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1. 1. ΣυµβόλαιοΣυµβόλαιο οµάδαςοµάδας

1. Ατοµική άσκηση

Κατασκευάζουµε το σταυρόλεξο των ονοµάτων µας

Ας γνωριστούµε

2. Βιωµατική άσκηση

∆ηµιουργούµε ζευγάρια!!!

Ας γνωριστούµε



3. Άσκηση σε οµάδες

Γράφουµε τις προσδοκίες µας από το πρόγραµµα!!!

Γιατί αυτό το �ρόγραµµα

� Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Soft skills)

� Πρότυπα συµπεριφορών δυναµικής Οµάδας -
Ρόλοι µελών Οµάδας

� Λειτουργικές συµπεριφορές στην Οµάδα που
ενθαρρύνουν την Καινοτοµία & την Αλλαγή

� ∆ικτύωση µε την αξιοποίηση της δυναµικής των
οµάδων ως µέσου και συνάµα στόχου

� Αποτελεσµατική διαχείριση αλλαγών και αλλαγή
κουλτούρας

Εκ�αιδευτικές Προσδοκίες

4. Άσκηση σε οµάδες

Γράφουµε τους κανόνες της οµάδας µας!!!

Ας υ�ογράψουµε…

22. . ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός καικαι µεθοδολογίαµεθοδολογία



� Να πλατύνουμε τις γνώσεις μας.
� Να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση τηςηγετικής μας συμπεριφοράς.
� Να αυξήσουμε τις ικανότητές μας στην ανάπτυξηδιαπροσωπικών και οργανωτικών σχέσεων.
� Να πειραματιστούμε σε νέες μεθόδουςεπίλυσης προβλημάτων.
� Να μάθουμε νέους τρόπους αποτελεσματικήςσυνεργασίας.

Είµαστε εδώ για…

ΝΝαααααααα αποκτήσουμεαποκτήσουμεαποκτήσουμεαποκτήσουμεαποκτήσουμεαποκτήσουμεαποκτήσουμεαποκτήσουμε τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςαπαραίτητεςαπαραίτητεςαπαραίτητεςαπαραίτητεςαπαραίτητεςαπαραίτητεςαπαραίτητεςαπαραίτητες γνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσεις καικαικαικαικαικαικαικαι ικανότητεςικανότητεςικανότητεςικανότητεςικανότητεςικανότητεςικανότητεςικανότητεςγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τητητητητητητητη συγκρότησησυγκρότησησυγκρότησησυγκρότησησυγκρότησησυγκρότησησυγκρότησησυγκρότηση, , τητητητητητητητη συντήρησησυντήρησησυντήρησησυντήρησησυντήρησησυντήρησησυντήρησησυντήρηση,,τοτοτοτοτοτοτοτο δέσιμοδέσιμοδέσιμοδέσιμοδέσιμοδέσιμοδέσιμοδέσιμο καικαικαικαικαικαικαικαι τηντηντηντηντηντηντηντην ωρίμανσηωρίμανσηωρίμανσηωρίμανσηωρίμανσηωρίμανσηωρίμανσηωρίμανση μιαςμιαςμιαςμιαςμιαςμιαςμιαςμιαςαποτελεσματικήςαποτελεσματικήςαποτελεσματικήςαποτελεσματικήςαποτελεσματικήςαποτελεσματικήςαποτελεσματικήςαποτελεσματικής ομάδαςομάδαςομάδαςομάδαςομάδαςομάδαςομάδαςομάδας
Στόχος του �ρογράµµατος είναι

� ΔενΔενΔενΔεν σαςσαςσαςσας διδάσκουμεδιδάσκουμεδιδάσκουμεδιδάσκουμεΑλλάΑλλάΑλλάΑλλά ...
� ΌλοιΌλοιΌλοιΌλοι μαζίμαζίμαζίμαζί μαθαίνουμεμαθαίνουμεμαθαίνουμεμαθαίνουμεκάνονταςκάνονταςκάνονταςκάνοντας

Στο �ρόγραµµα

Ακούω Ξεχνώ

Θυµάµαι

ΜαθαίνωΚάνω

Βλέπω

Στο �ρόγραµµα



� ΕργαζόμαστεΕργαζόμαστεΕργαζόμαστεΕργαζόμαστε στοστοστοστο πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο ομάδωνομάδωνομάδωνομάδων
(μεμεμεμε ασκήσειςασκήσειςασκήσειςασκήσεις, προβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματα, παιχνίδιαπαιχνίδιαπαιχνίδιαπαιχνίδια, role playing, κκκκ.λπλπλπλπ.)

� ΜαθαίνουμεΜαθαίνουμεΜαθαίνουμεΜαθαίνουμε απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις επιτυχίεςεπιτυχίεςεπιτυχίεςεπιτυχίες καικαικαικαι τατατατα λάθηλάθηλάθηλάθη μαςμαςμαςμας
� ΑναλύουμεΑναλύουμεΑναλύουμεΑναλύουμε κριτικάκριτικάκριτικάκριτικά τιςτιςτιςτις εμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίες μαςμαςμαςμας
Στο �ρόγραµµα

� ∆εν θα σας δώσουμε τις απαντήσειςστα προβλήματα και στις ασκήσεις.
� ∆εν θα σας δώσουμε συμβουλές, οδηγίες ή εντολές.
Ως σύµβουλοι

� Αποφεύγουµε τη µεταφορά

γνώσης και µάλιστα ως

αυθεντίες

� ∆ιευκολύνουµε την πορεία

προς τη µάθηση,

διασφαλίζοντας θετικό

συναισθηµατικό κλίµα

� Συµβουλεύουµε, όταν

χρειάζεστε την υποστήριξή

µας σε προσωπικό ή οµαδικό

επίπεδο

Ως σύµβουλοι ΕΙΜΑΣΤΕΕΙΜΑΣΤΕΟΙΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ,,ΟΙΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣΤΟΥΤΟΥ ΔΙΚΟΥΔΙΚΟΥΔΙΚΟΥΔΙΚΟΥΔΙΚΟΥΔΙΚΟΥΔΙΚΟΥΔΙΚΟΥ ΣΑΣΣΑΣΣΑΣΣΑΣΣΑΣΣΑΣΣΑΣΣΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ως σύµβουλοι



� Δεν χρειάζεται να κρατάτε σημειώσεις
� Το πρόγραμμα είναι έντονο αλλά ευχάριστο
� Αξιοποίηση του χρόνου (time management) στηνπράξη
Τρία ενδιαφέροντα σηµεία

ΤΟΤΟ ΤΙΤΙ ΘΑΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕΜΑΘΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟΑΝΑΛΟΓΟ

ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΒΑΘΜΟΒΑΘΜΟ ΤΗΣΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΥΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣΜΑΣ

Βελτίωση κοινωνικών
ικανοτήτων: ∆υναµική

οµάδων και αλλαγή στους

οργανισµούς

∆ηµήτρης Λεούδης
Κοινωνιολόγος

Σύµβουλος-Παιδαγωγός
ΜΑ Εκπαίδευση Ενηλίκων

MPA ∆ηµόσια ∆ιοίκηση

«Μετασχηµατίζουσα µάθηση – Οµάδες ως
ανοιχτά δίκτυα µάθησης –

Λήψη απόφασης»

1. 1. ΟιΟι δυοδυο προηγούµενεςπροηγούµενες ηµέρεςηµέρες



1. Καταιγισµός ιδεών
∆ιάρκεια: 15΄

Ποια κοινά στοιχεία έχει ένα παζλ µε τη σύνθεση και
τη λειτουργία µιας εκπαιδευτικής οµάδας;

Σύνθεση οµάδας

Πηγή: Γ.Κουλαουζίδης, 
∆υναµική Οµάδας

� Υπάρχουν όρια (τα κοµµάτια µε τις ίσιες πλευρές).

� Κάθε κοµµάτι έχει συγκεκριµένο ρόλο στη λύση.

� Τα κοµµάτια είναι αλληλοεξαρτώµενα ιδίως όταν συµπλέκονται
(αποδίδουν).

� Κάθε κοµµάτι είναι µοναδικό (όπως και κάθε άνθρωπος)

� Η λύση είναι εύθραυστη (εύκολα χαλάει).

� Το σύνολο είναι περισσότερο από το άθροισµα των µερών του.

� Μερικά κοµµάτια έχουν κεντρικό ρόλο ενώ άλλα έχουν
περιφερειακό ρόλο.

� Τα κοµµάτια οµαδοποιούνται εσωτερικά µε βάση κάποια
χαρακτηριστικά (χρώµατα, σχήµατα, κλπ.)

� Τα κοµµάτια χρειάζονται κάποιον να τα µετακινήσει.

� Η λύση επιτυγχάνεται γρηγορότερα όταν συνεισφέρει κάποιος
που έχει µια συνολικότερη αντίληψη του θέµατος. 

Κοινά στοιχεία εκ�αιδευτικών
οµάδων και �αζλ

Η «ασ�ίδα» της οµάδας µας

ΑΞΙΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ &

∆ΡΑΣΕΙΣ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ & ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΕΣ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

& ΡΟΛΟΙ

ΟΜΑ∆ΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

Team Canvas

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ 
& ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

2. Εργασία σε οµάδες
∆ιάρκεια: 20΄

Αυτά �ου µας ενώνουν…

Ζούµε στην εποχή που πολύ γρήγορα τοποθετούµε
ανθρώπους σε κουτιά.

Ίσως, όµως, να έχουµε περισσότερα κοινά από αυτά
που νοµίζουµε…

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc



22. . ΗΗ µετασχηµατίζουσαµετασχηµατίζουσα µάθησηµάθηση

Το Κουκλόσ�ιτο

3. Παιχνίδι ρόλων
Χένρικ Ίψεν

Prof. Jack Mezirow

Mezirow, J. (2007). Η µετασχηµατίζουσα µάθηση. 
(µτφρ. Γιώργος Κουλαουζίδης). Αθήνα: Μεταίχµιο.

