Η διαδικασία του κύκλου (Circle Process),
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για εσάς και όσους θα καλέσετε.
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

Με Εκτίμηση,
Οι εκπαιδευτές
Μάρκος Περράκης
Στέλλα Γαμβρέλλη
Simon Guentner
Δημήτρης Κοκκινάκης
Σόφη Λάμπρου
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε και θα παρουσιαστούν ακολούθως είναι:
 Η διαδικασία του κύκλου (Circle Process),
 Ο συντονισμός διαλόγου σε κύκλο,
 Η εκτιμητική προσέγγιση (Appreciative Inquiry),
 Η διαδικασία “Καφενείο του κόσμου” (World Cafe),
 Η διαδικασία τεχνολογίας ανοικτού χώρου (Open Space Technology)
 Η διαδικασία του προδραστικού καφέ (Proaction Cafe)
 Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών και αποτελεσμάτων ή αλλιώς
«συγκομιδής» (Harvesting).
Η πρακτική εφαρμογή τους γίνεται σε συγκεκριμένες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην καθημερινότητα, την εργασία ή την
κοινωνική τους δράση.
Τα εργαλεία αυτά χαρακτηρίζονται ως κοινωνικές τεχνολογίες, είναι ιδιαίτερα
δημοφιλή σε παγκόσμιο επίπεδο και χρησιμοποιούνται ως βέλτιστες πρακτικές
ακόμη και στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αποσκοπούν στην καλλιέργεια της επικοινωνίας, διευκολύνοντας μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων να αλληλεπιδρούν, να συζητούν και να εξετάζουν σε βάθος τις ιδέες
και τις προτάσεις τους γύρω από ένα θέμα.
Χωρίς περιορισμούς, η εφαρμογή κοινωνικών τεχνολογιών μπορεί να προσαρμοστεί
σε οποιαδήποτε θεματική και σε οποιαδήποτε ομάδα τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δημόσιου τομέα, στην κοινωνία των πολιτών, σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς, συλλόγους, οργανισμούς του τρίτου τομέα της
οικονομίας (της Κοινωνικής Οικονομίας), αλλά και σε κατά τόπους προγράμματα.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Στη μεθοδολογία διεξαγωγής των εργαστηρίων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες
τεχνικές:







Θεωρητική εισαγωγή (Theoretical input)
Συστημικές αναπαραστάσεις (Systemic constellations)
Ασκήσεις σύσφιγξης ομάδων (Team building),
Αυτοπαρατήρηση (Room for self-reflection)
Χρήση συλλογικών εμπειριών (Use of experiences of participants)
Αξιοποίηση συλλογικής νοημοσύνης (Gathering new experiences, collective
intelligence)
 Αλληλεπίδραση με διαφορετικά άτομα και ομάδες (Different interactive group
sizes)
 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας (Know-how transfer)
 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου (Workshop evaluation)
Διερεύνηση των προσδοκιών/αναγκών και αξιολόγηση
Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, διεξάγεται συζήτηση για τις προσδοκίες των
συμμετεχόντων/ουσών από τη συμμετοχή τους στη εκπαίδευση. Ταυτόχρονα,
γίνεται καταγραφή των προσδοκιών που θα αποτελέσουν δείκτη αφενός δέσμευσης
για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, αφετέρου
αποτελεσματικότητας της
εκπαίδευσης κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης.
Κατά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, παράλληλα με την ανασκόπηση των
θεμάτων σε ολομέλεια, συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, για
προσωπική, λεπτομερή ανατροφοδότηση επί της διαδικασίας.
Η μάθηση συνυφαίνεται με την απόκτηση γνώσης για γεγονότα και διαδικασίες από
τη βίωση των ασκήσεων, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε οικείες καταστάσεις με
μικρές αλλαγές.
Το κοινό όραμα ενεργοποιεί και κινητοποιεί τους ανθρώπους. Μέσω των κινήτρων
και της δέσμευσης σε αυτό, ενισχύεται η δυνατότητα δημιουργίας του επιθυμητού
μέλλοντος και μετατρέπεται η όποια αντιδραστική διάθεση σε διάθεση για δράση
και δημιουργική ένταση, η οποία ωθεί σε συνεχή βελτίωση και πρόοδο.
Η συστημική σκέψη αποτελεί βασική αρχή μάθησης, αφού μετατρέπει και αυξάνει
την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε το όλο και όχι μόνο τα μέρη,
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να χρησιμοποιούμε μια κοινή γλώσσα και ένα κοινό εργαλείο για την κατανόηση,
ανάλυση και σύνθεση πολύπλοκων φαινομένων.
Βοηθάει στην:
● Αναγνώριση και κατανόηση των σχέσεων αιτίου — αιτιατού και όχι
μεμονωμένων συμπτωμάτων και συμβάντων στατικά.
● Αποφυγή της απόδοσης της ευθύνης για δικά μας λάθη σε άλλους
● Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ της δυναμικής πολυπλοκότητας και της
πολυπλοκότητας λόγω μεγάλου αριθμού μεταβλητών
● Εστίαση σε κρίσιμες περιοχές μεγάλης απόδοσης

Αφήγηση (Story telling)
Όταν αναφέρουμε μια επιτυχημένη ιστορία, πάλι χρησιμοποιούμε τη συλλογική
ευφυΐα. Δηλαδή, όταν έχει κάνει κάποιος κάτι καλό, κάτι επιτυχημένο, το μοιράζεται
και γίνεται και κτήμα μας. Επομένως, εμείς έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα να
κάνουμε σύνδεση αυτού με τις δικές μας επιτυχημένες ή μη περιπτώσεις. Γιατί, όταν
δένει κάτι με κάτι άλλο το οποίο το γνωρίζουμε, το μαθαίνουμε ακόμη καλύτερα. Σε
περίπτωση, όμως, κατά την οποία υπάρξει αίτημα, επιθυμία κάποιος να αναδείξει
μια περίπτωση αποτυχίας, είναι αποδεκτό , αρκεί να μη δοθεί έμφαση, αφού
ακολουθούμε την εξής φιλοσοφία:
«όταν ψάχνουμε για προβλήματα, βρίσκουμε περισσότερα προβλήματα. Όταν
ψάχνουμε για λύσεις, βρίσκουμε περισσότερες λύσεις».
Mπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαφορές μας ως πηγή ιδεών. Η δυνατότητα να
ξαναπούμε την ιστορία της καθημερινότητας μάς επιτρέπει να δημιουργήσουμε την
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ιστορία μας, δηλαδή να συνθέσουμε σε συγκροτημένες έννοιες ως άτομα ή/και
ομάδες. Η γλώσσα και οι λέξεις είναι τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας της
κοινωνικής πραγματικότητας.
“Η δημιουργία καινούργιων και καλύτερων ιδεών και εικόνων
είναι ένας ισχυρός τρόπος να αλλάξουμε τα ανθρώπινα συστήματα”.
Σύμφωνα με έρευνες, το 70% του πληθυσμού μαθαίνει περισσότερο από ένα
παράδειγμα που βασίζεται σε θετικές έννοιες, όπως η ανάδειξη ικανοτήτων και
αξιών, παρά από κάποιο αρνητικό, που διογκώνει την ύπαρξη ενός προβλήματος.
Όπως έλεγε και η Αναΐς Νιν, "... Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως
είμαστε...".

Η σημασία των ερωτήσεων
Ενώ οι απαντήσεις τείνουν να μας οδηγούνε σε ένα τέλος, οι ερωτήσεις μάς
ανεβάζουν ως την εξερεύνηση του τι είναι δυνατόν. Το να διαμορφώσεις μία καλή
ερώτηση είναι μία πρόκληση και το να δημιουργήσεις μία εξαιρετική ερώτηση είναι
πραγματικά τέχνη. Οι ερωτήσεις που επιλέγουμε ή αυτές που ανακαλύπτουν άλλοι
κατά την διάρκεια της συζήτησης είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της
συζήτησης.

Μεθοδολογία
Μια συμμετοχική προσέγγιση που τάσσεται υπέρ της ενεργητικής συμμετοχής στις
διαδικασίες είναι συνεχής και οι μέθοδοι ποικίλλουν ως προς το βαθμό στον οποίο
συμμετέχουν οι συμμετέχοντες στη διαμόρφωση των ερωτήσεων και θεμάτων και
στο σχεδιασμό των διαδικασιών.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε μια συμμετοχική προσέγγιση;
Η συμμετοχική προσέγγιση είναι μια διαδικασία που
● εγγυάται ότι ο καθένας έχει την ευκαιρία να ακούσει και να ακουστεί.
● προάγει τον πλουραλισμό, την πολυμορφία και την εκδήλωση διαφωνίας, με
φιλοδοξία να εξετάσει θέματα από πλείστες οπτικές γωνίες, προκειμένου να
βρει την καλύτερη κοινή λύση.
● με τη δικαιοσύνη της μας επιτρέπει ειρηνικά να δεχθούμε ένα αποτέλεσμα
που διαφέρει από τη δική μας γνώμη.
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Μια συμμετοχική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα διάφορα στάδια της
χάραξης μιας δράσης ή μιας πολιτικής. Οι συμμετοχικές μέθοδοι έχουν τη μέγιστη
δυναμική για τη διευκόλυνση μιας βαθιάς αλλαγής, όταν χρησιμοποιούνται από το
αρχικό στάδιο του καθορισμού ενός ζητήματος.
Οι συμμετοχικές μέθοδοι μπορούν να θεωρηθούν ως μηχανισμοί οικοδόμησης της
ειρήνης. Η συμμετοχή ενισχύει την ανάπτυξη ικανοτήτων του κοινού που
συμμετέχει, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να μάθουν καλύτερα πώς να
βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους χάρη στην άμεση ανατροφοδότησης
από τους «χρήστες».

Μια συμμετοχική προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής είναι μια χρήσιμη μέθοδος
● για την οικοδόμηση της κοινωνικής συνοχής.
● για την μεσολάβηση μεταξύ συμφερόντων και την επίτευξη συναίνεσης,
ειδικά όταν οι γνώμες έχουν πολωθεί και συγκρούσεις πρέπει να επιλυθούν.
● για τη λήψη κοινής απόφασης, αφού όλες οι προοπτικές έχουν εκφραστεί.

Ποια μέθοδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε;
Για να αποφασίσουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη 5 στοιχεία:
Στόχοι

Λόγοι για τη συμμετοχή και αναμενόμενα αποτελέσματα

Θέμα

Η φύση και η έκταση του προβλήματος

Συμμετέχοντες

Ποιος επηρεάζεται, ενδιαφέρεται ή μπορεί να συμβάλει στην
εξεύρεση λύσεων

Ώρα

Πόσος διαθέσιμος χρόνος υπάρχει

Προϋπολογισμός

Διαθεσιμότητα των πόρων

Χωροταξική Οργάνωση
Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την επιλογή της αίθουσας όπου
διεξάγεται το εργαστήριο, ώστε να παρέχει την απαραίτητη ευελιξία οργάνωσης της
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εκπαίδευσης. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εύκολης μετακίνησης των
καθισμάτων, για τη διαμόρφωση των ομάδων των συμμετεχόντων ανάλογα με την
ενότητα και τις ασκήσεις του προγράμματος, καθώς θεωρείται βασικό στοιχείο και
προϋπόθεση για τη βέλτιστη έκβαση και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν τις ομάδες εργασίας
της αρεσκείας τους και ως εκ τούτου και τη θέση τους μέσα στην αίθουσα, ώστε να
αισθάνονται πιο άνετα και να είναι πιο δημιουργικοί/ές και συμμετοχικοί/ές.
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Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Ο Κύκλος ή το συμβούλιο, είναι μια αρχαία μορφή συνάθροισης, που εφαρμόζεται
εδώ και χιλιετίες, κατά τη διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, με
σκοπό τη διεξαγωγή συζητήσεων σε βάθος.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται ο Κύκλος;
Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου του Κύκλου είναι η προσαρμοστικότητά του σε
πληθώρα ομάδων, θεμάτων και χρονικών πλαισίων. Η συζήτηση σε κύκλο μπορεί να
είναι ιδιαιτέρως βοηθητική ως μέσο για να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο, να
συλλογιστούμε βαθύτερα ή για να επιτύχουμε συναίνεση. Ο κύκλος μπορεί να είναι
ένα πολύ δυναμικό εργαλείο, αν θέλουμε να ακουστούν όλα τα μέλη μιας ομάδας,
ακόμη και τα πιο ήσυχα, αφού είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να
εκφραστούν και να ακούσουν με προσοχή ο ένας τον άλλο. Αυτές οι κατευθυντήριες
γραμμές συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο
μπορεί να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές συζητήσεις και αλλαγές.

