και μικρότερες ομάδες σε ένα έργο σχεδιαστικής 

σκέψης: ίσως όλη η τάξη να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αλλά οι μαθητές να 

χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες για καταιγισμό ιδεών. Ένας από τους στόχους 

των συνεδριών σχεδιαστικής σκέψης είναι να αναδειχθεί η φωνή κάθε μαθητή. 

 

2. Να κάνετε κάποιες δραστηριότητες μαζί με τους καθηγητές σας και εσείς, οι 

μαθητές, να κάνετε κάποια από τα άλλα στοιχεία ως προεργασία ή εργασία για 

το σπίτι. 

Για παράδειγμα, ο χάρτης ενσυναίσθησης (που χρησιμοποιείται για τη 

χαρτογράφηση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών) μπορεί να γίνει εκ των 

προτέρων. Είναι μια πραγματικά χρήσιμη ομαδική δραστηριότητα, αλλά είναι επίσης σίγουρα κάτι που 

μπορείτε να κάνετε εκ των προτέρων, ως εργασία για το σπίτι ή σε μια κλήση προετοιμασίας. 

 

3. Χρήση εικονικού πίνακα 

Η ομαδική εργασία με γνώμονα τη σχεδιαστική σκέψη απαιτεί συνεργατικό 

καταιγισμό ιδεών. Στην τάξη, θα μπορούσατε να κρεμάσετε χαρτί αφίσας σε 

όλη την αίθουσα και να ζητήσετε από διαφορετικές ομάδες μαθητών να 

προσθέσουν τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητες σημειώσεις, 

ξεκινώντας κάθε ομάδα μπροστά από ένα διαφορετικό κομμάτι χαρτί. Ο 

εικονικός καταιγισμός ιδεών μπορεί να είναι πιο περίπλοκος. Με έναν εικονικό πίνακα, είναι δυνατό να 

αναδημιουργήσετε διαδικτυακές συνεδρίες ιδεών με αυτοκόλλητες σημειώσεις, επιτρέποντας στους 

μαθητές να μοιράζονται ιδέες σε πραγματικό χρόνο. 

 

4. Οι μαθητές πρέπει να καθορίσουν τους δικούς τους βασικούς κανόνες 

Πριν ξεκινήσουν ένα ομαδικό έργο βασισμένο στη σχεδιαστική σκέψη, οι 

μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν "κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας". 

Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να εργαστούν από κοινού για να αποφασίσουν 

πώς θέλουν να συμμετέχουν και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές γίνονται ένα συμβόλαιο που κρατά τους μαθητές 

υπόλογους και τους βοηθά να επιλύουν τις συγκρούσεις. Μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε ένα 

εικονικό περιβάλλον όπου οι παρεξηγήσεις είναι πιο συχνές. 
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5. Δώστε στους πιο ντροπαλούς συμμαθητές σας την ευκαιρία να ηγηθούν 

μιας συζήτησης ή ενός διαλείμματος. 

Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρουν με λιγότερο απαιτητικό τρόπο. 

Ενώ δεν θα αισθάνονται πιεσμένοι να σκεφτούν μια ιδέα ή ένα σημείο για να 

μοιραστούν, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της συζήτησης 

διευκολύνοντας. 

 

6. ζητήστε από τους δασκάλους σας να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη 

συγκέντρωσή σας 

Ζητήστε από τους καθηγητές σας να σας βοηθήσουν να παραμείνετε 

συγκεντρωμένοι στο πρόβλημα που προσπαθείτε να λύσετε, ειδικά σε 

συνεδρίες μεγαλύτερων ομάδων. Η σχεδιαστική σκέψη ενθαρρύνει τον μεγάλο 

και εκτεταμένο καταιγισμό ιδεών, οπότε οι καθηγητές θα πρέπει να 

λειτουργούν ως ρυθμιστής για να βοηθούν τους μαθητές να επιστρέφουν στον κύριο σκοπό τους σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας. 