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση
Η µετασχηµατίζουσα µάθηση είναι ένα είδος µάθησης
που οδηγεί στον µετασχηµατισµό των πλαισίων
αναφοράς του ατόµου έτσι ώστε αυτά να γίνουν
περισσότερο: 

� περιεκτικά, 

� ανοικτά, 

� στοχαστικά και

� συναισθηµατικά έτοιµα για αλλαγή.



Πλαίσιο αναφοράς
Στον τρόπο µε τον οποίο κάποιος κατηγοριοποιεί
εµπειρίες, πεποιθήσεις, ανθρώπους, γεγονότα
και τον ίδιο του τον εαυτό, εµπλέκονται αντιλήψεις
και προσδοκίες στις οποίες στηρίζονται σκέψεις, 
συναισθήµατα και συνήθειες - κανόνες, 
κριτήρια, κώδικες, γλωσσικά σχήµατα και
παραδείγµατα (πρότυπα). 
Οι αντιλήψεις & οι προσοδοκίες επηρεάζονται από
παράγοντες όπως: τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, η γενεαλογία, οι απόψεις για τον
κόσµο, τα θρησκευτικά δόγµατα, οι αισθητικές αξίες, 
αλλά και οι µαθησιακές προτιµήσεις. 

Πηγή: Γ.Κουλαουζίδης, 
∆υναµική Οµάδας

� Στοχάζεται και αυτοστοχάζεται κριτικά πάνω στις ήδη
παραδεδεγµένες έννοιες,

� Επαναξιολογεί τις πρότερες υποθέσεις στις οποίες
βασίζονται οι πεποιθήσεις και

� Αναλαµβάνει δράση µε γνώµονα τη διορατική
σκέψη που απορρέει από τη µετασχηµατισµένη άποψη
ως συνέπεια των επαναξιολογήσεών του.

� Επανεξετάζει κριτικά εµπειρίες που έχει κατακτήσει
κατά την παιδική ηλικία ή αργότερα, και

�Ωθείται στη διόρθωση στρεβλών υποθέσεων που
αφορούν σε κοινωνικά, πολιτισµικά ψυχικά ή άλλα
κεφάλαια της ζωής. 

Ο ενήλικος

Πηγή: Mezirow, 1990

Με αυτόν τον τρόπο, 

� Κατακτά νέα γνώση – στα πλαίσια της λειτουργικής ή
της επικοινωνιακής µάθησης –

�Μαθαίνει να µετασχηµατίζει « τα δεδοµένα πλαίσια
αναφοράς ή της συνολικής θεώρησης που έχει για
τον εαυτό του και τον κόσµο».

Ο ενήλικος (συνέχεια)

Πηγή: Λιντζέρης, 2010

Ξεκινά από τη διαπίστωση ότι µια πεποίθηση ή/και µια
πρακτική που µέχρι χθες µας βοηθούσε να
αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα επαρκώς, 

σήµερα αποτυγχάνει να δώσει λύση, 

ή ένα νέο αιφνιδιαστικό βίωµα, 

ένα «αποπροσανατολιστικό δίληµµα», 

πρέπει να γίνει κατανοητό και αντιµετωπίσιµο. 

Ο µετασχηµατισµός θεώρησης

Πηγή: Mezirow, 1994



Τότε µπορεί να ενεργοποιηθεί
ο κριτικός στοχασµός, δηλαδή
να προχωρήσει η εξέταση των
θεµελίων (ή των αιτιών) των
πεποιθήσεών µας, για να
καθορίσουµε εάν, αυτά που
πιστεύαµε, συνεχίζουν να
ισχύουν και να είναι
λειτουργικά για την πρακτική
µας.

Ο κριτικός στοχασµός

Αυτή η διεργασία είναι σε θέση να κινητοποιήσει µια
αναθεώρηση των συγκεκριµένων αντιλήψεων που
έχουµε για τον εαυτό µας και τους άλλους, µέχρι να
µετασχηµατιστεί η βαθύτερη δοµή της θεώρησής
µας. 

Ο κριτικός στοχασµός

Κριτική αξιολόγηση της

πηγής, των
συστατικών στοιχείων, 
της σχετικότητας και

της καταλληλότητας

των λόγων που

υποστηρίζουν τις

παραδοχές. 

Ο κριτικός στοχασµός

� Αποπροσανατολιστικό δίληµµα (αντιµετώπιση
ενός σηµαντικού περιστατικού ή κατάστασης που
λειτουργεί ως καταλύτης και ενεργοποιεί την όλη
διεργασία). 

� Αυτο-εξέταση των συναισθηµάτων (φόβου, 
θυµού, ενοχής ή ντροπής). 

� Κριτική αξιολόγηση των βασικών παραδοχών. 

� Αναγνώριση της πηγής της δυσαρέσκειας και
µοίρασµα της διεργασίας του µετασχηµατισµού µε
άλλα άτοµα. 

� Αναζήτηση επιλογών για νέους ρόλους, σχέσεις
και δράσεις. 

Φάσεις µετασχηµατίζουσας µάθησης

Πηγή: Mezirow, 1983



� Σχεδιασµός µίας πορείας δράσεων (ενός
προγράµµατος δράσης). 

� Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την
εφαρµογή των σχεδίων. 

� ∆οκιµαστική εφαρµογή των νέων ρόλων. 

� Οικοδόµηση ικανοτήτων και αυτοπεποίθησης
επάνω στους νέους ρόλους και στις σχέσεις. 

� Επανένταξη στη ζωή σύµφωνα µε τις συνθήκες
που έχουν διαµορφωθεί από τις νέες προοπτικές.

Φάσεις µετασχηµατίζουσας µάθησης

Πηγή: Mezirow, 1983

Ένα πλαίσιο αναφοράς µετασχηµατίζεται όταν
εξετάσουµε µε κριτικό τρόπο τις αρχές ενός

προβλήµατος (βιώµατος) και επαναπροσδιορίζουµε
τους τρόπους διαχείρισής του.

Κλείνοντας…

Το Κουκλόσ�ιτο

4. Παιχνίδι ρόλων
Χένρικ Ίψεν

33. . ΟµάδεςΟµάδες ωςως ανοιχτάανοιχτά δίκτυαδίκτυα
µάθησηςµάθησης



Είναι ο οργανισµός στον οποίο:

� οι εργαζόµενοι συνεχώς διευρύνουν τη δηµιουργική
τους ικανότητά,

� καλλιεργούνται νέοι και δηµιουργικοί τρόποι σκέψης,

� εκφράζονται ελεύθερα συλλογικές προσδοκίες και
αξιώσεις,

� οι εργαζόµενοι συνεχώς µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν
σε συνεργασία και

� συνεχώς ανακαλύπτουν πώς αυτοί δηµιουργούν την
πραγµατικότητα και πώς µπορούν να την αλλάζουν.

Οργανισµός µάθησης

Πηγή: 
Argyris & Schon, 1974

� Αναντιστοιχία µεταξύ όσων λένε
οι άνθρωποι και όσων κάνουν.

� Οι εργαζόµενοι έχουν ένα
«στρατηγικό σχέδιο», το οποίο
τους παρακινεί να αναπτύξουν
αµυντικούς µηχανισµούς αντί να
αποδεχθούν την ευθύνη για τις
συνέπειες των πράξεών τους.

� Αυτό οδηγεί συνεχώς στα ίδια
λάθη και στην αντίσταση στη
µάθηση και στην αλλαγή.

Συχνά λάθη

Πηγή: Senge, 1990

� Οι υιοθετούµενες θεωρίες (espoused theories): 
δηλαδή ότι λέµε ότι έχει αξία για εµάς. Είναι ρητές, 
συνειδητές και ιδεαλιστικές. Περιγράφουν πώς θα
θέλαµε να είµαστε.

� Οι χρησιµοποιούµενες θεωρίες (theoriesin-use): 
είναι άρρητες, ασυνείδητες και βασισµένες στην
εµπειρία. Αντικατοπτρίζουν πώς συµπεριφερόµαστε
στην πραγµατικότητα.

Θεωρίες δράσης

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� Σκέψεις και πράξεις που χρησιµοποιούνται για να
προστατεύσουν τους συνηθισµένους τρόπους των
ατόµων, των οµάδων και των οργανισµών να
αντιµετωπίζουν την πραγµατικότητα- οµαδική
νοοτροπία η οποία δύσκολα αµφισβητείται.

Αµυντικοί µηχανισµοί

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015



� Οι αµυντικές
συµπεριφορές
σηµειώνονται όταν ένα
άτοµο βιώνει άγχος, 
σύγκρουση, αίσθηµα
µαταίωσης ή αποτυχίας και
δεν είναι διατεθειµένο να
αναλάβει την ευθύνη του
λάθους του ή να αλλάξει
συµπεριφορά προκειµένου
να αποφύγει την
επανάληψη του λάθους.

Αµυντικοί µηχανισµοί

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� Η λύση προκειµένου να ξεπεραστούν οι αµυντικοί
µηχανισµοί έγκειται στον εποικοδοµητικό διάλογο. 
Αυτός συνδυάζει την επιχειρηµατολογία και τον
έλεγχο, προβάλλονται ξεκάθαρα οι θέσεις, οι ανάγκες
και ελέγχονται οι απαντήσεις του άλλου. Με τον
τρόπο αυτό, προάγεται η µάθηση και αναστέλλονται οι

αµυντικοί µηχανισµοί.

Αµυντικοί µηχανισµοί

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� Προσωπική Κυριαρχία (Personal Mastery).