Ο κύκλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
● κατά την έναρξη: διαδικασία του “check in” (εισόδου - χαιρετισμού), κατά την
οποία καλούμε όλους να μοιραστούν γιατί συμμετέχουν.
● στο τέλος: διαδικασία του “check out” (αποχαιρετισμού), κατά την οποία
καλούμε όλους πάλι να αναλογιστούν και να εκφράσουν ο καθένας από τη
δική του πλευρά τι κατορθώσαμε κατά τη διάρκεια του κύκλου.
Η γενική ροή του Κύκλου
●
●
●
●
●
●
●

Πρόθεση
Υποδοχή ως σημείο εκκίνησης
Κέντρο και check-in / είσοδος - χαιρετισμός
Συμφωνίες
Τρεις αρχές και τρεις πρακτικές
Θεματοφύλακας/συντονιστής της διαδικασίας
Check-out / αποχαιρετισμός
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Η Πρόθεση
Διαμορφώνει τον κύκλο και καθορίζει ποιος θα συμμετέχει, πόσο θα διαρκέσει η
συνάθροιση και ποια θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
«Τοποθετείται» στο κέντρο του, ώστε να τον «υποστηρίζει» όπως λέγεται. Αυτό
γίνεται αφενός τοποθετώντας στο κέντρο τη βασική ερώτηση που μας ενώνει ή
αντικείμενα, αντιπροσωπευτικά της πρόθεσης του κύκλου, και αφετέρου
διατηρώντας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου την επίγνωσή μας σε αυτή.

Η υποδοχή ως σημείο εκκίνησης
Καθώς η ομάδα έχει συγκεντρωθεί, ο συντονιστής ή κάποιος συμμετέχων ξεκινάει τη
συζήτηση με καλωσόρισμα, το οποίο μας βοηθά να εστιάσουμε την προσοχή μας από
τον κοινωνικό χώρο και όσα συμβαίνουν στη ζωή όλων στο χώρο της συζήτησης. Ως
καλωσόρισμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης κάποια δευτερόλεπτα σιωπής, η
ανάγνωση ενός ποιήματος, το άκουσμα ενός τραγουδιού, ή οτιδήποτε άλλο μπορεί
να μας βοηθήσει να είμαστε παρόντες στο χώρο και στη συζήτηση που θα
ακολουθήσει.
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Εγκαθιστώντας το κέντρο
Το κέντρο του κύκλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν τον άξονα της ρόδας:
όλες οι ενέργειες περνούν από αυτό το σημείο και κρατούν τις ακτίνες μαζί. Για να
βοηθήσουμε όλους μας να θυμόμαστε πώς ο «άξονας» βοηθάει την ομάδα, μπορούμε
να τοποθετήσουμε στο κέντρο του κύκλου ένα αντικείμενο το οποίο να τραβά την
προσοχή μας. Οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό ή να
προσθέσει στην αισθητική του χώρου, όπως λουλούδια, ένα κερί ή ό,τι άλλο μας
εκφράζει.

Check-in (είσοδος-χαιρετισμός)
Συνήθως ο κύκλος ξεκινά από κάποιον που εθελοντικά προσφέρεται να μιλήσει
πρώτος και μετά συνεχίζει (συνήθως δεξιόστροφα), μέχρι να μιλήσουν όλοι και να
ολοκληρωθεί. Εάν κάποιος δεν είναι έτοιμος να μιλήσει, παραχωρεί τη σειρά του
στον επόμενο και μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος του δίνεται ξανά η ευκαιρία – εάν
θέλει πάντα – να μιλήσει. Ο χαιρετισμός αυτός μας βοηθά να μπούμε στο πλαίσιο της
συζήτησης και να είμαστε παρόντες, αφήνοντας έξω από το συγκεκριμένο χώρο και
χρόνο άλλα θέματα, σκέψεις ή συναισθήματα, που μπορεί να έχουμε και να μας
απασχολούν.

Συμφωνίες του Κύκλου

●
●
●
●

Ακούμε χωρίς να κρίνουμε.
Ό,τι λεχθεί στον κύκλο παραμένει στον κύκλο.
Προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και ζητάμε ό,τι χρειαζόμαστε.
Η σιωπή είναι και αυτή μέρος της συζήτησης.

Αρχές του Κύκλου

● Όλοι είναι αρχηγοί. Η «ηγεσία» εναλλάσσεται ανάμεσα σε όλα τα μέλη.
● Όλοι έχουν ευθύνη για την ποιότητα της εμπειρίας της συζήτησης
● Στηριζόμαστε στην ολότητα και στον ανώτερο σκοπό για τον οποίο γίνεται η
συνάντηση και όχι σε τυχόν προσωπικές ατζέντες, προθέσεις ή επιδιώξεις
όσων συμμετέχουν.
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Οι πρακτικές του Κύκλου
● Μιλάμε με Πρόθεση: επισημαίνουμε τι είναι σχετικό με τη συζήτηση κάθε
στιγμή.
● Ακούμε με Προσοχή: δείχνουμε σεβασμό στη μαθησιακή διαδικασία όλων των
μελών της ομάδας.
● Μεριμνούμε για την ευημερία της ομάδας: έχουμε επίγνωση πώς επιδρά σε
αυτήν η συμβολή μας.
Ο θεματοφύλακας - συντονιστής του κύκλου
Ένα μέλος του κύκλου, μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του θεματοφύλακα-συντονιστή
του κύκλου, ώστε να διευκολύνει την αυτοδιαχείριση και την επαναφορά της
συζήτησης του κύκλου στην αρχική μας πρόθεση, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο
κατά την διαδικασία.

Check-out (αποχαιρετισμός)
Κλείνουμε τον κύκλο με την αντίστοιχη με αυτή του check-in διαδικασία, δίνοντας
μια αίσθηση επισημότητας στη λήξη της συνάντησης. Τα μέλη του κύκλου έχουν την
ευκαιρία να αναλογιστούν τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης,
απαντώντας σύντομα σε ένα ερώτημα, που απορρέει από τη δυναμική και τη στιγμή
της συζήτησης. Ένα τέτοιο ερώτημα μπορεί να είναι το πώς φεύγουν, τι κρατούν από
αυτή τη συζήτηση, ποια θα ήθελαν να είναι η συνέχεια ή και κάποιο άλλο σχετικό.

Τα απαραίτητα συστατικά ενός Κύκλου:
● Τοποθέτηση των θέσεων στο χώρο σε κύκλο – οι συμμετέχοντες χρειάζεται
να αντικρίζουν ο ένας τον άλλον χωρίς εμπόδια (π.χ. χωρίς να υπάρχουν
μεταξύ τους τραπέζια, γραφεία, ή κολώνες).
● Ένα αντικείμενο στο κέντρο του κύκλου για την δημιουργία ενός σημείου
εστίασης. Μπορεί να είναι λουλούδια, μια αφίσα που υποδηλώνει την
πρόθεση ή το σκοπό της συνάντησης, ή οτιδήποτε άλλο έχει κάποιο νόημα για
τους συμμετέχοντες και την πρόθεση του κύκλου.
● Ένα αντικείμενο ως κηρύκειο (talking piece), για να διευκολύνει τους
συμμετέχοντες να εκφράζονται και να ακούν ο ένας τον άλλο.
● Κάποιο αντικείμενο που παράγει ήχο ή μελωδία (π.χ. ανεμοκρύσταλλα,
ηχογαβάθες κ.α.) και μπορεί να εφιστά την προσοχή όλων, εάν χρειαστεί.
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Συντονισμός Διαλόγου σε Κύκλο
Ο συντονισμός διαλόγου σε κύκλο είναι μια συζήτηση σε κύκλο που συνδυάζει
διάλογο, σκέψη και επίλυση ζητημάτων στο πλαίσιο μιας κοινότητας, υποστηρίζεται
από έναν ή περισσότερους συντονιστές και βοηθά στη μάθηση, την
αλληλοκατανόηση, την ανάπτυξη σχέσεων και εμπιστοσύνης σε μια κοινότητα.

Ο ρόλος του συντονιστή σε αυτό το διάλογο είναι να
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Δημιουργεί ένα φιλόξενο κλίμα.
Βοηθά όλους να συμμετέχουν στη συζήτηση.
Συμμετέχει στη συζήτηση, μόνο όταν και όσο χρειάζεται.
Ζητά από τους συμμετέχοντες, ει δυνατόν, να συνοψίσουν.
Αφήνει την ομάδα να βρει της απαντήσεις της.
Μην φοβάται τη σιωπή.
Υπενθυμίζει τους κανόνες, εάν χρειάζεται.
Διατηρεί ένα ουδέτερο ρόλο.
Ακούει προσεκτικά.
Έχει επίγνωση της γλώσσας του σώματος (της δικής του και των άλλων).
Κάνει όσο γίνεται ανοιχτές και γενικές ερωτήσεις.
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● Βοηθά τους συμμετέχοντες ώστε:
- να παρατηρήσουν τις διαφορετικές οπτικές σε ένα ζήτημα και τη
σύνδεση των απόψεων που ακούγονται και
- να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο
● Δείχνει ενσυναίσθηση
● Διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.
Τα συνηθισμένα στάδια ενός διαλόγου σε κύκλο
Όταν θέλουμε να επιλύσουμε ένα ζήτημα που απασχολεί μια κοινότητα
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του κύκλου, είναι βοηθητικό να δομήσουμε το διάλογό
μας, ώστε να διευκολύνουμε την πρόοδο της συζήτησης.

Συνήθη Στάδια ενός Δομημένου Διαλόγου
Στάδια

Διερευνούμε/Αναζητούμε/Συζητούμε...

1ο

...ποια είναι η σχέση όσων συμμετέχουν με το ζήτημα που συζητάμε και
δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ
μας.

2ο

...ποια είναι η φύση του ζητήματος για το οποίο συζητάμε.

3ο

...κάποιες προσεγγίσεις στο ζήτημα για το οποίο συζητάμε.

4ο

...συγκεκριμένα, πλέον, τί δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε ατομικά και
συλλογικά), για να επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο συζητάμε.

Η καταγραφή
Η καταγραφή όσων συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου μας βοηθά
● να αποτυπώσουμε τη ροή και την πρόοδο της συζήτησης,
● να καταγράψουμε κοινά θέματα, που εκφράζονται από τα μέλη του κύκλου,
και να τα συνδέσουμε μεταξύ τους,
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● να συλλέξουμε ιδέες που έχουν εκφραστεί, ώστε να τις εντάξουμε σε ένα
μελλοντικό πλάνο δράσης
● στο τέλος να δημιουργήσουμε συλλογική μνήμη στο πλαίσιο μιας κοινότητας.
Οι βασικές αρχές της καταγραφής είναι οι εξής:
● Καταγράφουμε γενικές ιδέες και θέματα.
● Κρατάμε το νόημα των λεχθέντων (δεν αλλοιώνουμε λέξεις και φράσεις –
επιβεβαιώνουμε, εάν χρειάζεται, ρωτώντας τους συμμετέχοντες, πριν
καταγράψουμε).
● Αριθμούμε, χρησιμοποιούμε χρώματα, βοηθάμε, ώστε όσα γράφονται να είναι
εύκολα ορατά και κατανοητά.
● Καταγράφουμε ξεχωριστά σε άλλο σημείο (χαρτί, πίνακα κ.λ.π.) όσες ιδέες
σκέψεις, προτάσεις, ανησυχίες εκφράζονται από τα μέλη του κύκλου και δεν
αφορούν το ζήτημα για το οποίο συζητάμε ή δεν αντιστοιχούν στο σημείο
προόδου της συζήτησης στο οποίο βρισκόμαστε δημιουργώντας ένα «χώρο
στάθμευσης» (“Parking Lot”).
● Καταγράφουμε τους βασικούς κανόνες του διαλόγου στους οποίους έχουμε
συμφωνήσει στην αρχή της διαδικασίας, ώστε να είναι εύκολα ορατοί από
όλους.
Ο καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)
Μας βοηθά να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας και να καταγράψουμε σε μικρό
χρονικό διάστημα πλήθος διαφορετικών ιδεών, που θα συμβάλουν στην επίλυση του
ζητήματος για το οποίο συζητάμε.