 

7. Να είστε ξεκάθαροι για τα επόμενα βήματα 

Ένα πρόβλημα με τις συνεδρίες σχεδιαστικής σκέψης γενικά είναι ότι οι 

άνθρωποι μερικές φορές τις θεωρούν χάσιμο χρόνου, αν δεν μπορούν να δουν 

ένα απτό αποτέλεσμα μετά από μια καλή συζήτηση. Ως εκ τούτου, είναι πάντα 

καλή ιδέα να ολοκληρώνεται κάθε συνεδρία με σαφή σύνοψη των επόμενων 

βημάτων και εξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο καθένας μπορεί να 

προχωρήσει μπροστά. 

 

 
Τα κυριότερα κοινά σφάλματα  

 

 
 

Αυτή η μεθοδολογία εστιάζει σε μία από τις πιο κρίσιμες πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν καθ' όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας καινοτομίας: την κατανόηση του προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί. Αν 

βρισκόμασταν πραγματικά μέσα σε μια λειτουργική πραγματικότητα, όπως μια εταιρεία, αυτό σημαίνει να 
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προσδιορίσουμε ποιος είναι ο πελάτης αναφοράς της, εξωτερικός αλλά και εσωτερικός του οργανισμού, 

ποια είναι τα προβλήματά της, οι ανάγκες της, ρητές ή λανθάνουσες, αν και πώς επιλύονται σήμερα αυτά 

τα προβλήματα ή ικανοποιούνται οι ανάγκες. Η βαθιά κατανόηση των κινήτρων και των αναγκών των 

ανθρώπων αποτελεί το βασικό σημείο εκκίνησης για όποιον επιθυμεί να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις. 

Ως εκ τούτου, προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε και να αναφέρουμε παραδείγματα λαθών που γίνονται 

συχνότερα στο Design Thinking: 

 

 Η προσδοκία ότι η σχεδιαστική σκέψη είναι κατάλληλη για όλα τα προβλήματα. Η Σχεδιαστική 

Σκέψη δεν είναι μια διαδικασία "one size fits all" και υπάρχουν πολλές καταστάσεις στις οποίες η 

χρήση της δεν είναι αποτελεσματική, και μπορεί ακόμη και να είναι αντιπαραγωγική, 

 

 Η παράλειψη ή η μη αφιέρωση των κατάλληλων προσπαθειών και του κατάλληλου χρόνου στη 

φάση της ενσυναίσθησης, με την παραδοχή ότι γνωρίζετε ήδη τον χρήστη και τις ανάγκες του, 

 

 Προβλέπουμε υπερβολικά τη φάση της Ιδεολογίας, όταν ίσως το πρόβλημα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί δεν έχει ακόμη καθοριστεί με σαφήνεια και σωστά, 

 

 Υποτιμάται η σημασία του σχεδιασμού και της ορθής διαχείρισης των συνεδριών καταιγισμού ιδεών 

κατά τη φάση της ιδεοληψίας, με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύονται αρκετές διαφορετικές ιδέες, 

ενδείξεις και έννοιες), 

 

 Υποτίμηση ή επιφανειακή αντιμετώπιση της φάσης δοκιμής των ιδεών, χωρίς να επαληθεύεται η 

εγκυρότητά τους στο πεδίο, 

 

 Ερωτευόμαστε την πρώτη ιδέα ή το πρώτο πρωτότυπο, αγνοώντας τι προκύπτει από τις δοκιμές και 

τι μπορεί να αμφισβητήσει την υπόθεσή μας, 

 

 Μη πραγματική ενδυνάμωση της ομάδας που εκτελεί ένα έργο καινοτομίας. Αυτό συμβαίνει όταν η 

διοίκηση περιορίζει την πρόσβαση στους πόρους που απαιτούνται για την ανάλυση των αναγκών 

των πελατών ή για τον πειραματισμό, ορίζει στόχους που είναι μη ρεαλιστικοί ή δεν συνάδουν με 

την πρόκληση ή δεν λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που φέρνει η ομάδα για τις πιο σημαντικές 

αποφάσεις, 

 

 Δημιουργία πολύ ομοιογενών ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν άτομα με πολύ παρόμοιο 

υπόβαθρο και δεξιότητες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι ευκαιρίες δημιουργίας δημιουργικών 

ιδεών. 