� Νοητικά Μοντέλα (Mental Models).

� Οµαδική Μάθηση (Team Learning).

� Κοινό Όραµα (Shared Vision).

� Συστηµική Σκέψη (Systems Thinking).

Βασικές αρχές

Πηγή: Senge, 1990

� Ικανότητα να γνωρίζουµε τι είναι σηµαντικό και γιατί.

� Συνειδητοποίηση του χάσµατος µεταξύ της παρούσας
και µιας επιθυµητής κατάστασης, η οποία έχει ως
αποτέλεσµα µια «δηµιουργική ένταση». 

� Η δηµιουργική ένταση κινητοποιεί το άτοµο για
ανάπτυξη και βελτίωσή.

� Τα άτοµα µε υψηλό επίπεδο προσωπικής κυριαρχίας
έχουν τη συνεχή µάθηση ως τρόπο ζωής.

Προσω�ική κυριαρχία

Πηγή: Senge, 1990



� Βαθειά παγιωµένες παραδοχές, γενικεύσεις, σηµασίες
και εικόνες, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο µε τον
οποίο κατανοούµε τον κόσµο και τον τρόπο µε τον
οποίο ενεργούµε.

� Τα νοητικά µοντέλα των ανθρώπων είναι διαφορετικά
µε αποτέλεσµα τις διαφορετικές αντιλήψεις και
διαφωνίες.

Νοητικά µοντέλα

Πηγή: Senge, 1990

� Η διαδικασία
ευθυγράµµισης και
ανάπτυξης των ικανοτήτων
µιας οµάδας για να
δηµιουργήσει τα
αποτελέσµατα που τα µέλη
της πραγµατικά επιθυµούν.

� Οµαδική µάθηση είναι η
ικανότητα να
αναπτύσσουµε
«συλλογική-οµαδική
νοηµοσύνη» και κοινές
γνώσεις.

Οµαδική µάθηση

Πηγή: Senge, 1990

� Η ικανότητα να διατηρείς ένα κοινό όραµα για το
µέλλον που επιθυµείς να δηµιουργήσεις.

� Το κοινό όραµα ενεργοποιεί και κινητοποιεί τα άτοµα
µέσω της παρακίνησης και της δέσµευσής τους σε
αυτό.

Κοινό όραµα

Πηγή: Senge, 1990

� Ακρογωνιαίος λίθος της
µάθησης στους
οργανισµούς.

� Ενοποιεί σε ένα συµπαγές
σώµα τη θεωρία µε την
πράξη.

� Βλέπουµε τον οργανισµό
σαν µια «δυναµική»
διεργασία.

Συστηµική σκέψη

Πηγή: Senge, 1990



� Κατακερµατισµός

� Ανταγωνισµός

� Αντιδραστική λογική-στάση

Εµ�όδια

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� ∆ιαχωρισµός των οργανισµών σε ∆ιευθύνσεις και
Τµήµατα. 

� Οδηγεί στην ανυπαρξία συνέργειας και σε
µονοδιάστατες προσεγγίσεις.

� Τα άτοµα από κάθε λειτουργική ειδικότητα βλέπουν
µόνο µια πλευρά του µεγαλύτερου προβλήµατος.

� Αυτό σηµαίνει κατακερµατισµό του προβλήµατος, 
γεγονός που εµποδίζει τη συνολική εικόνα και την
οριζόντια µάθηση.

� Ο κατακερµατισµός αφορά και το διαχωρισµό µεταξύ
των ιεραρχικών επιπέδων.

Κατακερµατισµός

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� Παρά τα θετικά του στοιχεία γιατί αποτελεί κίνητρο, 
συχνά αποπροσανατολίζει τα άτοµα και τα κάνει να
ανταγωνίζονται ενώ θα έπρεπε να συνεργάζονται.

� Ο ατοµικισµός εµποδίζει την µάθηση στον οργανισµό
η οποία αποτελεί κατ’ εξοχήν συλλογική διαδικασία.

Ανταγωνισµός

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� Εκφράζει τη συνήθεια των ατόµων να αλλάζουν ή να
µαθαίνουν µόνο ως αντίδραση σε εξωτερικά
ερεθίσµατα, δηλαδή αφού τα προβλήµατα συµβούν.

� Πρόκειται για µια στάση αδράνειας που έχει ως αιτία
τον εφησυχασµό και την αυταρέσκεια.

� Αυτή η στάση εµποδίζει την ύπαρξη µιας
«δηµιουργικής έντασης» που είναι βασική
προϋπόθεση της µάθησης.

Αντιδραστική λογική-στάση

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015



� Κουλτούρα µάθησης: έµφαση στην αξία της
συνεχούς µάθησης, βελτίωσης, ανάπτυξης και
καινοτοµίας, στην ανάληψη κινδύνου και στον
διάλογο.

� Οργανωτικές δοµές: ευέλικτες, οριζόντιες και
αποκεντρωµένες δοµές που διευκολύνουν τη
συµµετοχή, την ανταλλαγή και τη διάχυση της
γνώσης.

� ∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων: ολοκληρωµένα
συστήµατα πληροφοριών που διευκολύνουν τη
διάχυση της γνώσης.

Καλές �ρακτικές

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� ∆ια-τµηµατικές οµάδες: από διαφορετικές
λειτουργίες ή οργανωτικές µονάδες, µηχανισµοί
οριζόντιας συνεργασίας.

� Εκπαίδευση / Ανάπτυξη: σχεδιασµένες, 
µακροπρόθεσµές εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές
ενέργειες, διαδικασίες ανταλλαγής εµπειριών και
µοιράσµατος της γνώσης µεταξύ ατόµων, οµάδων, 
οργανωτικών µονάδων.

� Συστήµατα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων: που
ενθαρρύνουν, δηµιουργούν κίνητρα και υποστηρίζουν
τη µάθηση.

Καλές �ρακτικές

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� ∆ια-τµηµατικές οµάδες: από διαφορετικές
λειτουργίες ή οργανωτικές µονάδες, µηχανισµοί
οριζόντιας συνεργασίας.

� Εκπαίδευση / Ανάπτυξη: σχεδιασµένες, 
µακροπρόθεσµές εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές
ενέργειες, διαδικασίες ανταλλαγής εµπειριών και
µοιράσµατος της γνώσης µεταξύ ατόµων, οµάδων, 
οργανωτικών µονάδων.

� Συστήµατα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων: που
ενθαρρύνουν, δηµιουργούν κίνητρα και υποστηρίζουν
τη µάθηση.

Καλές �ρακτικές

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

� Εκφράζει την επιθυµία του ατόµου να περάσει από την
παρούσα πραγµατικότητα σε µια µελλοντική ιδανική που
αποτελεί το όραµά του.

� Αυτή η επιθυµία, απελευθερώνει την ενέργεια και τις
δυνάµεις του ατόµου για να φέρει την πραγµατικότητα πιο
κοντά στο όραµα.

� Οι ηγέτες πρέπει να βοηθήσουν τα άτοµα να έχουν
ξεκάθαρη εικόνα για το «που θέλουν να είναι» και να
αντιλαµβάνονται την πραγµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται.

� Ευθύνη των ηγετών είναι να κάνουν τα άτοµα να
πιστέψουν ότι µπορούν να φέρουν την υφιστάµενη
πραγµατικότητα κοντά στο όραµα (και όχι το όραµα κοντά
στην πραγµατικότητα).

∆ηµιουργική ένταση

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015



� Πρώτης γενιάς:

συστήµατα προτάσεων εργαζοµένων, κύκλοι
ποιότητας, διαγνωστικές µελέτες, ανατροφοδότηση, 
σεµινάρια, έρευνες ικανοποίησης εργαζοµένων.

� ∆εύτερης γενιάς:

διάλογος, µάθηση από την πράξη, εργαστήρια
αυτογνωσίας, εργαστήρια-συσκέψεις στρατηγικής
ανάλυσης, σχεδιασµού και βελτιωτικών αλλαγών, 
καθοδήγηση και συµβουλευτική.

Εργαλεία

Πηγή: 
Α.Τσιµπουκλή, 2015

ΜοντέλαΜοντέλα ∆ικτύων∆ικτύων Ε�ικοινωνίαςΕ�ικοινωνίας

µέσαµέσα στηστη ΟµάδαΟµάδα

Τροχός: Επικοινωνία Κλίκα: Ανισόρροπος Comcon: Ανοιχτή

διαµέσου του τρόπος επικοινωνία προς

Οµαδάρχη επικοινωνίας όλες τις κατευθύνσεις

Οµαδάρχης

Μέλος Οµάδας

ΜοντέλαΜοντέλα ∆ικτύων∆ικτύων Ε�ικοινωνίαςΕ�ικοινωνίας

µέσαµέσα στηστη ΟµάδαΟµάδα

Κύκλος: Αυτoδιοικούµενη Οµάδα, χωρίς Οµαδάρχη

Μέλος Οµάδας

ΗΗ άσκησηάσκηση µεµε τοτο κουβάρικουβάρι……

5. Βιωµατική Άσκηση
∆ιάρκεια: 30΄



44. . ΑντιµετώπισηΑντιµετώπιση αλλαγώναλλαγών ––

ΛήψηΛήψη απόφασηςαπόφασης

ΛήψηΛήψη α�οφάσεωνα�οφάσεων

Η λήψη αποφάσεων είναι η επιλογή µίας λύσης
µεταξύ εναλλακτικών προτάσεων που έχουµε στην
διάθεση µας.

Πηγή: Χ.Α.Ο.

ΛήψηΛήψη α�οφάσεωνα�οφάσεων

� Στην ουσία η λήψη
αποφάσεων είναι µια
διαδικασία και όχι η απλή
ενέργεια επιλογής µιας λύσης
µεταξύ διαφόρων
εναλλακτικών.