Πώς γίνεται ο καταιγισμός ιδεών
Στον καταιγισμό ιδεών δίνουμε περιορισμένο χρόνο στην ομάδα, για να διατυπώσει
ιδέες, προτάσεις, λύσεις σχετικά με το υπό συζήτηση ζήτημα. Αυτές καταγράφονται
στο σύνολό τους, όπως εκφράζονται από τους συμμετέχοντες.
Εναλλακτικά, μπορούμε να δώσουμε χρόνο στους συμμετέχοντες να σκεφτούν ο
καθένας μόνος του και εν συνεχεία, αφού καταγράψουν τις ιδέες τους, να τις
μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα.
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Οι βασικές αρχές του καταιγισμού ιδεών
● Όλες οι ιδέες είναι αποδεκτές και καταγράφονται.
● Δε σταματάμε, για να αναλύσουμε κάθε ιδέα.
● Δεν κρίνουμε τις ιδέες που ακούγονται.
Ανάπτυξη ιδεών
Για να αναπτύξουμε συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις, χρειάζεται να απαντήσουμε
σε ορισμένα ερωτήματα, ώστε να ελέγξουμε εάν είναι οι κατάλληλες για την επίλυση
του συγκεκριμένου ζητήματος υπό εξέταση.

Το παρακάτω αρκτικόλεξο μπορεί να μας βοηθήσει να θυμηθούμε κάποια σημαντικά
ερωτήματα κατά το στάδιο της ανάπτυξης συγκεκριμένων ιδεών:
● Issue (Ζήτημα) - Απαντά στους βασικούς προβληματισμούς που
συζητήθηκαν;
● Doable (Δυνατό) - Είναι πρακτικά εφαρμόσιμο;
● Effectiveness (Αποτελεσματικότητα)–Θα δημιουργήσει την επιθυμητή
αλλαγή;
● Assets (Πόροι) – Υπάρχουν οι πόροι για να εφαρμοστεί;
● Situation (Κατάσταση) – Έχει νόημα/αξία για την κοινότητα;
Για την ιεράρχηση των ιδεών που έχουν αναπτυχθεί, μπορούμε
● να κατηγοριοποιήσουμε τις ιδέες που εκφράστηκαν, αναζητώντας συνδέσεις
και συσχετισμούς μεταξύ τους,
● να συζητήσουμε για τις λεπτομέρειες, τα υπέρ και τα κατά κάθε κατηγορίας
ή ιδέας
● ή και να ψηφίσουμε συγκεκριμένες ιδέες.

Γενικά προτιμούμε να ξεκινάμε από ιδέες που έχουν μεγάλο νόημα και αξία για την
κοινότητα, είναι δηλαδή σημαντικές και ταυτόχρονα είναι εύκολο να υλοποιηθούν.
Εύκολο & Ασήμαντο

Εύκολο & Σημαντικό

Δύσκολο & Ασήμαντο

Δύσκολο & Σημαντικό
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Διαχείριση συγκρούσεων
Σε κάθε ομάδα ή κοινότητα αναπόφευκτα προκύπτουν συγκρούσεις, διαμάχες ή
διαφωνίες. Τόσο ως συντονιστές όσο και ως συμμετέχοντες καλούμαστε να
κατανοήσουμε, να δεχθούμε ότι είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν και να μάθουμε να
τις διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούν στην εμβάθυνση των μεταξύ
μας σχέσεων και στη βελτίωση της συνεργασίας μας.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύγκρουση εποικοδομητικά;
Θέτουμε κοινούς κανόνες εκ των προτέρων.
Ενθαρρύνουμε όλους να μιλούν εστιάζοντας στον εαυτό τους.
Εστιάζουμε στο ζήτημα για το οποίο συζητάμε.
Γενικεύουμε τη συζήτηση – εάν η σύγκρουση αφορά όλη την ομάδα –
ζητώντας τη συμμετοχή και τοποθέτηση και άλλων μελών.
● Ενθαρρύνουμε την κατανόηση μεταξύ των μελών της κοινότητας.
●
●
●
●

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε συγκρούσεις, οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές;
●
●
●
●

Διακόπτουμε, εάν χρειάζεται.
Υπενθυμίζουμε τους βασικούς κανόνες.
Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Μιλάμε κατ’ ιδίαν στα μέλη.
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APPRECIATIVE INQUIRY
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η κύρια ιδέα είναι να βασιστούν οι οργανώσεις σε ό,τι αποδίδει, αντί να προσπαθούν
να επιδιορθώσουν ό,τι δεν αποδίδει.
Η μέθοδος Appreciative Inquiry (A.I.):
● στηρίζεται ιδιαίτερα σε συνεντεύξεις που γίνονται ανά δύο ή περισσότερους,
● δίνει έμφαση καταρχήν στη διαπροσωπική σχέση και μετά στη σχέση μέσα σε
μια μικρή ομάδα, η οποία επεκτείνεται και μεγαλώνει,
● εστιάζει στις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις αξίες του καθενός και
ελευθερώνει τη δυναμική της μάθησης.
Ως δομημένη διαδικασία πορείας “από το μέλλον στο παρόν”, η Εκτιμητική
Προσέγγιση έχει 4 φάσεις (Μοντέλο 4 D):
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1 . ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
(Discovery)

2. ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
(Dreaming)

Διερευνούμε μια θετική εμπειρία καλής συνεργασίας (διότι
στο συγκεκριμένο εργαστήριο θελήσαμε να δώσουμε
έμφαση στην συνεργασία), προσωπικές ικανότητες και
αξίες σε ζεύγη και μετά σε ομάδες ή σε ολομέλεια, όπως
στην περίπτωσή μας.
Ονειρευόμαστε,
καταγράφουμε.

οραματιζόμαστε

ατομικά

και

το

Με τον όρο “ονειρευόμαστε” δεν περιορίζουμε τη φαντασία
και την δημιουργικότητά μας.
3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(Design)

Σχεδιάζουμε τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε, για να
πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας, αξιοποιώντας τις
ικανότητες, τις αξίες, τις συμπεριφορές που αναδύθηκαν
στην πρώτη φάση.

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Υλοποιούμε τις απαραίτητες ενέργειες, για να εκπληρωθεί
το όνειρο.

(Delivery/Destiny)

Η επεξεργασία μπορεί να γίνει και σε ολομέλεια με σκοπό
να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου και
μακροχρόνιου σχεδίου δράσης.

Κάποιες φορές, λόγω συντομίας χρόνου η 3η και η 4η φάση γίνονται μαζί, όπως
συνέβη και στην περίπτωσή μας, όπου οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω στο
μικρότερο και συντομότερο βήμα (δράση, απόφαση, πρωτοβουλία) που θα
μπορούσαν να πάρουν και το οποίο θα έφερνε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα
(impact).

Oι διαφορές ανάμεσα στην εκτιμητική προσέγγιση (A.I) και την προσέγγιση
επίλυσης προβλημάτων (Problem-Solving) συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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2 ΚΟΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:
Ένας οργανισμός είναι….

Problem Solving
Approach
Να επικεντρωθούμε στο
λάθος και να το κάνουμε,
όσο το δυνατόν λιγότερο –
να το αποφύγουμε

….ένα πρόβλημα
που πρέπει να λυθεί.

Appreciative Inquiry
Approach
Να επικεντρωθούμε
σε αυτό που είναι
σωστό, να το βελτιώσουμε
και να το επαναλάβουμε

AΞΙΩΜΑΤΑ:

….ένα μυστήριο που
πρέπει να γίνει αποδεκτό
και από το οποίο να
πάρουμε έμπνευση.

Ιστορίες του
παρελθόντος
δημιουργούν το παρόν.

Ιστορίες του
μέλλοντος δημιουργού
ν το παρόν. Τα
όνειρά μας είναι
η κινητήρια δύναμη
Κάθε πρόβλημα είναι
ανεκπλήρωτο όνειρο!
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WORLD CAFE - ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οδηγίες για το Café
Η διεξαγωγή μιας συναρπαστικής συνομιλίας Café δεν είναι δύσκολη - περιορίζεται
μόνο από τη φαντασία σας! Η μορφή του Café είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται σε
πολλές διαφορετικές περιστάσεις. Όταν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, προωθούν το συνεργατικό διάλογο, την ενεργό
συμμετοχή και εποικοδομητικές δυνατότητες για ανάληψη δράσης.

Διευκρινίστε το σκοπό
Δώστε από νωρίς προσοχή στο λόγο για τον οποίο συγκαλείτε αυτή τη
συγκέντρωση. Γνωρίζοντας το σκοπό της συνάντησής σας δίνετε τη δυνατότητα να
εξετάσετε ποιοι πρέπει να είναι οι συμμετέχοντες και ποιες παράμετροι είναι
σημαντικές για την επίτευξη του σκοπού σας.

Δημιουργήστε ένα φιλόξενο χώρο
Οικοδεσπότες των Café από όλο τον κόσμο τονίζουν τη δύναμη και τη σημασία της
δημιουργίας ενός χώρου φιλόξενου, ευχάριστου, ελκυστικού, που εμπνέει αίσθημα
ασφάλειας. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται τόσο άνετα, ώστε να είναι ο εαυτός τους,
γίνονται ιδιαίτερα δημιουργικοί στις σκέψεις και στο λόγο και ακούν ο ένας τον άλλο.
Συγκεκριμένα, αναλογιστείτε πώς η πρόσκλησή σας και η διευθέτηση ή η οργάνωση
του χώρου σας συμβάλλουν στην δημιουργία μιας φιλόξενης ατμόσφαιρας.

Εξερευνήστε ερωτήματα που μετράνε και έχουν σημασία για εσάς και τους
συμμετέχοντες
Η εξεύρεση και η διαμόρφωση των ερωτήσεων που έχουν σημασία για τους
συμμετέχοντες στο Café σας αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο η σκέψη και η προσοχή
μπορεί να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα. Μπορεί είτε το Café σας να
διερευνήσει μόνο μία ερώτηση είτε να αναπτυχθούν πολλά ερωτήματα, που θα
υποστηρίξουν τη λογική πορεία προς την ανακάλυψη δια μέσου διάφορων γύρων
διαλόγου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συζητήσεις του Café αφορούν τόσο την
ανακάλυψη και εξερεύνηση ισχυρών ερωτημάτων όσο και την εξεύρεση
αποτελεσματικών λύσεων.
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Ενθαρρύνετε τη συμβολή όλων
Ως οικοδεσπότες, συντονιστές και ηγέτες έχουμε όλο και περισσότερο την επίγνωση
της σημασίας της συμμετοχής, αλλά και του ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όχι μόνο
θέλουν να συμμετέχουν, αλλά θέλουν ενεργά να συμβάλλουν στο να υπάρξει
διαφορά. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε όλους στη συνάντηση να συμβάλλουν με
τις ιδέες και τις οπτικές τους, ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπετε σε όποιον θέλει να
συμμετέχει απλώς ακούγοντας να το πράξει.

Συνδέστε διαφορετικές οπτικές
Η δυνατότητα μετακίνησης από τραπέζι σε τραπέζι, το να γνωρίζεις καινούργιους
ανθρώπους, να συμβάλλεις ενεργά με τη σκέψη σου και να συνδέεις την ουσία των
ανακαλύψεών σου σε συνεχώς διευρυνόμενους κύκλους σκέψης, αποτελούν
διακριτικά χαρακτηριστικά του Café. Καθώς οι συμμετέχοντες μεταφέρουν ιδέες
κλειδιά ή θέματα στα νέα τραπέζια, ανταλλάσσουν προοπτικές, εμπλουτίζοντας
κατά πολύ τη δυνατότητα για νέες αντιλήψεις που προκαλούν έκπληξη.