� Η διαδικασία λήψης
αποφάσεων αποτελεί την
καρδιά του
προγραµµατισµού.

Πηγή: Χ.Α.Ο.

ΛήψηΛήψη α�οφάσεωνα�οφάσεων

Η λήψη σωστών αποφάσεων δεν είναι απλή και
εύκολη διανοητική λειτουργία, αφού συνήθως κάθε
απόφαση απαιτεί το συνδυασµό ενός µεγάλου
αριθµού: 

� πληροφοριών, 

� γνώσεων, 

� χαρακτηριστικών προσωπικότητας, 

� ικανοτήτων, 

� τεχνικών. 

Πηγή: Χ.Α.Ο.



ΛήψηΛήψη α�όφασηςα�όφασης

Μπορεί να διαταράσσει ισορροπίες, προκαλώντας
µικρές ή µεγάλες συγκρούσεις και οδηγεί σε
αποτελέσµατα τα οποία µπορούν να προσδιοριστούν
µόνο µε µικρή συνήθως πιθανότητα.

Πηγή: Χ.Α.Ο.

ΟµαδικήΟµαδική λήψηλήψη α�όφασηςα�όφασης

� Απαραίτητη η επικοινωνία µεταξύ των µελών.

� ∆υνατότητα έκφρασης και δηµιουργικής
συµµετοχής στην οµάδα όλων των µελών.

� Πλαίσιο ενθάρρυνσης παραγωγικών συζητήσεων.

� Πώς;

Πηγή: Χ.Α.Ο.

ΟιΟι ερωτήσειςερωτήσεις ωςως εργαλείοεργαλείο λήψηςλήψης α�όφασηςα�όφασης

� Να είναι σύντοµες.

� Να εκφράζουν γνήσιο ενδιαφέρον.

� Να γίνονται την κατάλληλη ώρα.

� Να ευνοούν στην ανάπτυξη επιγνώσεων των
συνοµιλητών.

� Να εστιάζουν στο θέµα/πρόβληµα που
αντιµετωπίζει ο συνοµιλητής.

Πηγή: Χ.Α.Ο.

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

� Ανοιχτές/κλειστές

� ∆ιευκρίνησης

� Εκτίµησης

� Αναζήτησης επιλογών

� Αξιολόγησης

�Όχι «γιατί»

Πηγή: Χ.Α.Ο.



1. Κάνουµε εύστοχες ερωτήσεις

• Όταν οι στόχοι δεν είναι ακόµα ξεκάθαροι ή/και οι συνθήκες δεν είναι
καλά (καθ)ορισµένες. 

• 10 ερωτήσεις, βρίσκουµε το µη λογικό, χαρτογραφούµε την ιδέα, 
αµφισβητούµε τις παραδοχές, διαλέγουµε τη χειρότερη ιδέα.

2. Είµαστε ανοικτοί στο να µάθουµε

• Είµαστε ανοικτοί σε νέες πηγές, σε νέα γνώση.

• Αναστοχασµός, πράξη µε πρόθεση, κοιτάζουµε πέραν αυτών που
βλέπουµε, τι µαθαίνουµε, είµαστε επίκαιροι.

3. ∆είχνουµε αναζωογονηµένοι

• Είµαστε ανοικτοί σε εκπλήξεις, στο ασυνήθιστο και στο νέο.

• Ασκούµε όλες τις αισθήσεις, εντοπίζουµε ευκαιρίες, καταγράφουµε
ιδέες.

4. Παίζουµε µε τη φαντασία µας

• Επιτρέπουµε να εξερευνήσουµε αχαρτογράφητες περιοχές, 
διευνεµούµε το µέλλον, σκεφτόµαστε έξω από τα συνηθισµένα ή
τετριµµένα (outside the box).

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

Πηγή: Χ.Α.Ο.

5. Επιτρέπουµε σε νέες ιδέες να γεννηθούν

• Πολλές ιδέες θα «γεννήσουν» µερικές επιτυχηµένες.

• Ελεύθερος συσχετισµός ιδεών, αντίστροφες παραδοχές. 

6. Συγχωνεύουµε ιδέες µε ευφάνταστους συνδυασµούς

• Η δηµιουργικότητα έρχεται από το να έχουµε πολλές ιδέες από τις
οποίες µπορούµε να επιλέξουµε. 

• Συγχωνεύουµε φαινοµενικά χαλαρές σχέσεις , δουλεύουµε πολλές
ιδέες ταυτόχρονα, χρησιµοποιούµε µεταφορές. 

7. Επιλέγουµε τις καλύτερες ιδέες

• Επιλέγουµε τα κατάλληλα κριτήρια για τις επιλογές µας

• Ορίζουµε τι είναι πολύ καλό, υπέρ/ κατά, ποια είναι η χειρότερη
κατάσταση, συνήγορος του διαβόλου.

8. Τις κάνουµε πράξη

• Αναπαριστούµε τις ιδέες µας σε φυσική µορφή (σχέδιο, 
κατασκευή).

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

Πηγή: Χ.Α.Ο.

ΜοντέλαΜοντέλα λήψηςλήψης α�όφασηςα�όφασης

Η ανάλυση των Υπέρ και των Κατά

(Pros & Cons Analysis) 

Σύγκριση πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων κάθε
επιλογής.

Πηγή: Χ.Α.Ο.

ΜοντέλαΜοντέλα λήψηςλήψης α�όφασηςα�όφασης

SWOT Ανάλυση

� Εργαλείο µε το οποίο µπορύµε να εντοπίσουµε:

� S(trengths) – Τα δυνατά σηµεία

�W(eaknesses) – Τα αδύνατα σηµεία

�O(pportunities) –Τις ευκαιρίες, 

� T(hreats) – Τις πιθανές απειλές. 

Πηγή: Χ.Α.Ο.



ΜοντέλαΜοντέλα λήψηςλήψης α�όφασηςα�όφασης

Το µοντέλο συστηµικής λήψης απόφασης

(Σκουλάς 2010)

Πηγή: Χ.Α.Ο.

ΠληροφοριακάΠληροφοριακά στοιχείαστοιχεία

� Τα στοιχεία που έχουν σχέση µε το πρόβληµα.

�Μόνο τα συγκεκριµένα, γνωστά, επιβεβαιωµένα
στοιχεία. 

� Τι γνωρίζουµε στα σίγουρα για το πρόβληµα που
συζητάµε.



ΟρισµόςΟρισµός

Ικανοποιητικό ορισµός ���� Ικανοποιητική λύση

� Απλός. 

� Χωρίς γενικότητες.

� Χωρίς αφηρηµένη ορολογία.

� Χωρίς περίπλοκα λεκτικά σχήµατα.

ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση ιδεώνιδεών

Καταιγισµός ιδεών

� Πως θα πετύχουµε αυτό που θέσαµε ως στόχο
στον ορισµό του προβλήµατος; 

� Πιθανές εναλλακτικές λύσεις (ρήµατα που
οδηγούν σε δράση).

�Όλες οι ιδέες χωρίς πρόωρη κρίση.



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση ιδεώνιδεών

� Επιλέγουµε µόνον αυτές που έχουν κάποιες
πιθανότητες επιτυχίας. 

� ΠΩΣ θα πετύχουµε αυτό που θέσαµε ως στόχο
στον ορισµό του προβλήµατος;

ΛήψηΛήψη α�όφασηςα�όφασης

� Επιλέγουµε µία λύση που συµφωνούµε πως έχει
τη µεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

� Απόφαση:

Με ψηφοφορία;

Με συµβιβασµό;

Με οµοφωνία;



ΕκτέλεσηΕκτέλεση α�όφασηςα�όφασης

Ποιος; ���� Τι; ���� Που; ���� Πως;

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση α�οτελεσµάτωνα�οτελεσµάτων

� Καθορισµός κριτηρίων επιτυχίας.

�Ορίζουµε από τώρα ποια αποτελέσµατα
προσδοκούµε.

� Ποσοτική & Ποιοτική αξιολόγηση.

� Πότε, ποιoς και µε ποιo τρόπο θα κάνει την
αξιολόγηση.



ΟργανισµόςΟργανισµός ΜάθησηςΜάθησης

Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας
ενός οργανισµού. Εργαστείτε οµαδικά και
εντοπίστε ποια στοιχεία εµποδίζουν τη µετατροπή
του σε Οργανισµό Μάθησης.

6. Εργασία σε οµάδες
∆ιάρκεια: 30΄
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Βελτίωση κοινωνικών
ικανοτήτων: ∆υναµική

οµάδων και αλλαγή στους

οργανισµούς

∆ηµήτρης Λεούδης
Κοινωνιολόγος

Σύµβουλος-Παιδαγωγός
ΜΑ Εκπαίδευση Ενηλίκων

MPA ∆ηµόσια ∆ιοίκηση

«Ατοµικό πλάνο δράσης – Κοινότητες
πρακτικής – ∆ηµόσιο αφήγηµα των οµάδων»

11. . ΑτοµικόΑτοµικό πλάνοπλάνο δράσηςδράσης

ΟιΟι ντετέκτιβντετέκτιβ τηςτης βιογραφίαςβιογραφίας

Herbert George Wells. Συγγραφέας
(21 Σεπτεµβρίου 1866-13 Αυγούστου
1946).

Γεννήθηκε στην επαρχία του Κεντ, 
στην Αγγλία. Έγγραψε πάνω από 100 
βιβλία, µυθιστορήµατα, µελέτες, 
άρθρα και διατριβές. Έµεινε στην
ιστορία ως «πατέρας της
επιστηµονικής φαντασίας.

1. Εργασία σε οµάδες
Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΤοΤο δικόδικό µουµου σχέδιοσχέδιο δράσηςδράσης

1. Ατοµική άσκηση
Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.



22. . ΚοινότητεςΚοινότητες ΠρακτικήςΠρακτικής

Η ΚοινότηταΚοινότηταΚοινότηταΚοινότητα, στην ευρύτερη της έννοια, αποτελεί ένασύνολο ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινάκοινάκοινάκοινά (κοινωνικάκοινωνικάκοινωνικάκοινωνικά) χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικά.Ορισµός της κοινότητας

«Οι κοινότητες πρακτικής προσφέρουν τη δυνατότητανα αναπτύξουν και να εξελίξουν τις γνώσεις τους άτομαπου αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα σε ένα περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπρόσφοροπρόσφοροπρόσφοροπρόσφορο για δημιουργία, επεξεργασία και εξέλιξηγνώσης».Ορισµός της κοινότητας Μια ομάδα ατόμων, που:
� κινητοποιούνταικινητοποιούνταικινητοποιούνταικινητοποιούνται από ένα κοινό όραμα μάθησης,
� εργάζονταιεργάζονταιεργάζονταιεργάζονται μαζί και στηρίζουν ο ένας τον άλλο, 
� βρίσκουνβρίσκουνβρίσκουνβρίσκουν τρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπους, μέσα στην κοινότητά τους καιέξω απ’ αυτήν να ερευνούν την πρακτική τους καιμαζί να μαθαίνουν νέες και καλύτερες προσεγγίσειςπου θα τους βελτιώσουν στη δουλειά τους.

Ορισµός της κοινότητας

Πηγή: 
Bolam et al, 2005



«Είναι ομάδες ανθρώπωνπου μοιράζονται έναενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρον, ένα πρόβλημαπρόβλημαπρόβλημαπρόβλημα ήένα πάθοςπάθοςπάθοςπάθος για κάτι και πουεμβαθύνουν τη γνώση τουςκαι την ειδίκευση τους σεαυτό το χώρο, μέσα από τηνσυστηματική επικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνία καιαλληλεπίδρασηαλληλεπίδρασηαλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση».
Ορισµός της κοινότητας

Πηγή: 
Wenger, McDermott, & 

Snyder, 2002

� Τα µέλη µιας κοινότητας, σταδιακά δηµιουργούν (και
αναπτύσσουν συνεχώς και αναπροσαρµόζουν) κοινές
απόψεις για ορισµένα θέµατα ή ακόµη και κοινές αξίες, 
νοοτροπίες και στάσεις καθώς και κοινές πρακτικές.

� Η κοινότητα έχει παρελθόν, παρόν, μέλλον και τα μέλητης έχουν ενδεχομένως προσδοκίες.
� Η κοινότητα έχει μια διάρκεια, μια ενδεχόμενησταθερότητα, μια κινητικότητα στα μέλη της.
� Τα μέλη της Κοινότητας αναπτύσσουν, κατά κανόνα, δεσμούς μεταξύ τους. 
Χαρακτηριστικά της κοινότητας

1. ΠεδίοΠεδίοΠεδίοΠεδίο ενδιαφέροντοςενδιαφέροντοςενδιαφέροντοςενδιαφέροντος:Μία κοινότητα πρακτικής δεν είναι απλά μία ομάδα ήένα δίκτυο ατόμων που σχετίζονται. Η ταυτότητα μιαςκοινότητας πρακτικής καθορίζεται από ένα κοινό τομέαενδιαφέροντος. Η συμμετοχή λοιπόν σε μία τέτοιακοινότητα προϋποθέτει αφοσίωση και επικέντρωση στοσυγκεκριμένο τομέα και επομένως, ένα σύνολοδεξιοτήτων που ξεχωρίζει τα μέλη αυτά από άλλαάτομα.
Συντρέχουν 3 χαρακτηριστικά

2. ΗΗΗΗ κοινότητακοινότητακοινότητακοινότητα:Τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν σε συλλογικέςδραστηριότητες και συζητήσεις πάνω στο πεδίοενδιαφερόντων τους, βοηθάει ο ένας τον άλλο καιμοιράζονται πληροφορίες και γνώσεις. Δημιουργούνσχέσεις που τους βοηθούν να μαθαίνουν από τιςγνώσεις των άλλων.
Συντρέχουν 3 χαρακτηριστικά



3. ΠρακτικήΠρακτικήΠρακτικήΠρακτική:Μία κοινότητα πρακτικής δεν είναι απλά μία ομάδαανθρώπων που τους αρέσουν για παράδειγμα, συγκεκριμένες ταινίες. Τα μέλη μίας κοινότητας είναιομάδες ειδικών, άνθρωποι που αναπτύσσουν δηλαδήένα κοινό ευρύ σύνολο από πηγές γνώσης: εμπειρίες, συμβάντα-περιπτώσεις, μεθόδους και τρόπουςαντιμετώπισης επαναλαμβανόμενων προβλημάτων – μελίγα λόγια δηλαδή, μία κοινή πρακτική πρακτικής. Ηδιαδικασία αυτή απαιτεί την συλλογική συνύπαρξη τωνμελών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Συντρέχουν 3 χαρακτηριστικά

∆υναµικό σύνολο ανθρώπων που:

� µοιράζονται κοινές πρακτικές,

� λαµβάνουν τις αποφάσεις από κοινού και

� αναλαµβάνουν µακροπρόθεσµη δέσµευση για την

ευηµερία τους.

Η έννοια της κοινότητας

� ΚοινωνικόΚοινωνικόΚοινωνικόΚοινωνικό κεφάλαιοκεφάλαιοκεφάλαιοκεφάλαιο
� ΓνωσιακόΓνωσιακόΓνωσιακόΓνωσιακό κεφάλαιοκεφάλαιοκεφάλαιοκεφάλαιο
Κοµβικές έννοιες

� Στα πλαίσια της κοινότητας εκτός από τις

διαπροσωπικές σχέσεις που δηµιουργούνται

αναπτύσσεται και ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου.

∆ηλαδή: τα µέλη των κοινοτήτων συγκροτούν ένα
είδος κοινωνικού ιστού, δικτύου στο οποίο οι δεσµοί
αποκτούν ένα πιο γενικευµένο χαρακτήρα, χωρίς να
είναι απρόσωπο.

Παράδειγµα: Ένα πρόβληµα ή ερώτηµα ενός
µέλους κατά κανόνα αντιµετωπίζεται µέσα στο

πλαίσιο της κοινότητας – ακόµα κι αν δεν είναι εκ
των προτέρων γνωστό το συγκεκριµένο άτοµο ή τα

άτοµα που θα επιχειρήσουν να το επιλύσουν.

Κοινωνικό κεφάλαιο



� Στα πλαίσια της κοινότητας αναπτύσσεται και ένα

γνωστικό κεφάλαιο.

∆ηλαδή: η κατανεµηµένη γνώση, η διεσπαρµένη
επιθυµία για επίλυση προβληµάτων που

απασχολούν την Κοινότητα,  η συλλογική
προσπάθεια για απάντηση στα τιθέµενα ερωτήµατα

εµπλουτίζουν τόσο το ατοµικό γνωστικό απόθεµα

των µελών της Κοινότητας όσο και το κοινό της

αποθεµατικό. 

Παράδειγµα: Μια χορωδία, οι σύγχρονες
επιστηµονικές ανακαλύψεις, η κοινωνικοποίηση, η
διαµοίραση και διαπραγµάτευση κοινωνικών

στερεοτύπων.

Γνωσιακό κεφάλαιο

Για την επιτυχηµένη λειτουργία µιας Κοινότητας Πρακτικής

και Μάθησης χρειάζονται:

� η διαπραγµάτευση (negotiation),

� η οικειότητα (intimacy),

� η δέσµευση (commitment),

� η συµµετοχή (engagement).

Προϋ�οθέσεις κοινότητας �ρακτικής

� Παραγωγή νοήµατος: Η συµµετοχή σε κοινότητες είναι
βάση όχι µόνο για τη µάθηση αλλά και ο

ουσιαστικότερος παράγοντας για την παραγωγή

νοήµατος.

�Η νοηµατοδότηση της γνώσης, η αξία της και η
χρηστικότητά της επαναπροσδιορίζεται συνεχώς για

το κάθε µέλος της κοινότητας µέσα από τις

διαδικασίες συµµετοχής.

� Οι κοινότητες Πρακτικής αποτελούν Κοινότητες

Μάθησης.

Παραγωγή νοήµατος ΟρισμένοιΟρισμένοιΟρισμένοιΟρισμένοι ερευνητέςερευνητέςερευνητέςερευνητές θεωρούν ότι αυτή η συμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχή σεσεσεσεΚοινότητεςΚοινότητεςΚοινότητεςΚοινότητες, τις ΚοινότητεςΚοινότητεςΚοινότητεςΚοινότητες ΠρακτικήςΠρακτικήςΠρακτικήςΠρακτικής, όπως τιςονομάζει, αποτελούν το βασικόβασικόβασικόβασικό παράγονταπαράγονταπαράγονταπαράγοντα μάθησηςμάθησηςμάθησηςμάθησης. Κοινότητες �ρακτικής & Μάθησης

Πηγή: 
Wenger, Ε., 1999



Είναι µαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι

συµµετέχοντες (µαθητές/τριες & εκπαιδευτικοί) 
µπορούν να:

� συνευρίσκονται,

� αλληλεπιδρούν,

� επικοινωνούν,

� θέτουν στόχους,

� συνεργάζονται,

� οικοδοµούν τη γνώση.

Κοινότητες �ρακτικής & Μάθησης

� H γνώση οικοδοµείται από τους/τις µαθητές/τριες, 
µέσω ανακάλυψης, διερεύνησης και πειραµατισµού.

� Aναπτύσσονται µηχανισµοί αιτιολόγησης, ανάλυσης, 
σύνθεσης & αξιολόγησης της διαχειριζόµενης
πληροφορίας.