Ενεργοποιήστε την ακρόασή σας για σημεία ενόρασης και μοιραστείτε ό,τι
ανακαλύπτετε
Μέσα από την εξάσκηση της κοινής ακρόασης και προσοχής σε θέματα,
επαναλαμβανόμενα μοτίβα και ιδέες, αρχίζουμε να αισθανόμαστε τη σύνδεση με το
ευρύτερο σύνολο. Μετά από αρκετούς γύρους συζητήσεων, είναι χρήσιμο να
εμπλακεί ολόκληρη η ομάδα σε μια συνομιλία. Αυτό προσφέρει την ευκαιρία σε
ολόκληρη την ομάδα να συνδέσει τα συνολικά θέματα ή ζητήματα που πλέον
υπάρχουν.
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Οι συζητήσεις του Café με μια ματιά
● 4 ή 5 άτομα κάθονται σε μικρά τραπεζάκια τύπου café ή σε ομάδες συνομιλίας
● Εκτυλίσσονται διαδοχικοί (συνήθως 3) γύροι συνομιλιών των περίπου 20-30
λεπτών ο καθένας.
● Αναπτύσσονται ερωτήσεις ή θέματα που πραγματικά έχουν σημασία για τη
ζωή σας, την εργασία ή την κοινότητά σας, ενώ άλλες μικρές ομάδες
διερευνούν παρόμοιες ερωτήσεις σε διπλανά τραπέζια.
● Οι οικοδεσπότες των τραπεζιών και τα μέλη τους ενθαρρύνονται να γράφουν,
να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν βασικές ιδέες στο χάρτινο
τραπεζομάντηλο σας ή να σημειώνουν βασικές ιδέες σε μεγάλες καρτέλες στο
κέντρο της ομάδας.
● Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της συζήτησης, ένα άτομο
παραμένει στο τραπέζι ως "οικοδεσπότης", ενώ οι άλλοι φέρονται ως
ταξιδιώτες ή «πρεσβευτές του νοήματος/των νοημάτων». Οι ταξιδιώτες
μεταφέρουν βασικές ιδέες, θέματα και ερωτήσεις στις νέες συνομιλίες τους.
(Ο ρόλος που επιλέγει να αναλάβει ο καθένας έχει ιδιαίτερη σημασία!!!)
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● Ο οικοδεσπότης του τραπεζιού καλωσορίζει τους νέους καλεσμένους και εν
συντομία μοιράζεται τις βασικές ιδέες, θέματα και ερωτήσεις της αρχικής
συνομιλίας. Ενθαρρύνετε τους καλεσμένους να αντιστοιχίσουν και να
συνδέσουν τις ιδέες τους με τις προερχόμενες από τις συνομιλίες του
προηγούμενου τραπεζιού, ακούγοντας προσεκτικά και χτίζοντας πάνω στη
συνεισφορά του καθενός.
● Παρέχοντας την ευκαιρία στα άτομα να μετακινούνται σε πολλούς γύρους
συζητήσεων, ιδέες, ερωτήσεις και θέματα αρχίζουν να συνδέονται. Στο τέλος
του δεύτερου γύρου, όλα τα τραπέζια ή οι ομάδες συνομιλιών στο δωμάτιο
θα “γονιμοποιηθούν” μέσα από τις διασταυρώσεις με τις ιδέες των
προηγούμενων συζητήσεων.
● Στον τρίτο γύρο συζήτησης, οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στο
αρχικό τους τραπέζι, για να συνθέσουν τις ανακαλύψεις τους, ή να
συνεχίσουν να ταξιδεύουν σε νέα τραπέζια, αφήνοντας τον ίδιο ή και έναν
νέο οικοδεσπότη στο τραπέζι (σε αυτό το σημείο υπάρχει πλέον
διαφοροποίηση και προτείνεται να επιλέγεται πάντα νέος οικοδεσπότης).
Μερικές φορές, μια νέα ερώτηση που βοηθά στην εμβάθυνση της
εξερεύνησης τίθεται στον τρίτο γύρο συνομιλίας.
● Μετά από αρκετούς γύρους συζητήσεων, ξεκινήστε μία περίοδο ανταλλαγής
ανακαλύψεων και ιδεών σε μία συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα. Είναι
ακριβώς σε αυτές τις συζητήσεις τύπου συνέλευσης δήμου/πόλης, όπου
μπορούν να προσδιοριστούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα, η συλλογική γνώση
αυξάνεται και αναδύονται οι δυνατότητες για δράση.
Καθώς ξέρετε τι θέλετε να πετύχετε και το χρονικό διάστημα που απαιτείται,
μπορείτε να αποφασίσετε τον κατάλληλο αριθμό και τη διάρκεια των γύρων των
συνομιλιών, την πιο αποτελεσματική χρήση των ερωτήσεων και τους πιο
ενδιαφέροντες τρόπους να συνδέσετε και να διασταυρώσετε γόνιμα τις ιδέες.
Παίξτε, πειραματιστείτε και αυτοσχεδιάστε!
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Café Etiquette - Κώδικας συμπεριφοράς
Επικεντρωθείτε σε αυτά που έχουν σημασία
Συμβάλλετε με τη σκέψη σας
Μιλήστε με το μυαλό και την καρδιά σας
Ακούστε, για να καταλάβετε
Αντιστοιχίστε και συνδέστε τις ιδέες
Εστιάστε στις ιδέες και στα βαθύτερα ερωτήματα
Παίξτε, σχεδιάστε, ζωγραφίστε - ενθαρρύνετε το γράψιμο στα χάρτινα
τραπεζομάντιλα (flipchart papers)
● Διασκεδάστε!
●
●
●
●
●
●
●

Η σημασία των ερωτήσεων του Café
Τα ερωτήματα που επιλέγετε ή εκείνα που ανακαλύπτουν οι συμμετέχοντες κατά τη
διάρκεια μιας συνομιλίας Café είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του. Μπορεί
είτε το Café σας να εξερευνήσει μία μόνο ερώτηση είτε να αναπτυχθούν
περισσότερες, για να υποστηρίξουν μια λογική εξέλιξη της ανακάλυψης μέσα από
αρκετούς γύρους διαλόγου.
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Οι καλά διατυπωμένες ερωτήσεις
κατά προτίμηση είναι ανοικτές. προσελκύουν ενέργεια και εστιάζουν την
προσοχή μας σε αυτό που πραγματικά αξίζει.
 δεν χρειάζεται να παρακινούν για άμεση δράση ή επίλυση ενός προβλήματος. Θα
πρέπει να προκαλούν την εξερεύνηση και την ανακάλυψη έναντι της υπεράσπισης
και του πλεονεκτήματος.
 συνεχίζουν να φέρνουν στην επιφάνεια νέες ιδέες και δυνατότητες.


Ένα ισχυρό ερώτημα...
●
●
●
●
●
●

Είναι απλό και σαφές
Προκαλεί σκέψη
Παράγει ενέργεια
Εστιάζει στην έρευνα
Φέρνει στην επιφάνεια υποσυνείδητες υποθέσεις
Ανοίγει νέες δυνατότητες

5 τρόποι για να κάνεις ορατή την συλλογική γνώση
Graphic
Recording

H συνομιλία του συνόλου των ομάδων καταγράφεται από άτομο
εκπαιδευμένο (graphic recorder) που αποτυπώνει τις ιδέες της
ομάδας σε μπλοκ σεμιναρίων ή τοιχογραφίες χρησιμοποιώντας
κείμενο και γραφικά, για να απεικονίσει το μοτίβο της συνομιλίας.

Έκθεση

Κατά καιρούς, οι συμμετέχοντες τοποθετούν το χαρτί από το
τραπέζι τους στον τοίχο, ώστε τα άλλα μέλη να μπορούν να
περιηγηθούν τις ιδέες της ομάδας κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος .

Aνάρτηση
των ιδεών

Οι συμμετέχοντες τοποθετούν μεγάλα χαρτάκια σημειώσεων (Postit) με μία μοναδική ιδέα στο καθένα σε έναν μαυροπίνακα, τοίχο,
κλπ., έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να διαβάσει ξανά τις ιδέες κατά
τη διάρκεια του διαλείμματος .

Κατηγορίες
ιδεών

Oι συμμετέχοντες ομαδοποιούν τις ιδέες που προέκυψαν από τα
χαρτάκια σημειώσεων (post-it) κατά “ομάδες συγγένειας”, έτσι
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ώστε οι σχετικές ιδέες να είναι ορατές και διαθέσιμες για το
σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων της ομάδας.
Ιστορία

Ορισμένα Café δημιουργούν μία εφημερίδα ή ένα αφήγημα για την
ανάδειξη των αποτελεσμάτων των εργασιών τους σε μεγάλα
ακροατήρια μετά την εκδήλωση. Ένας visual recorder μπορεί να
δημιουργήσει ένα βιβλίο εικόνων με κείμενο ως συνοδευτική
τεκμηρίωση.

Πώς να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα Café
Είτε καλείτε μερικές δεκάδες, είτε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους, είναι
απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που δημιουργεί αίσθημα οικειότητας.
Όταν οι επισκέπτες σας φτάσουν θα πρέπει αμέσως να καταλάβουν ότι δεν είναι μια
συνηθισμένη συνάντηση.
● Αν είναι δυνατόν, επιλέξτε ένα χώρο με φυσικό φωτισμό και εξωτερική θέα
για να δημιουργήσετε πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα.
● Διαμορφώστε τον χώρο, έτσι ώστε να μοιάζει με ένα πραγματικό Café, με
μικρά τραπεζάκια και θέσεις για τέσσερα - πέντε άτομα. Έχοντας λιγότερους
από τέσσερις σε κάθε τραπέζι μπορεί να μην παρέχετε αρκετή ποικιλομορφία
ως προς τις οπτικές γωνίες των συμμετεχόντων, ενώ έχοντας περισσότερους
από πέντε περιορίζεται ο βαθμός της προσωπικής αλληλεπίδρασης.
● Διασπείρετε τα τραπέζια του Café με έναν εναλλασσόμενο, τυχαίο τρόπο και
όχι σε τακτοποιημένες σειρές. Τα τραπέζια σε ένα café πεζοδρομίου λίγη ώρα
μετά το άνοιγμά του φαίνονται φιλόξενα και δίνουν μια αίσθηση
χαλαρότητας.
● Βάλτε ένα επιπλέον τραπέζι Café στο μπροστινό μέρος του δωματίου για τους
οικοδεσπότες και τυχόν υλικό του συντονιστή.
● Τοποθετήστε ...
...πολύχρωμα τραπεζομάντηλο και ένα μικρό βάζο με λουλούδια σε κάθε
τραπέζι. Εάν ο χώρος το επιτρέπει, προσθέστε και ένα κερί σε κάθε τραπέζι.
Τοποθετήστε φυτά ή πράσινο γύρω από το δωμάτιο.
...τουλάχιστον δύο μεγάλα φύλλα χαρτιού σε κάθε τραπεζομάντηλο, μαζί με
μια κούπα γεμάτη με πολύχρωμους μαρκαδόρους. Το χαρτί και τα στυλό
ενθαρρύνουν τη γραφή, τη σχεδίαση, και τη σύνδεση των ιδεών. Κατά αυτόν
τον τρόπο, οι άνθρωποι θα μπορούν να σημειώνουν τις ιδέες που θα
προκύψουν.
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● Σκεφτείτε την δυνατότητα να παρουσιάσετε έργα τέχνης ή να προσθέσετε
αφίσες στους τοίχους (κάτι απλό όπως φύλλα χαρτιού σεμιναρίων με
αποσπάσματα κειμένων) και παίξτε μουσική, καθώς έρχονται οι
συμμετέχοντες και τους υποδέχεστε.
● Για να τιμήσετε την παράδοση της κοινότητας και της φιλοξενίας προσφέρετε
ποτά και σνακ. Ένα Café δεν είναι πλήρες χωρίς φαγητό και αναψυκτικά!

Εργαστήριο πολιτών ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0 στο Μεσολόγγι με τη μέθοδο World Café

Εργαστήριο πολιτών ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0 στην Αθήνα με τη μέθοδο World Café
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Προμήθειες του Café
● Μικρά στρογγυλά τραπέζια περίπου 1x1 μ. είναι ιδανικά, αλλά και μικρότερα
τραπεζάκια θα είναι εξίσου λειτουργικά.
● Αρκετές καρέκλες για όλους τους συμμετέχοντες και τους συντονιστές.
● Πολύχρωμα τραπεζομάντηλα.
● Χάρτινα φύλλα παρουσιάσεων ή σουπλά για την κάλυψη του τραπεζιού του
Café.
● Χρωματιστοί μαρκαδόροι με βάση το νερό (ούτως ώστε να μην τρέχουν). Για
καλύτερη αναγνωσιμότητα χρησιμοποιείστε σκούρα χρώματα όπως
πράσινο, μαύρο, μπλε και μοβ. Προσθέστε ένα ή δύο φωτεινά χρώματα στο
δοχείο (κόκκινο, ανοιχτό πράσινο, γαλάζιο, ή πορτοκαλί) για την δυνατότητα
έμφασης.
● Ένα βάζο με λουλούδια, μια κούπα ανά τραπέζι για τους μαρκαδόρους.
● Ένα πλευρικό τραπέζι για αναψυκτικά και σνακ.
● Τοιχογραφία (0.15m σε μήκος x 1.20m σε ύψος) ή χαρτί παρουσιάσεων για
την οπτικοποίηση της συλλογικής γνώσης καθώς και μία κολλητική ταινία για
την ανάρτηση.
● Επίπεδη επιφάνεια σε τοίχο (τουλάχιστον 0.30m) ή δύο κυλιόμενους πίνακες
(10x15 ο καθένας).
● Παράθυρο για την ανάρτηση του συλλογικού έργου ή / και του έργου των
πινάκων.
Προαιρετικά (ανάλογα με το μέγεθος και τον σκοπό)
Προβολέας διαφανειών & οθόνη.
Ηχοσύστημα για κασέτες ή / και για CD.
Μια συλλογή μουσικής για υπόκρουση.
Ασύρματα μικρόφωνα πέτου για τους οικοδεσπότες του Café, και ασύρματα
μικρόφωνα χειρός για συνεδριάσεις τύπου συνάντησης πόλεως.
● Τρίποδο & φύλλα χαρτιού σεμιναρίων.
● Βασικά εφόδια, συμπεριλαμβανομένων συρραπτικών, συνδετήρων,
λαστιχάκια, μαρκαδόροι, ταινία κάλυψης, στυλό, καρφίτσες και μολύβια.
● Χρωματιστά μεγάλα χαρτάκια σημειώσεων (Post-it) 10x15 εκατοστών σε
φωτεινά χρώματα για την ανάρτηση των ιδεών.
●
●
●
●

Να είστε δημιουργικοί!
Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας!
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Είμαι ο οικοδεσπότης του Café, τι πρέπει να κάνω;
Η δουλειά του οικοδεσπότη ενός Café είναι να επιβλέπει ότι οι έξι κατευθυντήριες
γραμμές για το διάλογο και την ενεργό συμμετοχή τηρούνται έμπρακτα. Δεν είναι η
συγκεκριμένη μορφή καθεαυτή, αλλά το βίωμα του πνεύματος των κατευθυντήριων
γραμμών που μετράει. Η διοργάνωση ενός Café απαιτεί μέριμνα, μεράκι και
φροντίδα. Ο οικοδεσπότης του Café μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια
ενδιαφέρουσα συνομιλία.
● Συνεργαστείτε με την ομάδα σχεδιασμού για τον προσδιορισμό του σκοπού
του Café και αποφασίστε ποιος θα πρέπει να προσκληθεί στη συνάντηση.
● Ονομάστε το Café σας κατάλληλα για τον σκοπό του, για παράδειγμα: Café
ηγεσίας, Café γνώσης, Café στρατηγικής, Café ανακάλυψης, κ.λπ.
● Βοηθήστε στην πλαισίωση της πρόσκλησης.
● Συνεργαστείτε, για να δημιουργήσετε ένα άνετο περιβάλλον στο Café.
● Καλωσορίστε τους συμμετέχοντες, καθώς μπαίνουν.
● Εξηγήστε το σκοπό της συνάντησης.
● Θέστε την ερώτηση ή τα θέματα για τις συνομιλίες και βεβαιωθείτε ότι το
ερώτημα είναι ορατό σε όλους σε ένα υπερυψωμένο μπλοκ σεμιναρίων ή σε
κάρτες σε κάθε τραπέζι.
● Εξηγήστε τις κατευθυντήριες γραμμές και τον κώδικα συμπεριφοράς (Café
Etiquette) και αναρτήστε της σε ένα υπερυψωμένο μπλοκ σεμιναρίων ή σε
κάρτες σε κάθε τραπέζι.
● Εξηγήστε πώς πραγματοποιούνται οι
διαδικασίες του
Café,
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του οικοδεσπότη του τραπεζιού (το
πρόσωπο που εθελοντικά θα παραμείνει στο τέλος του πρώτου γύρου και θα
καλωσορίσει τους νεοεισερχόμενους στο τραπέζι τους).
● Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, μετακινηθείτε ανάμεσα στα τραπέζια.
● Ενθαρρύνετε τους πάντες να συμμετέχουν.
● Υπενθυμίστε στους ανθρώπους να σημειώνουν, να σχεδιάζουν και να
ζωγραφίζουν τις βασικές ιδέες.
● Ενημερώστε τους ανθρώπους με ήπιο τρόπο, όταν είναι ώρα να
προχωρήσουν και να αρχίσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών.
● Βεβαιωθείτε ότι οι ιδέες-κλειδιά καταγράφονται οπτικά ή συγκεντρώνονται
και δημοσιεύονται, εάν είναι δυνατόν.
● Να είστε ευέλικτοι στο να προσαρμόζετε τις έξι κατευθυντήριες γραμμές του
Café για την κάλυψη των αναγκών στις ιδιαίτερες καταστάσεις.
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Είμαι οικοδεσπότης τραπεζιού, τι χρειάζεται να κάνω;
● Υπενθυμίστε στους ανθρώπους που βρίσκονται στο τραπέζι σας να
σημειώνουν τις βασικές συνδέσεις, τις ιδέες, τις ανακαλύψεις και τα
βαθύτερα ερωτήματα, καθώς προκύπτουν.
● Παραμείνετε στο τραπέζι, όταν οι άλλοι φύγουν και καλωσορίστε τους
ταξιδιώτες από τα άλλα τραπέζια.
● Μοιραστείτε εν συντομία τις βασικές ιδέες που προέκυψαν από την
προηγούμενη συζήτηση, ούτως ώστε οι άλλοι να μπορούν να συνδεθούν και
να εξελίξουν ιδέες, αξιοποιώντας τις συζητήσεις από τα αντίστοιχα
προηγούμενα τραπέζια, στα οποία συμμετείχαν.

Εργαστήριο πολιτών ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0 στη Θεσσαλονίκη με τη μέθοδο World Café
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OPEN SPACE TECHNOLOGΥ
TEXNOΛΟΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ο στόχος μία συνάντησης βασισμένης στην διαδικασία τεχνολογίας ανοικτού χώρου
(Open Space Technology) είναι να δώσει χρόνο και χώρο στους ανθρώπους να
συμβάλλουν ενεργά και δημιουργικά σε ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Η
ημερήσια διάταξη ή αλλιώς η ατζέντα της συζήτησης διαμορφώνεται από τους
ανθρώπους που έχουν την δύναμη και την επιθυμία να την επεξεργαστούν διεξοδικά
και, τυπικά, οι συναντήσεις Open Space/Ανοικτού Χώρου καταλήγουν σε
μεταμορφωτικές εμπειρίες για τα εμπλεκόμενα άτομα και ομάδες.

Oμάδα εργασίας για το εγχείρημα ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ με τη μέθοδο Οpen Space

Ποια είναι η χρησιμότητα της μεθόδου Open Space;
Η Τεχνολογία Ανοικτού Χώρου είναι εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος
● σε κάθε περιεχόμενο ή πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου και του στρατηγικού
σχεδιασμού, του οραματισμού για το μέλλον, της λήψης αποφάσεων, της
επίλυσης συγκρούσεων, της οικοδόμησης κοινής κουλτούρας, της
διαβούλευσης ιθυνόντων, του σχεδιασμού κοινοτήτων, της συνεργασίας και
βαθιάς μάθησης.
● ειδικά όταν υπάρχει ποικιλομορφία ανθρώπων και απόψεων σε ένα
περίπλοκο ζήτημα, οπότε υπάρχει πάθος (συμπεριλαμβανομένης και της
σύγκρουσης), και ανάγκη για λήψη μιας άμεσης απόφασης.
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Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εξαιρετικά, όταν μία ομάδα χρησιμοποιεί το πάθος
και την υπευθυνότητά της, για να κάνει κάτι πραγματικότητα. Η προσωπική
υποστήριξη και η δέσμευση σε δράσεις μπορούν να επιτευχθούν σε εξαιρετικά μικρό
χρονικό διάστημα.

4 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 1 ΝΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αρχές
1.
2.
3.
4.

Οποιοσδήποτε έρχεται είναι ο κατάλληλος άνθρωπος
Οποτεδήποτε ξεκινάει κάτι είναι η σωστή στιγμή
Οτιδήποτε συμβαίνει είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί.
Όταν ολοκληρώνεται κάτι, είναι η στιγμή στην οποία έπρεπε να
ολοκληρωθεί.

Νόμος της Κινητικότητας (Law of two feet):
Εάν βρεθείς σε μια κατάσταση στην οποία δεν συμβάλλεις ή δεν μαθαίνεις,
μετακινήσου κάπου αλλού όπου μπορείς να συμβάλεις και να μάθεις.

Πώς είναι ο χώρος ενός Open Space;

Για να εφαρμόσουμε τη μέθοδο
ανοικτού χώρου (Open Space
Technology), χρειάζεται να
προετοιμάσουμε έναν χώρο ο οποίος
να είναι κατάλληλος να υποδεχτεί την
ολομέλεια των συμμετεχόντων με
έναν κύκλο από καρέκλες στο κέντρο
καθώς και έναν κενό τοίχο στον οποίο
θα αναρτηθεί η ημερήσια διάταξη με
γράμματα και αριθμούς, για να
οριστούν οι υπόλοιποι χώροι
συζητήσεων και στο τέλος να
αναρτηθούν τα αποτελέσματα.
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Η ροή της τεχνολογίας ανοικτού χώρου (Open Space Technology)
H ομάδα συνέρχεται σε κύκλο και o Υποστηρικτής ή ο διοργανωτής την υποδέχεται.
Τα άτομα με ζητήματα προς συζήτηση καλούνται από τον/τους συντονιστή/ές να
έρθουν στον κύκλο, να γράψουν τα ζητήματα σε μια κόλλα χαρτί και να τα
ανακοινώσουν στην υπόλοιπη ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και υπεύθυνοι για το
θέμα τους και μόνο σε περίπτωση μη διεξαγωγής μπορούν να παρακολουθήσουν
κάτι άλλο. Ο κάθε υπεύθυνος θέματος τοποθετεί το χαρτί στον τοίχο και επιλέγει
την ώρα και το μέρος της συνάντησης. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, μέχρι να
εξαντληθούν τα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα μέλη του κύκλου κατευθύνονται προς τον τοίχο των θεμάτων και σημειώνουν
τον χώρο και την ώρα των συναντήσεων στις οποίες θέλουν να συμμετέχουν.
Σε υποομάδες γίνονται συζητήσεις σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης. Η κάθε ομάδα
ορίζει ένα άτομο το οποίο θα καταγράφει τα σημαντικά λεχθέντα, τα συμπεράσματα
ή τις επόμενες δράσεις και θα τις αναρτά στον τοίχο.
Εάν μείνει χρόνος, οι υπεύθυνοι των θεμάτων μοιράζονται τα σημαντικότερα
συμπεράσματα (αυτά που η ομάδα έχει κρίνει ως σημαντικότερα) με την ευρύτερη
ομάδα, πριν η συζήτηση λήξει με έναν τελευταίο κύκλο όπου οι συμμετέχοντες
καλούνται να μοιραστούν επιπλέον σκέψεις και τα επόμενά τους βήματα.