� H µαθησιακή διαδικασία αποκτά προσωπικό νόηµα
για τους/τις µαθητές/τριες.

� Kαλλιεργούνται µεταγνωστικές δεξιότητες
(αναστοχασµός, αυτοαξιολόγηση).

Χαρακτηριστικά µάθησης στις ΚΠΜ

Πλεονεκτήµατα

� Ενεργός συµµετοχή των µελών σε σχέση µε τον

παραδοσιακό τρόπο.

� Ανάπτυξη διαδικασιών αλληλεπίδρασης και

οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος.

� Παροχή στους/στις µαθητές/τριες ασφαλούς δικτύου

υποστήριξης.

� Ανάπτυξη µηχανισµών αυτορρύθµισης και

µεταγνωστικού ελέγχου.

Μειονεκτήµατα

� Ελλιπής έλεγχος του βαθµού συµµετοχής των µελών.

� Προσωπικές προκαταλήψεις, άµυνες, εγκαθιδρυµένα
σχήµατα για τη µαθησιακή διαδικασία και τη λειτουργία

της κοινότητας.

� Συνεχείς αναπροσαρµογές στις ανάγκες των µελών.



�Oι Κοινότητες Πρακτικήςπροκύπτουν σε κάθεκατάσταση της ζωήςεπειδή οι άνθρωποιθέλουν να συζητήσουντους τρόπους πουαντιλαμβάνονται καιβιώνουν τις διάφορεςκαταστάσεις στη ζωή.
Οι κοινότητες �ρακτικής…

Πηγή: 
Wenger, E., 1998

�Οι Κοινότητες Πρακτικήςδεν έχουν μια τυπική δομήαλλά πρόκειται για μονάδεςτων οποίων τα μέλη σεπολλές περιπτώσεις δενέχουν την αίσθηση ότισυμμετέχουν σε τυπικέςδιαδικασίες επαγγελματικήςεξέλιξης.
Οι κοινότητες �ρακτικής…

Πηγή: 
Wenger, E., 1998

�Οι ομάδες των ανθρώπωνπου τις αποτελούν έχουνκάποιο κοινό πρόβλημα ήπεδίο ενδιαφέροντος, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουνμαζί και αναπτύσσουν ένακοινό ρεπερτόριο απόδιαθέσιμους «πόρους».
Οι κοινότητες �ρακτικής…

Πηγή: 
Wenger, E., 1998

�Οι Κοινότητες Πρακτικήςείναι μία ομάδα ανθρώπωνπου έχουν το ίδιοενδιαφέρον και πάθος γιακάποια πράγματα πουκάνουν και μαθαίνουν ναγίνονται καλύτεροι σε αυτάμέσα από τη συχνήαλληλεπίδρασή τους.
Οι κοινότητες �ρακτικής…

Πηγή: 
Wenger, E., 1998



�Όσον αφορά τη διαχείρισηγνώσης, οι κοινότητεςπρακτικής αφορούν σετρόπους αμοιβαίαςανταλλαγής γνώσης μικρήςή μεγαλύτερης σημασίας, ανάπτυξης νέας γνώσης, ενθάρρυνσης καινοτόμωνπρακτικής κλπ
Οι κοινότητες �ρακτικής…

Πηγή: 
Wenger, E., 1998

Αποτελούν κοινότητα πρακτικής άτομα που κάνουν τηνίδια δουλειά π.χ. οι πολιτικοί μηχανικοί;Ερώτηµα

2. Ερωτοαπαντήσεις

Μόνο αν αλληλεπιδρούν και μαθαίνουν από τις κοινέςτους εμπειρίες. Α�άντηση

2. Ερωτοαπαντήσεις

Αποτελούν κοινότητα πρακτικής οι φοιτητές/τριες ενόςτμήματος του Α.Π.Θ.;Ερώτηµα

2. Ερωτοαπαντήσεις



Ναι, εάν συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες ώστενα ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες.Α�άντηση

2. Ερωτοαπαντήσεις

�Οι ιμπρεσιονιστές/στριεςσυγκεντρώνονταν σεκαφετέριες καικαλλιτεχνικούς χώρουςώστε να συζητήσουν γιατο στυλ ζωγραφικής πουείχαν επινοήσει μαζί. 
� Αυτές οι επαφές ήταν τοστοιχείο που τους έκανεμία κοινότητα πρακτικήςπαρότι ζωγράφιζε αρκετάσυχνά ο/η καθένας/μιαμόνος/νη του/της.
Παράδειγµα

Α�οτελεσµατικότητα

3. Βιωµατική Άσκηση
∆ιάρκεια: 45΄

33. . ΨηφιακέςΨηφιακές ΚοινότητεςΚοινότητες



Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ίδια ανάµεσα στις

φυσικές και στις ψηφιακές κοινότητες;

Ψηφιακές κοινότητες

4. Καταιγισµός ιδεών
∆ιάρκεια: 10΄

Ψηφιακές κοινότητες

�Mε τον όρο «Online κοινότητες» ή «ψηφιακέςκοινότητες» νοούνται κοινότητες που στηρίζονται στηνψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία (online 
communities).

�Μ’ αυτόν τον όρο περιγράφεται ένα φαινόμενοδημιουργίας και διάχυσης κοινοτήτων οι οποίες έχουνμόνο ψηφιακή υπόσταση – δηλαδή υφίστανται χάρηστην ύπαρξη πληροφορικών δικτύων, δημιουργούνταικαι λειτουργούν χάρη στα δίκτυα Η.Υ.
�Οι κοινότητες αυτές αποκαλούνται και «εικονικές» και
«δικτυακές».

Πηγή: 
Σεφερλή Ν., χ.χ.

ΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότητα επικοινωνίαςεπικοινωνίαςεπικοινωνίαςεπικοινωνίας χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς όριαόριαόριαόρια χρονικάχρονικάχρονικάχρονικά ήήήήγεωγραφικάγεωγραφικάγεωγραφικάγεωγραφικά. Ψηφιακές κοινότητες

� Η επικοινωνία μπορεί ναείναι σύγχρονη ήασύγχρονη, κειμενική ήπολυμεσική, με ήχο ή/καιβίντεο. Να αφορά δυομόνο άτομα ή μια ολόκληρηομάδα, να είναι «ενός/μιαςπρος πολλούς/ες» ήπολλών προςπολλούς/ες».
� ΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότητα πληροφόρησηςπληροφόρησηςπληροφόρησηςπληροφόρησης.Στοχευμένης, ανάλογα με τη φύση της OnlineΚοινότητας.
� ΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότητα διαμοίρασηςδιαμοίρασηςδιαμοίρασηςδιαμοίρασης καικαικαικαι συνεργατικήςσυνεργατικήςσυνεργατικήςσυνεργατικής επεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςδιαφόρωνδιαφόρωνδιαφόρωνδιαφόρων ντοκουμέντωνντοκουμέντωνντοκουμέντωνντοκουμέντων, μεμεμεμε ελεγχόμενηελεγχόμενηελεγχόμενηελεγχόμενη πρόσβασηπρόσβασηπρόσβασηπρόσβαση.Ακόμα διαμοίραση ψηφιακώνπόρων.
Ψηφιακές κοινότητες



� Υπάρχουν πολλές ΕπιστημονικέςΕπιστημονικέςΕπιστημονικέςΕπιστημονικές ΕνώσειςΕνώσειςΕνώσειςΕνώσεις, ΕρευνητικάΕρευνητικάΕρευνητικάΕρευνητικάΙνστιτούταΙνστιτούταΙνστιτούταΙνστιτούτα καικαικαικαι ΕργαστήριαΕργαστήριαΕργαστήριαΕργαστήρια, ΚέντραΚέντραΚέντραΚέντρα ΕρευνώνΕρευνώνΕρευνώνΕρευνών.
� Αποτελούν «χώρους» συνάντησης καισυγκρότησης ακαδημαϊκώνακαδημαϊκώνακαδημαϊκώνακαδημαϊκών ήήήή επαγγελματικώνεπαγγελματικώνεπαγγελματικώνεπαγγελματικώνΚοινοτήτωνΚοινοτήτωνΚοινοτήτωνΚοινοτήτων, συγκεντρώνουν ερευνητές καιεπαγγελματίες.
� Προσφέρουν υπηρεσίες ΨηφιακώνΨηφιακώνΨηφιακώνΨηφιακώνΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών (διατήρηση, ταξινόμηση, πρόσβαση σεψηφιακό υλικό).
Ψηφιακές κοινότητες

� Η οικονομία της συμμετοχής, της επικοινωνίας, τηςοργάνωσης, της ιεραρχίας, της διαμοίρασης τηςγνώσης κ.τ.λ.
� Κοινωνικοί ρόλοι που έχουν νόημα στη φυσικήκοινότητα δεν υφίστανται, ενώ αναφύονται άλλοι
(κάτοχος, διαχειριστής/ρια κ.τ.λ.).

� Ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με την επίδραση πουασκεί η συμμετοχή σε μια εικονική κοινότητα στηνπροσωπικότητα και ατομική ταυτότητα.
Αλλαγές

� Αριθμός μελών.
�Θεματική.
� Τρόπος συμμετοχής.
� Τρόπος λειτουργίας.
Ψηφιακές κοινότητες

�Ένα είδος κοινωνικού ιστού-δικτύου που συγκροτούν οι
κοινότητες.

Παράδειγµα: ένα πρόβληµα-ερώτηµα προς επίλυση.

Κοινωνικό κεφάλαιο

Πηγή: 
Σεφερλή Ν., χ.χ.



� Η κατανεµηµένη γνώση, η κοινή επιθυµία για επίλυση
προβληµάτων που απασχολούν την κοινότητα, η
συλλογική προσπάθεια για απάντηση στα αναδυόµενα

ερωτήµατα.

Γνωσιακό κεφάλαιο

Πηγή: 
Σεφερλή Ν., χ.χ.

� Πολλές από τις κοινότυπες διαδικασίες κοινωνικής

αλληλεπίδρασης µετασχηµατίζονται, µέσω του Η/Υ, 
στα ψηφιακά τους ισοδύναµα.

∆ιαµεσολαβητική λειτουργία

Πηγή: 
Σεφερλή Ν., χ.χ.

44. . ∆ηµόσιο∆ηµόσιο αφήγηµααφήγηµα τηςτης οµάδαςοµάδας

Κανονιστικό �λαίσιο των αφηγήσεων

� Εχεµύθεια –εµπιστευτικότητα.

� Ανάδειξη συναισθηµάτων – αξιών – δράσεων. 

� Η ασφάλεια του πειραµατισµού. 

�Οµότιµη σχέση ενδυνάµωσης , «coaches».

� Ενεργητική ακρόαση. 

� Σεβασµός, υποστήριξη, αλληλεγγύη.



Αφήγηµα και ιστορία

Το αφήγηµα: 

� Είναι ιστορία που δεν τελειώνει. 

� Επιµένει συνεχώς. 

� Προσκαλούν σε δράση. 

� Ενεργητική των συµµετεχόντων. 

� Αφορά τους ανθρώπους και τις δυνατότητες.

� Η ιστορία αφορά την πλοκή και την δράση. 

Πηγή: 
John Hegel

Το δηµόσιο αφήγηµα

Επικοινωνούµε το …

� Ποιοι είµαστε;

� Τι αντιπροσωπεύουµε ως οµάδα;

� Τι είµαστε έτοιµοι να κάνουµε; 

Ο καθένας α�ό εµάς έχει µια ιστορία να �ει

� Κάθε ένας/µια έχει µια σηµαντική ιστορία να πει, 
µια ιστορία που θα παρακινήσει τους/τις
άλλους/ες να δράσουν.

� Καθώς µαθαίνουµε τη δεξιότητα να αφηγούµαστε, 
λέµε αυτήν την ιστορία του εαυτού µας, της
οµάδας µας και την ανάγκη για άµεση και
ελπιδοφόρα δάση.

� Μαθαίνοντας να ακούµε, να ενδυναµώνουµε
τους/τις άλλους/ες να λένε µια καλή ιστορία.

Γιατί χρησιµο�οιούµε το δηµόσιο αφήγηµα

� Η ηγεσία µέσα από τις οµάδες απαιτεί και το
µυαλό και την καρδιά για να κινητοποιήσουµε
τους άλλους να δράσουν αποτελεσµατικά πάνω σε
κοινές αξίες.

� Μας ενεργοποιεί και εµπλέκει στην ερµηνεία του, 
γιατί να αλλάξουµε τον κόσµο (ποια είναι τα
κίνητρα) και πώς να δράσουµε για την αλλαγή
(στρατηγική).

� Είναι µια δεξιότητα να παρακινούµε τους άλλους
να συνδράµουν µαζί µας, η τέχνη να
µεταφράζουµε τις αξίες σε δράση µέσω ιστοριών.

Πηγή: 
Marshall Ganz, 2007



Αφήγημα

Δράση

Στρατηγική

Πηγή: 
Marshall Ganz, 2007

Αξίες – Συναίσθηµα - ∆ράση

� Οι αξίες εµπνέουν για δράση µέσω του
συναισθήµατος.

� Τα συναισθήµατα µας λένε τι είναι αυτό που αξίζει
για εµάς, για τους άλλους και τον κόσµο
(αισθανόµαστε τι αξίζει µε την αφήγηση
βιωµατικών εµπειριών, όχι αόριστων αρχών: 
συγκινούν).

� Οι δράσεις µας βασίζονται στις αξίες µας.

Πηγή: 
Marshall Ganz, 2007

Αξίες

Συναισθήματα

Δράση

Πηγή: 
Marshall Ganz, 2007

Αξία

� Οι αξίες µας είναι σαν µια πυξίδα που δείχνει τι
σηµαίνει να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας. 

� Είναι αυτό που είµαστε στη ζωή µας τώρα. 

� Όχι αυτό που θα θέλαµε να γίνουµε, όχι αυτό
που νοµίζουµε ότι πρέπει να είµαστε.



Συναισθήµατα

� Κάποια συναισθήµατα αναστέλλουν τη δράση ενώ
κάποια µας ενθαρρύνουν να δράσουµε.

� Η άσκηση ηγεσίας όπως εκφράζεται από το άτοµο
µέσα από µια οµάδα, συχνά απαιτεί σε έναν
συναισθηµατικό διάλογο µεταξύ συναισθηµάτων
που εδράζονται σε ένα σύνολο από συναισθήµατα
έναντι του/της άλλου/ης. 

� Οι ιστορίες κινητοποιούν συναισθήµατα που
ενθαρρύνουν τη δράση και υπερκερνούν τα
συναισθήµατα που την αναστέλλουν.

Συναισθήµατα

Πηγή: 
Marshall Ganz, 2007

Ο αφηγητής και οι ακροατές

«�αράλληλη/κοινή �ορεία»
Πρόκληση-Ε�ιλογή-Α�οτέλεσµα

Τι µετατρέπει ένα γεγονός που θυµόµαστε σε
προσωπικό αφήγηµα;

� Μια πλοκή ξεκινά µε µια απροσδόκητη πρόκληση
που ο χαρακτήρας καλείται να στρέψει άµεσα την
προσοχή του, να κάνει µια επιλογή, να πάρει µια
απόφαση για την οποία ήταν µέχρι τότε
απροετοίµαστος. 

� Η επιλογή οδηγεί σε ένα αποτέλεσµα και αυτό µε
τη σειρά του µας αποκαλύπτει ένα «ηθικό
δίδαγµα».



Πηγή: 
Marshall Ganz, 2007

Πρόκληση-Ε�ιλογή-Α�οτέλεσµα Πρόκληση-Ε�ιλογή-Α�οτέλεσµα

� Την ίδια στιγµή που συναισθανόµαστε, 
ταυτιζόµαστε µε τον χαρακτήρα, αισθανόµαστε το
«ηθικό δίδαγµα». 

� ∆εν ακούµε απλά την περιγραφή του κουράγιου
ή της ελπίδας του αφηγητή, αλλά µπορούµε να
εµπνευστούµε από το προσωπικό του αφήγηµα.

� Το προσωπικό αφήγηµα του χαρακτήρα και οι
προσπάθειες του να κάνει τις επιλογές, µας
ενθαρρύνει να σκεφτούµε τις δικές µας αξίες, τις
προκλήσεις, τι είναι αυτό που µας εµπνέει να
σκεφτούµε τις δικές µας επιλογές ζωής µε ένα
νέο σκεπτικό, υπό ένα άλλο πρίσµα.

Το δηµόσιο αφήγηµα συνδυάζει… Τι είναι το δηµόσιο αφήγηµα λοι�όν; 

� Προσωπικό αφήγηµα: Γιατί κληθήκαµε στον σκοπό µας
ως ηγέτες, ποιος είναι ο σκοπός που θα προσκαλέσουµε
τους άλλους στην κοινή πορεία; Τι µας καθόρισε; Πότε οι
αξίες µας µετέτρεψαν τις επιλογές µας σε
πραγµατικότητα; 

� Συλλογικό αφήγηµα: Σε ποιες αξίες, εµπειρίες και
προσδοκίες της οµάδας µας θα αποτανθούµε όταν
ζητήσουµε και από άλλους να αναλάβουν από κοινού
δράση; Τι µας εµπνέει; Ποια ιστορία επιλέγουµε να
επικοινωνήσουµε;

� Αφήγηµα του «τώρα»: ποιες πιεστικές προκλήσεις σε
αυτές τις αξίες αντιµετωπίζουµε τώρα; Ποια
αποτελέσµατα µπορούµε να καταφέρουµε δρώντας ως
οµάδα/συλλογικότητα ξεκινώντας από τώρα;



Τι είναι το δηµόσιο αφήγηµα λοι�όν; Προσω�ικό αφήγηµα

Στο αφήγηµα µου αποκαλύπτω εκείνες τις στιγµές στη ζωή
µου κατά τις οποίες αισθάνθηκα την επίδραση των αξιών
µου στις επιλογές µου, οι οποίες µε τη σειρά τους
καθόρισαν ποιος έγινα.