Ανάρτηση θεμάτων με τη μέθοδο Open Space κατά το εγχείρημα ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
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PRO ACTION CAFE
ΠΡΟΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕ
Πού χρησιμοποιείται το Pro- Action Cafe;
Το Pro- Action Café / προδραστικό καφέ είναι ένα πλαίσιο για δημιουργικές
συζητήσεις που έχουν ως στόχο τη δράση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
τοποθετήσουν στο κέντρο ένα σκοπό ή μια ιδέα- ερώτηση- πρωτοβουλία για την
οποία ζητούν βοήθεια από την κοινότητα, με σκοπό να την πραγματοποιήσουν για
να φέρουν σε πέρας.

Αυτές οι συζητήσεις στηρίζονται στο συνδυασμό της γνώσης και των εμπειριών των
συμμετεχόντων/ουσών, καθώς αυτοί/αυτές μετακινούνται από το ένα τραπέζι στο
άλλο, κομίζοντας καινούριες ιδέες για θέματα και δράσεις που είναι σημαντικές για
το άτομο, τον οργανισμό και την κοινότητα που θέτει το ερώτημα.
Ως διαδικασία, φέρνει στην επιφάνεια και βασίζεται στη συλλογική ευφυϊα
(collective intelligence) οποιουδήποτε. Επομένως, αυξάνει τη δυνατότητα και την
πιθανότητα για ουσιαστική δράση και στοχευμένη εργασία.
To Pro- Action Cafe μπορεί να χρησιμοποιηθεί :
1. για δικτύωση
2. ως εργαλείο που επιτρέπει οργανισμούς και κοινότητες να εμπλακούν σε
συζητήσεις γεμάτες έμπνευση και δημιουργία που οδηγούν σε ουσιαστικές
και συλλογικές δράσεις.
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Η ροή ενός Pro- Action Café
Το Pro- Action Café έχει στοιχεία του Open Space/ Τεχνολογίας Ανοικτού Χώρου και
του World Café/ Καφενείο του Κόσμου, αλλά είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση
δράσεων και πρωτοβουλιών.
Ξεκινάμε με σύντομη συγκέντρωση σε κύκλο, για να συνδεθούν οι συμμετέχοντες με
τον κεντρικό σκοπό του εργαστηρίου και μεταξύ τους. Αν ήδη έχει γίνει αυτό, ως
μέρος μίας μεγαλύτερης διαδικασίας, μπορείτε να μεταβείτε κατευθείαν στην
ανάπτυξη του προγράμματος.
Υπολογίζουμε ότι ένα καλό Pro- Action Café διαρκεί 2,5- 3 ώρες.
Καλούμε τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία ή το κάλεσμα που
τους απασχολεί και να σχηματίσουν έτσι την πρόκληση για την οποία καλούν την
κοινότητα να τους βοηθήσει, με σκοπό να προχωρήσουν από το στάδιο της πρόθεσης
στη δράση.
Οι ενδιαφερόμενοι σηκώνονται, παρουσιάζουν και γράφουν την κεντρική τους
ερώτηση- κάλεσμα στο σημείο της ατζέντας που αντιστοιχεί σε ένα αριθμημένο
τραπέζι. Εκείνοι γίνονται τελικά και οι οικοδεσπότες του project/της πρόκλησής
τους.
Μετρήστε τον αριθμό των συμμετεχόντων και διαιρέστε το δια 4- αυτό σας δίνει τον
αριθμό των τραπεζιών με τις προκλήσεις που τίθενται υπό έρευνα. Για παράδειγμα,
αν συμμετέχουν 40 άτομα, μπορείτε να επεξεργασθείτε 10 προκλήσεις. Ο κανόνας
είναι ότι οι πρώτοι που εμφανίζονται στο τραπέζι αυτοί μένουν. Αν έχετε λιγότερες
προκλήσεις από άτομα, μπορείτε να προσθέσετε μέχρι μία καρέκλα παραπάνω,
δηλαδή να δουλεύουν σε κάθε γύρο μέχρι 5 άτομα/πρόκληση. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία, ο κάθε συμμετέχων πρέπει να συνεισφέρει σε 3 διαφορετικά
projects/προκλήσεις.
Όταν η ατζέντα έχει τεθεί, ο κάθε υπεύθυνος-οικοδεσπότης πάει στο τραπέζι που
του αντιστοιχεί. Ακολουθούν 3 γύροι 20-30 λεπτών ο καθένας. Ο κάθε γύρος απαντά
μία συγκεκριμένη ερώτηση που οδηγεί τη συζήτηση.
Πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις, δώστε χρόνο στους οικοδεσπότες να παρουσιάσουν
στο γκρουπ τους την πρωτοβουλία τους, ώστε να είναι πιο εύστοχη η συζήτηση.
● Α’ γύρος: Ποιά είναι η πρόκληση πίσω από την πρόκληση; (για να
εμβαθύνουν στην ανάγκη και τον σκοπό του καλέσματος)
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● Β’ γύρος: Τι λείπει; (όταν έχουμε καταλάβει ποιός ακριβώς είναι ο λόγος της
πρόκλησης ή της ύπαρξης της πρωτοβουλίας, εξερευνούμε τι θα έκανε αυτή τη
δράση πιο ολοκληρωμένη και εφικτή)
● Γ’ γύρος: Τι μαθαίνω για τον εαυτό μου; Τι μαθαίνω για το project μου;
Ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνω; Τι βοήθεια ακόμα
χρειάζομαι; (ώστε να συνοψίσουμε τη διαδικασία και τα συμπεράσματα)
Ο τρίτος γύρος χωρίζεται σε 2 μέρη:
α) Τα πρώτα 20 λεπτά, οι οικοδεσπότες διαθέτουν προσωπικό χρόνο, για να
απαντήσουν τις ερωτήσεις μόνοι τους, ώστε να εντοπίσουν τα βασικά τους
συμπεράσματα. Παράλληλα, η υπόλοιπη κοινότητα κάνει διάλειμμα.
β) Τα επόμενα 20 λεπτά, 3 καινούριοι συντελεστές έρχονται στο τραπέζι του
κάθε οικοδεσπότη και ακούνε τα συμπεράσματα, τα βασικά θέματα που
έμαθαν και τη βοήθεια που χρειάζονται, ώστε να προσφέρουν καινούριες
απόψεις και υποστήριξη.
Μεταξύ κάθε γύρου δημιουργήστε μικρά διαλείμματα, ώστε οι συμμετέχοντες να
χαλαρώσουν, να πιουν κάτι και να ετοιμαστούν, μέχρι να περάσουν να βοηθήσουν
ένα επόμενο Project.
Τέλος, η κοινότητα επιστρέφει σε κύκλο, όπου οι οικοδεσπότες μοιράζονται τα
συμπεράσματά τους απαντώντας στις 2 παρακάτω ερωτήσεις:
● Για ποιό πράγμα είμαι ευγνώμων;
● Ποιά είναι τα επόμενά μου βήματα;
Αν υπάρχει χρόνος, μπορεί το γκρουπ να συζητήσει πού βλέπουν ότι το Pro-Action
Café μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινότητά τους.
Κλείστε το Pro-Action Café με μία συλλογική κίνηση, για να ευχαριστήσετε όλους
τους συμμετέχοντες για τη δουλειά και την ανταλλαγή γνώσης που έχει γίνει κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας.
Υλικά και Διάταξη:
● καρέκλες σε κύκλο για όλους τους συμμετέχοντες στο ένα μέρος του χώρου
● τραπέζια με 4 καρέκλες το καθένα στο άλλο μέρος του χώρου
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● ντύνετε τα τραπέζια με χαρτί και αφήνετε μαρκαδόρους, χρωματιστά
μολύβια σαν ένα World Cafe/ Καφενείο του Κόσμου
● Θέτετε την ατζέντα του εργαστηρίου με τον κατάλληλο αριθμό από τραπέζιασυζητήσεις διαιρώντας τον αριθμό των συμμετεχόντων με το 4
● Δημιουργήστε πρότυπα για το harvesting/τη συγκομιδή των οικοδεσποτών
και μοιράστε τα σε αυτούς.
● Περάστε καλά και απολαύστε καλή δουλειά παρέα.
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STORYTELLING - ΑΦΗΓΗΣΗ
Η αφήγηση στην επικοινωνία και ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων
O Jonathan Gottschall, στο βιβλίο του "The Storytelling Animal: How Stories Make Us
Human" αναφέρει ότι οι ιστορίες, δηλαδή η αφήγηση, μπορούν να λειτουργήσουν
σαν Δούρειος Ίππος μεταφέροντας στα μυαλά του ακροατηρίου οποιοδήποτε
μήνυμα ή πληροφορία. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι απομνημονεύουμε
και κατανοούμε καλύτερα μια πληροφορία, όταν αυτή είναι μέρος ενός ευρύτερου
αφηγηματικού πλαισίου. Παράλληλα, η διαδικασία της αφήγησης μπορεί να
αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη τόσο προσωπικών όσο
και ομαδικών δεξιοτήτων. Ακολουθούν επτά δραστηριότητες, οι οποίες
ξεκλειδώνουν κάποια από τα μυστικά της αφήγησης.

Δραστηριότητα 1

Σε ομάδες
 γράψτε 10 λέξεις-κλειδιά οι οποίες περιγράφουν την
ομάδα σας (στόχο, αποστολή, αξίες κλπ).
● επιλέξτε 5 και δομήστε με βάση αυτές μια σύντομη
ιστορία.
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Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα βασικά στοιχεία μιας
ιστορίας του Propp, προκειμένου η ιστορία σας να
έχει αρχή, μέση και τέλος και να είναι ελκυστική.
Δραστηριότητα 2

● Εικονογραφήστε την ιστορία σας αποτυπώνοντάς
της σε μορφή κόμικ.
● Σχεδιάστε την σε όσα καρέ αντιστοιχούν στον αριθμό
των μελών της ομάδας (π. χ. 4 άτομα: 4 καρέ)
● Προσπαθήστε να πείτε την ιστορία σε λιγότερα καρέ.
Η άσκηση αυτή βοηθά στην ανάπτυξη της
συνεργατικότητας
και στην εξοικείωση με τις αρχές της οικονομίας στην
πληροφορία (ποιες είναι οι πραγματικά σημαντικές
πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν σε μια
ιστορία).

Δραστηριότητα 3

● Προσθέστε στην ιστορία τον απρόβλεπτο
παράγοντα θέτοντας το ερώτημα "τι θα συνέβαινε
αν"
● Προσπαθήστε να δώσετε λύση στο νέο σενάριο που
θα προκύψει.
Η άσκηση αυτή βοηθά στην ανάπτυξη της δεξιότητας
της δημιουργικής επίλυσης προκλήσεων.

Δραστηριότητα 4

● Αφηγηθείτε σε ζευγάρια ο ένας στον άλλο μια
ιστορία.
● Προσπαθήστε να αναπαραγάγετε εσείς την ιστορία
που ακούσατε.
Η άσκηση αυτή βοηθά στην ανάπτυξη της δεξιότητας
του καλού ακροατή.

Δραστηριότητα 5

● Αφηγηθείτε μια ιστορία υιοθετώντας διαφορετικούς
ρόλους και απευθυνόμενοι σε διαφορετικά
ακροατήρια.
42

● Πείτε την ίδια ιστορία πχ σαν καθηγητής που
παραδίδει μάθημα σε φοιτητές ή σαν πολιτικός που
μιλά σε πιθανούς ψηφοφόρους.
Η άσκηση αυτή βοηθά στην εξοικείωση με τα
διαφορετικά αφηγηματικά στυλ.
Δραστηριότητα 6

● Ως ομάδα αφηγηθείτε όλοι μαζί μια ιστορία.
● Ο καθένας θα πρέπει να προσθέτει κάτι στην ιστορία,
αλλά και να επαναλαμβάνει αυτό που έχει πει ο
προηγούμενος.
Η άσκηση αυτή βοηθά στην ανάπτυξη της
συνεργατικότητας, της παρατηρητικότητας και της
δυνατότητας σύνδεσης μιας ιστορίας ή μέρους της
ιστορίας με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή εικόνα
(παρατηρούμε ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που
καθιστούν μια ιστορία ευμνημόνευτη).