Κάντε στον εαυτό σας τις εξής ενδεικτικές ερωτήσεις:

� Ποια στιγµή µε ενδιέφερε πραγµατικά να ακούσουν τι ήταν αυτό που
έκανα και έµαθα τότε;

� Πότε, ποια συγκεκριµένη στιγµή αισθάνθηκα ότι έπρεπε να κάνω κάτι;

� Ποιες ήταν οι συνθήκες – ο χώρος, οι ήχοι, τα χρώµατα;

� Ποια στιγµή επέλεξα συνειδητά να εργαστώ για το δηµόσιο καλό;

� Πότε αισθάνθηκα αδικία για πρώτη φορά; Πως αντέδρασα;

� Ποιος άνθρωπος είχε καταλυτική, θετική επίδραση πάνω µου; Πως το
έκανε αυτό; 

Προσω�ικό αφήγηµα

Πως ανακαλύπτω την

Πρόκληση � Επιλογή � Αποτέλεσµα

Εντοπίζω µια χρονική στιγµή ή ένα περιστατικό που
αισθάνθηκα πιθανώς για πρώτη φορά την ευκαιρία να κάνω
κάτι και έκανα µια συνειδητή επιλογή ή πήρα µια απόφαση:

Προσω�ικό αφήγηµα

Πρόκληση

� Γιατί αισθάνθηκα ότι ήταν πρόκληση;

� Τι το έκανε πρόκληση;

� Γιατί ήταν η δική µου πρόκληση;

Επιλογή

� Γιατί έκανα την επιλογή αυτή; Γιατί έλαβα την απόφαση που έλαβα;

� Από πού ή τι άντλησα (ή όχι) το κουράγιο να κάνω την επιλογή;

� Οι ιστορίες ζωής των γονιών µου ή των παππούδων/γιαγιάδων µε έµαθαν µε
οποιοδήποτε τρόπο να δράσω τη στιγµή αυτή;

� Τι αισθάνθηκα;

Αποτέλεσµα

� Πως αισθάνθηκα µε το αποτέλεσµα; Γιατί αισθάνθηκα έτσι;

� Τι έµαθα από αυτό;

� Τι θέλεις να µας πεις (διδάξεις);

� Πως θα ήθελες να αισθανθείς εσύ;



Εξιστορώντας το αφήγηµα

«Ένα καλό αφήγηµα εδράζεται σε µια σειρά από
επιλογές που έκτισαν την πλοκή της ζωής µου –
τις προκλήσεις που συνάντησα και τις επιλογές
που έκανα και αποφάσεις που πήρα και τα
αποτελέσµατα που έζησα»

Πηγή: 
Marshall Ganz, 2007

∆ηµιουργήστε το �ροσω�ικό σας αφήγηµα

� Πρόκληση, επιλογή, αποτέλεσµα.

� Όλοι/ες έχουν µια συναρπαστική ιστορία να αφηγηθούν.

� Η επιλογή που κάνατε αντανακλά τις αξίες σας;

� Είναι µια ιστορία και όχι το βιογραφικό σας.

� Εσείς είστε ο πρωταγωνιστής.

� Χρησιµοποιήστε όλες τις αισθήσεις σας όταν ανασύρετε
από τη µνήµη σας συγκεκριµένες καταστάσεις

� ∆ιάρκεια: 

\5΄λεπτά µόνοι/ες σας

\ 2΄αφηγηθείτε την ιστορία

\ 5΄λεπτά (ερωτήσεις και βελτίωση της αφήγησης)

\ Αλλάξτε ρόλους
5. Εργασία σε οµάδες

Συλλογικό αφήγηµα

Σε ποιες αξίες, εµπειρίες και προσδοκίες της οµάδας µας
θα αποταθούµε όταν ζητήσουµε να αναλάβουµε από κοινού
δράση; Ποια είναι η ιστορία µε την οποία, οι κοινές µας
αξίες, µας καλούν να αναλάβουµε δράση;

� Το προσωπικό αφήγηµα επικαλύπτεται µε τις ιστορίες
της οµάδας.

� Εκφράζει αξίες και εµπειρίες που µοιραζόµαστε κάθε
φορά.

� Συν-αρθρώνει καθαρά τις αξίες της οµάδας µας.

� ∆ηµιουργεί συλλογική ταυτότητα. 

Συλλογικό αφήγηµα

∆είξε µην λες…

Οι κοινές εµπειρίες αποκαλύπτουν τις κοινές αξίες µας!!!



∆ηµιουργήστε το συλλογικό αφήγηµα

� Σκεφτείτε πιθανές ιστορίες µε στοιχεία από βιώµατα που
ζήσατε και µοιραστήκατε τις 4 αυτές ηµέρες ως οµάδα
(χρόνος 15΄).

\Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι επιλογές που αντιµετωπίσατε

\Ποιες επιλογές κάνατε και τι αντανακλούν ως προς τις αξίες σας.

� Σκεφτείτε πιθανές ιστορίες µε στοιχεία από κοινά βιώµατα
που ζείτε σήµερα στην εργασία σας (χρόνος 15΄).

\Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι επιλογές που αντιµετωπίζουµε τώρα

\Σε ποιες επιλογές µας οδηγού;

� ∆ηµιουργήστε το αφήγηµα που θα πείτε µε πλοκή που θα
κάνει άλλους ανθρώπους να σχετιστούν µε τις αξίες της
δικής σας οµάδας. Θα τους κάνει να έρθουν µαζί σας. 
(χρόνος 15΄)

\Εστιάστε σε συγκεκριµένους ανθρώπους, στιγµές επιλογής ή δράσης

\Ποια ήταν η πρόκληση, οι επιλογές που κάνατε
και ποιο το αποτέλεσµα; 6. Εργασία σε οµάδες

Το αφήγηµα του τώρα

Ποιες πιεστικές προκλήσεις σε αυτές τις αξίες, 
αντιµετωπίζουµε τώρα; Ποια αποτελέσµατα, µπορούµε
να καταφέρουµε δρώντας ως οµάδα/συλλογικότητα, 
ξεκινώντας από τώρα;

� Το αφήγηµα και στρατηγική επικαλύπτονται καθώς
ένα βασικό στοιχείο της ελπίδας είναι η στρατηγική.

\Ένα πιστευτό όραµα για το πώς να φτάσουµε στο στόχο µας, 
πως θα ενθαρρύνουµε την αυτό-οργάνωση κοινοτήτων µάθησης
και πρακτικής.

� Πρέπει να δηµιουργεί µια επιλογή µε σηµασία και
νόηµα.

\«Όλοι/ες πρέπει να επιλέξουµε να είµαστε καλύτεροι».

\Να δηµιουργεί δέσµευση σε δράση.

Το αφήγηµα του τώρα ∆ηµιουργήστε το αφήγηµα του τώρα

� Εργαστείτε στις οµάδες σας

� Σκεφτείτε ανά 2 το συλλογικό αφήγηµα και ποιο
αφήγηµα θα πείτε για το τώρα. Πείτε την ιστορία σας
στα λοιπά µέλη της οµάδας (χρόνος 3΄λεπτά και 2΄για
ανατροφοδότηση).

� Συνδέστε ατοµικά το προσωπικό, συλλογικό αφήγηµα
µε το αφήγηµα του τώρα (χρόνος 10΄).

� Αφηγηθείτε το δηµόσιο αφήγηµα σας στην οµάδα σας
(χρόνος 3΄λεπτά και 2΄για ανατροφοδότηση).

� Επιλέξτε το αφήγηµα της οµάδας σας και αφηγηθείτε
το στην ολοµέλεια (χρόνος 2΄).

7. Εργασία σε οµάδες



5. 5. ΠρινΠριν τοτο τέλοςτέλος……

Ε�ί�εδα Μάθησης

Επίπεδο 1

Ασυνείδητη

Ανικανότητα

Επίπεδο 2

Συνειδητή

Ανικανότητα

Ανακάλυψη

Επίπεδο 3

Συνειδητή

Ικανότητα

Μάθηση

Επίπεδο 4

Ασυνείδητη

Ικανότητα

ΣοφίαΧρειάζεται

Προσπάθεια/Βοήθεια

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2011

1. ΣΥΝΕΠΕΙΑ- ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

3. ΣΤΟΧΟΥΣ- ΝΑ ΚΟΙΤΑΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤιΤι θέλουνθέλουν οιοι άλλοιάλλοι απόαπό εσάςεσάς



1. Το έχουµε δοκιµάσει και παλιότερα

2. Ο δικός µας χώρος είναι διαφορετικός

3. Στοιχίζει πολύ

4. Αφήστε να το δούµε όταν όταν δεν θα είµαστε τόσο

απασχοληµένοι

5. ∆εν θα το δεχτούν οι εργαζόµενοι

6. Ας είµαστε ρεαλιστές αυτά δεν γίνονται

7. ∆εν είµαστε ακόµη έτοιµοι για κάτι τέτοιο

8. Καλή σκέψη αλλά καθόλου πρακτική

9. Ας το σκεφθούµε περισσότερο

10. Τα καταφέρνουµε και χωρίς αυτό

11. ∆εν θα δουλέψει σ΄εµάς

12. Ξέρω κάποιον που το δοκίµασε και …

ΟιΟι συνηθισµένεςσυνηθισµένες δικαιολογίεςδικαιολογίες
απραγίαςαπραγίας--απόρριψηςαπόρριψης ιδεώνιδεών

1. Να προσπαθείτε να τα κάνετε όλα µόνος σας

2.  Να δηµιουργείτε προστριβές και καυγάδες µε τους

συναδέλφους σας

3.  Να ασχολείστε µε λεπτοµέρειες

4.  Να αποφεύγετε να παίρνετε αποφάσεις

5.  Να κολλάτε σε παλιές ιδέες

6.  Να αγνοείτε τις ιδέες των άλλων

7.  Να κρατάτε τις πληροφορίες για τον εαυτό σας

8.  Να ενδιαφέρεστε µόνο για τη δουλειά και ελάχιστα

για τους ανθρώπους

9.  Να κλέβετε τη δουλειά των άλλων

10.Να αγνοείτε τα συναισθήµατα των άλλων

10 10 τρόποιτρόποι γιαγια νανα αποτύχετεαποτύχετε

““ ΕγώΕγώ ””

Οι πέντε πιο σηµαντικές λέξεις “ Ποια είναι η δική σου γνώµη? ”

Οι τρεις πιο σηµαντικές λέξεις

“ Παραδέχοµαι ότι έκανα λάθος ”Οι τέσσερις πιο σηµαντικές λέξεις

“ Με έκανες υπερήφανο ”

Οι δυο πιο σηµαντικές λέξεις “ Σας ευχαριστώ ”

Η πιο σηµαντική λέξη “ Εµείς ”

ΚΑΙΚΑΙ ηη λιγότερολιγότερο σηµαντικήσηµαντική λέξηλέξη

ΗγεσίαΗγεσία: : έναένα µικρόµικρό µάθηµαµάθηµα

ΕυχαριστώΕυχαριστώ γιαγια τητη συνεργασίασυνεργασία……..
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