Δραστηριότητα 7

● Χρησιμοποιήστε το Hero's Journey Τemplate, για να
καταγράψετε την προσωπική ή την ομαδική σας
ιστορία εξέλιξης.
Αυτό το απλό εργαλείο βοηθά τον "ήρωα" να
επικοινωνήσει τα βασικά βήματα του προσωπικού ή
ομαδικού ταξιδιού του πιο αντικειμενικά, με
σαφήνεια και συνοχή.
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PARTICIPATION CANVAS
ΚΑΜΒΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O καμβάς συμμετοχής μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε το συμμετοχικό χαρακτήρα
της δράσης μας και να χαράξουμε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές εμπλοκής
πολιτών και συνεργαζόμενων φορέων.
Εκτυπώστε έναν καμβά με την παρακάτω δομή και εμπλέξτε την ομάδα σας να το
συμπληρώσει χρησιμοποιώντας πολύχρωμα αυτοκόλλητα χαρτάκια.
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Άσκηση σε ομάδες
1) Προσωπικός «Έλεγχος Πραγματικότητας»
Σκεφτείτε μια τυπική συμμετοχική κατάσταση στον οργανισμό σας/έργο σας και
πραγματοποιήστε ένα «έλεγχο πραγματικότητας»:
● Ποιοί είναι οι συμμετέχοντές σας – και ποιοί θέλετε να συμμετέχουν: Είστε
ικανοποιημένοι με τους ανθρώπους που προσεγγίζετε ή σας λείπει μια
συγκεκριμένη ομάδα;
● Τι μπορούν να επηρεάσουν – και τι όχι: Πού θέτετε τα όρια, είστε
ικανοποιημένοι με αυτά τα όρια;
● Τι κάνετε ώστε να διευκολύνετε τη συμμετοχή – και τι όχι: Θεωρείτε ότι τα
όργανά σας είναι κατάλληλα, τι σας λείπει;
● Γιατί συμμετέχουν οι συμμετέχοντες – και γιατί θέλετε να συμμετέχουν:
Έχετε τους ίδιους στόχους ή υπάρχουν ανακολουθίες που χρειάζεται να
αντιμετωπίσετε;
Μετά από αυτό τον αναστοχασμό, καταγράψτε ένα ή δύο ζητήματα για τα οποία θα
θέλατε κάποια συμβουλή από άλλους.

2) Ομαδική συζήτηση και αμοιβαία μάθηση
Μοιραστείτε σύντομα στην ομάδα σας τι ανακαλύψατε. Οι άλλοι ακούν και στη
συνέχεια μοιράζονται κάποιες ιδέες. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν
παραδείγματα από τη δική τους εμπειρία. Ολοκληρώστε αυτή την άσκηση ένας ένας,
αξιοποιώντας το πολύ 10 λεπτά ο καθένας.
Μετά από τη συζήτησή σας, συγκεντρώστε ζητήματα για τα οποία χρειάζεται
περισσότερη βοήθεια και γράψτε τα σε ένα flipchart.
Διαλέξτε ένα άτομο από την ομάδα σας, ώστε να συνοψίσει και να δώσει μια σύντομη
ανατροφοδότηση στην ολομέλεια.
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DEMOCRACY CUBE
ΚΥΒΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο Archon Fung ορίζει τα επίπεδα εξουσίας, τους τρόπους επικοινωνίας και τους
τρόπους επιλογής συμμετεχόντων σε μια διαδικασία, ως τρεις διαστάσεις ενός
“Κύβου Δημοκρατίας”. Βάσει του παρακάτω σχεδιαγράμματος, μπορούμε να
αξιολογήσουμε ποιούς θα εμπλέξουμε σε μια συμμετοχική διαδικασία, ποιους
τρόπους επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων θα χρησιμοποιήσουμε και το βαθμό
εξουσίας που θα ασκήσουν οι συμμετέχοντες.
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LADDER OF PARTICIPATION
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
H Sherry Arnstein ανέπτυξε την κλίμακα συμμετοχής (participation ladder) η οποία
μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής πολιτών σε μία
διαδικασία.
Η κλίμακα αυτή περιγράφει
-

τρόπους μη συμμετοχής όπως η χειραγώγιση και η διάθεση “θεραπείας” της
κοινωνίας
τρόπους συμβολικής συμμετοχής όπως η ενημέρωση, και η διαβούλευση,
τρόπους ενδυνάμωσης πολιτών όπως οι συνέργεια, η αντιπροσώπευση και ο
έλεγχος μιας διαδικασίας από τους πολίτες

-
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ΑDVOCACY DASHBOARD
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Ο παρακάτω πίνακας “Advocacy Dashboard” είναι ένα χρήσιμο εργαλείο εργασίας
για άτομα και συλλογικότητες που δρουν και υπερασπίζονται θέματα πολιτικών
και θεσμικών αλλαγών στην πράξη, αλλά και για ομάδες της κοινωνίας πολιτών.
Δημιουργός του είναι ο Μπεν Σκοτ ο οποίος το εκπόνησε για τις ανάγκες του
Οργανισμού LE-AD (Mercator Capacity Building Center for Leadership & Advocacy).
Ορισμός: “Αdvocacy” είναι μία οργανωμένη προσπάθεια για αλλαγή πολιτικών,
πρακτικών, ή/και συμπεριφορών παρουσιάζοντας αποδείξεις και επιχειρήματα για
το πώς και γιατί πρέπει να συμβεί η αλλαγή *
Στόχος: Το αποτέλεσμα της αλλαγής που επιδιώκεται μέσα από τη δράση
Αντικείμενο: Ένα συγκεκριμένο και εφικτό αποτέλεσμα το οποίο είναι μικρό για
το στόχο σας, αλλά παρουσιάζει εξέλιξη προς το στόχο
Τακτική: Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβετε για να πετύχετε και τα δύο:
αντικείμενο και στόχους
Μήνυμα: μία σύντομη, μεστή δήλωση που εκφράζει τον στόχο σας με ένα
συναισθηματικό τρόπο
Αίτημα: ένα κάλεσμα για μία συγκεκριμένη πολιτική αλλαγή που θα επιτύχει ένα
αντικείμενο ή ο σκοπός
BHMA 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
Ορίστε τους στόχους σας

ΒΗΜΑ 2 - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ
Καταγράψτε τους θεσμικούς φορείς αποφάσεων (π.χ. κυβερνητικά όργανα) οι
οποίοι έχουν την εξουσία να κάνουν την αλλαγή που επιδιώκετε:
Καταγράψτε τα πιο υπεύθυνα άτομα που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις (αν
είναι δυνατόν, σχεδιάστε ένα διάγραμμα ιεραρχίας και ακολουθίας των
αποφάσεων)
● Ποια πολιτικά κόμματα επηρεάζουν/ελέγχουν αυτούς τους αρμόδιους;
● Καταγράψτε άλλους οργανισμούς ή πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται
σε αυτά τα θέματα με μία σύντομη περιγραφή των βασικών δυνατών
σημείων και αδυναμιών.
●
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Συνοπτικά περιγράψτε την εκτίμησή σας για την πολιτική σκοπιμότητα
κάνοντας την αλλαγή που θέλετε στο υπάρχον πολιτικό περιβάλλον –
ταξινομήστε τα στην κλίμακα 0-10.
● Συνοπτικά περιγράψτε την τεχνοκρατική σκοπιμότητα της αλλαγής που
θέλετε στα θεσμικά όργανα που απαιτούνται να εμπλακούν για αυτήν (π.χ.
έχουν αυτά τα όργανα της εξειδίκευση, το προσωπικό, τον προϋπολογισμό)
– ταξινομήστε τα στην κλίμακα 0-10
●

ΒΗΜΑ 3 - ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταγράψτε ή περιγράψτε τους συγκεκριμένους νόμους, πολιτικές ή
πρακτικές που πρέπει να αλλάξετε για να πετύχετε τον σκοπό.
● Περιγράψτε τη διαδικασία (βήμα προς βήμα) με την οποία αυτός ο νόμος, η
πολιτική ή πρακτική θα αλλάξει (εάν είναι δυνατό, καταγράψτε συνοπτικά
αν υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε αυτήν την αλλαγή π.χ.
νομοθετικά, δικαστικά, διαπραγματευτικά)
● Καταγράψτε τους ειδικούς/ερευνητές οργανισμούς και άτομα που
υποστηρίζουν αυτό που ισχυρίζεστε.
●

ΒΗΜΑ 4 - ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Εάν είναι εφαρμόσιμο, καταγράψτε συνοπτικά τη σειρά των αποφάσεων/αλλαγών
(αντικειμένων) που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο σκοπός .
●

Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας αυτά τα αντικείμενα σημειώνοντας τους
αριθμούς με ιεραρχική σειρά ανάλογα με τη σπουδαιότητα ή τη χρονική
ακολουθία.

ΒΗΜΑ 5 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
●
●
●
●
●

Ορίστε το μήνυμά σας (μία σειρά το μέγιστο)
Ορίστε το αίτημα/τα
Γράψτε το σενάριο για μία ιδανική ομιλία 30 δευτερολέπτων.
Γράψτε το σενάριο για μία ιδανική ομιλία 3 λεπτών (το μέγιστο 600 λέξεις)
Καταγράψτε καθοριστικούς πολιτικούς συντελεστές (π.χ. καθηγητές,
ιδιοκτήτες, συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ.) που πιστεύετε ότι
απαραιτήτως/σκόπιμα θα υποστηρίξουν την προσπάθεια για να επιτύχετε
τους σκοπούς σας.

49

Εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε μία προσαρμοσμένη εκδοχή του
μηνύματός σας που να ταιριάζει σε κάθε μία/έναν από αυτούς τους
συντελεστές.
● Καταγράψτε τα 3-5 βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι το πιο
πιθανό να διαδώσουν το μήνυμα σας στο ευρύ κοινό (σε περισσότερους από
100.000 αναγνώστες/θεατές)
● Καταγράψτε τα 3-5 πιο σημαντικά προφίλ κοινωνικών δικτύων (Twitter
accounts, δημόσιες σελίδες Facebook, ή blogs)
●

ΒΗΜΑ 6 - ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Παραδείγματα τακτικών:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Χτίσιμο συνεργειών
Άμεσες πιέσεις (lobbing π.χ. με αρμόδιους)
On line οργανωμένη υπεράσπιση
Παραδοσιακές/τοπικές οργανώσεις
Συναντήσεις / Συνέδρια
Διαδηλώσεις / διαμαρτυρίες
Δράσεις
Στρατηγική Media
Υπεράσπιση μέσω M.M.E. ή εμπορικού τύπου
Επιστημονική έρευνα
Πολιτική διαφήμιση
Νομικές ή διαπραγματευτικές ενέργειες

Εσωτερική στρατηγική: μία τακτική σχεδιασμένη για να επηρεάσει (ή να
υποστηρίξει μία άλλη τακτική που επηρεάζει) τους αρμόδιους μέσα από άμεση, μηδημόσια υπεράσπιση με έναν μη-απειλητικό τρόπο.
Εξωτερική στρατηγική: μία τακτική σχεδιασμένη για να επηρεάσει τους αρμόδιους
μέσω δημόσιας πίεσης, επικοινωνιακής πίεσης, ή οργανώνοντας την υποστήριξη
μίας καθοριστικής εκλογικής περιφέρειας.
● Καταγράψτε τις τακτικές που χρησιμοποιείτε μέχρι τώρα
(κατηγοριοποιώντας τες σε εσωτερικές και εξωτερικές τακτικές)
● Καταγράψτε τις τακτικές που σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε
(κατηγοριοποιώντας τες σε εσωτερικές και εξωτερικές τακτικές)
● Καταγράψτε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε με κάθε μία από αυτές
τις τακτικές π.χ. μετακίνηση «καρεκλοκένταυρων», παραίτηση “εχθρών”,
κοινωνική αφύπνιση, διερεύνηση της δημόσιας υποστήριξης κ.α
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● Εάν έχετε μία on line λίστα υποστηρικτών, καταγράψτε τους και αριθμήστε
τους. Καταγράψτε 2-3 τακτικές με τις οποίες θα αυξήσετε τη λίστα αυτή και
το κοινό που στοχεύετε με συγκεκριμένες ημερομηνίες.
● Καταγράψτε τις τακτικές που πρόκειται να εφαρμόσετε στους επόμενους 3
μήνες με τη σειρά ή κατά προτεραιότητα για την αποτελεσματικότητα της
επίτευξης των στόχων προκειμένου να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα.
● Γυρίστε πίσω στο χάρτη κέντρων εξουσίας. Καταγράψτε του 3-5 πιο
σημαντικούς συντελεστές αποφάσεων. Αν σας δοθεί η ευκαιρία να
συναντήσετε αυτά τα άτομα, ορίστε τα 3-5 άτομα από τον οργανισμό σας
που θα σταλούν για να τους πιέσουν. Εξηγήστε συνοπτικά τις επιλογές σας.
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BUSINESS MODEL CANVAS
ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ο καμβάς αποτελεί ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο διαχείρισης της στρατηγικής
μιας επιχείρησης για την ανάπτυξη νέων ή την καταγραφή υφιστάμενων
επιχειρηματικών μοντέλων. Η δομή του μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε
οργανισμό (ιδιωτικό, δημόσιο, μη κερδοσκοπικό) σχεδιάζει μία νέα δράση, ένα νέο
προϊόν ή υπηρεσία.
Σε μια εποχή κατά την οποία οι εξωτερικοί παράγοντες συνεχώς μεταβάλλονται
● το επιχειρηματικό πλάνο δεν είναι επαρκές για να κάνει μια επιχείρηση
βιώσιμη ή ευέλικτη στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις της αγοράς,
● ο καμβάς ενός επιχειρηματικού μοντέλου βοηθά στην κατανόηση,
επικοινωνία, δημιουργικότητα και ανάλυση για την δημιουργία μιας
συγκεκριμένης και μοναδικής αξίας που προσφέρει μια επιχείρηση
προς τμήματα πελατών για την επίλυση μιας κοινωνικής πρόκλησης ή για
την κάλυψη μιας ανάγκης της αγοράς.
Υφιστάμενες εταιρίες από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
έχουν τροποποιήσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο, με την βοήθεια του καμβά,
για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και των
ανταγωνιστών τους.
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση
δημιουργεί, παραδίδει και συλλαμβάνει αξία.
Μέσω του καμβά, ο επιχειρηματίας καλείται να απεικονίσει σχηματικά το
επιχειρηματικό του σχέδιο σε 9 θεματικές ενότητες, οι οποίες σχετίζονται με
●
●
●
●
●
●
●

το παρεχόμενο προϊόν,
τα τμήματα της αγοράς,
τις πελατειακές σχέσεις,
τα κανάλια διανομής,
τους κυριότερους πόρους/ διαδικασίες,
τις εξωτερικές συνεργασίες
τα έσοδα και κόστη του εγχειρήματος.
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Ο καμβάς χρησιμοποιείται από κοινωνικές επιχειρήσεις με επίκεντρο σχεδιασμού
τον άνθρωπο και την αξία που παράγεται μέσα από προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
Στόχος μας είναι να οριοθετήσουμε όλες εκείνες τις λειτουργίες, το περιβάλλον και
τους παράγοντες που καθιστούν μια κοινωνική επιχείρηση βιώσιμη και την
υποστηρίζουν στην παραγωγή και επέκταση του κοινωνικού αντίκυπου της.
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Προετοιμασία για την χρήση του Καμβά
Σχεδιάστε τον καμβά σε έναν άσπρο πίνακα και προμηθευτείτε πολύχρωμα
αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it).
Συγκεντρώστε την ομάδα σας και κάντε καταιγισμό ιδεών/brainstorming, για να
συμπληρώσετε με ιδέες τα εννέα μέρη του καμβά.
Στα πολύχρωμα χαρτάκια μπορείτε να απεικονίσετε το περιεχόμενο
χρησιμοποιώντας ζωγραφιές ή το πολύ δύο/ τρεις λέξεις.
Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε ίδιου χρώματος αυτοκόλλητα χαρτάκια, για να
αποτυπώσετε τα συστατικά μέρη διαδικασιών της επιχειρηματικής σας
λειτουργίας καθώς και διαφορετικών ροών εσόδων που τυχόν προκύπτουν από
την δραστηριότητά σας.
Η απεικόνιση εννοιών με την χρήση των παραπάνω μεθόδων αποσκοπεί στην
καλύτερη επικοινωνία της ομάδας και στην αποφυγή παρερμηνειών από τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

1. Τμήματα της αγοράς

Μια επιχείρηση ικανοποιεί ένα ή περισσότερα τμήματα της αγοράς.
● Για ποιους δημιουργείτε αξία;
● Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι πελάτες σας;
● Από πού προέρχονται τα έσοδά σας;
Υπάρχουν διάφορα είδη τμημάτων της αγοράς, για παράδειγμα:
●
●
●
●
●

Μαζική αγορά
Μικρή (εξειδικευμένη) αγορά
Κατακερματισμένη αγορά
Διαφοροποιημένη
Πολύπλευρες πλατφόρμες – αγορές
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2. Αξία/ χρησιμότητα

Το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν αξία για ένα συγκεκριμένο
τμήμα της αγοράς.
● Τι αξία παρέχετε στους πελάτες σας;
● Ποια προβλήματα τους βοηθάτε να αντιμετωπίσουν;
● Ποιο είναι το σύνολο το προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχετε στους
πελάτες σας;
● Ποιες ανάγκες των πελατών σας ικανοποιείτε;

3. Κανάλια διανομής

Το προϊόν ή η υπηρεσία σας παραδίδεται στους πελάτες σας μέσω καναλιών
επικοινωνίας, διανομής και πωλήσεων.
● Μέσω ποιών καναλιών θέλουν τα τμήματα της αγοράς σας να τα
προσεγγίσετε;
● Πώς τα προσεγγίζετε τώρα;
● Πώς ενοποιείτε τα κανάλια διανομής με την καθημερινότητα των πελατών
σας;
● Ποια κανάλια είναι αποτελεσματικότερα συναρτήσει του κόστους τους;
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Φάσεις ανάπτυξης των καναλιών διανομής
Επίγνωση

Πώς μπορείτε να αυξήσετε την επίγνωση των δυνητικών σας
πελατών αναφορικά με το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών
σας;

Αξιολόγηση

Πώς βοηθάτε τους πελάτες σας να αξιολογήσουν της αξία/
χρησιμότητα που τους παρέχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας;

Απόκτηση

Με ποιον τρόπο αποκτούν οι πελάτες σας τα συγκεκριμένα
προϊόντα και υπηρεσίες;

Αποστολή

Πώς παραδίδετε την αξία που παρέχετε στους πελάτες σας;

Μετά την
Πώληση

Πώς παρέχετε υποστήριξη στους πελάτες σας μετά την
ολοκλήρωση της πώλησης;

4. Σχέσεις με τους πελάτες

● Τι σχέσεις δημιουργείτε με κάθε τμήμα της αγοράς σας (προσωπική,
αυτοματοποιημένη);
● Ποιες από αυτές έχουν παγιωθεί;
● Πώς ενοποιούνται με το υπόλοιπο επιχειρηματικό σχέδιο;
● Πόσο κοστίζουν;
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5. Ροές εσόδων

Προέρχονται από την επιτυχή παροχή του προϊόντος/ υπηρεσίας, στους πελάτες.
Ποια τιμή είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες μας;
Τι πληρώνουν τώρα;
Πώς πληρώνουν τώρα;
Πώς θα προτιμούσαν να πλήρωναν;
Ποια είναι η συμβολή κάθε ροής εσόδων στα συνολικά έσοδα της
επιχείρησης;
● Τα έσοδα σας προέρχονται μέσω περιοδικών συναλλαγών ή είναι
επαναλαμβανόμενα;
Τύποι εσόδων:
●
●
●
●
●

Πώληση περιουσιακών στοιχείων
●
●
●
●
●

Τέλος χρήσης
Τέλος εγγραφής
Δανεισμός, Ενοικίαση, Χρηματοδοτική μίσθωση
Αδειοδότηση
Μεσιτεία τελών διαφήμισης

Σταθερή τιμολόγηση:
●
●
●
●

Τιμοκατάλογος
Εξαρτώμενη από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
Εξαρτώμενη από το τμήμα της αγοράς στο οποίο απευθύνεται
Εξαρτώμενη από τον όγκο

Δυναμική τιμολόγηση:
● Απόδοση των διαπραγματεύσεων
● Διαχείριση σε πραγματικό χρόνο της αγοράς
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6. Κυριότεροι πόροι

Τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή των προηγούμενων
στοιχείων.
● Ποιοι κύριοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία της παρεχόμενης
αξίας/ χρήσης προς τους πελάτες;
Τύποι πόρων:
●
●
●
●

Φυσικοί
Άυλοι (πατέντες, πνευματικά δικαιώματα, επωνυμία)
Ανθρώπινο δυναμικό
Χρηματικοί

7. Κυριότερες δραστηριότητες

Οι ενέργειες που σε συνδυασμό με τους πόρους της επιχείρησης συντελούν στη
δημιουργία του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.
● Ποιες δραστηριότητες πρέπει να εκτελέσετε πολύ καλά στο επιχειρηματικό
σας σχέδιο; Τι είναι σημαντικό;
Κατηγορίες:
● Παραγωγή
● Επίλυση προβλημάτων
● Πλατφόρμα-Δίκτυο
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8. Κυριότερες συνεργασίες

Ορισμένες δραστηριότητες της επιχείρησης ανατίθενται σε εξωτερικούς
συνεργάτες. Και κύριοι πόροι αποκτούνται έξω από την επιχείρηση.
● Ποιοι συνεργάτες και προμηθευτές ασκούν επιρροή στο επιχειρηματικό σας
σχέδιο;
● Ποιους κύριους πόρους αποκτούμε από συνεργάτες;
● Ποιες κύριες δραστηριότητες πραγματοποιούνται από συνεργάτες;
Κίνητρα για συνεργασίες:
● Βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων
● Μείωση του ρίσκου και της αβεβαιότητας
● Απόκτηση ιδιαίτερων πόρων και δραστηριοτήτων

9. Διάρθρωση του κόστους

● Ποια είναι τα κυριότερα κόστη του επιχειρηματικού σας σχεδίου;
● Ποιοι είναι οι ακριβότεροι πόροι του επιχειρηματικού σας σχεδίου;
● Ποιες είναι οι ακριβότερες κύριες δραστηριότητες;
Η Επιχείρησή σας οδηγείται κυρίως:
● από το κόστος (έμφαση στην ελαχιστοποίηση του κόστους, μικρός λόγος
τιμής και χρησιμότητας, μεγιστοποίηση των αυτοματισμών, εκτεταμένη
ανάθεση σε τρίτους),
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● από την αξία (έμφαση στη δημιουργία αξίας, παροχή προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής χρησιμότητας).
Ορισμένα χαρακτηριστικά για τα είδη του κόστους:
●
●
●
●

Σταθερά κόστη (μισθοί, ενοίκια, αναλώσιμα )
Μεταβλητά κόστη
Οικονομίες κλίμακας
Οικονομίες εύρους

Οι Alexander Osterwalder και Yves Pigneur στο βιβλίο τους Business Model
Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers (2010)
ανέπτυξαν τον Καμβά Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Model Canvas), ο οποίος
αποτελεί μια δισδιάστατη απεικόνιση των εννέα συστατικών στοιχείων ενός
επιχειρηματικού σχεδίου.
Πηγή: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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HARVESTING – ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Όπως στην κηπουρική, αφού φυτέψουμε τους σπόρους, συλλέγουμε τους καρπούς
της εργασίας μας, έτσι και στις συναντήσεις μας – χρησιμοποιώντας αυτή τη
μεταφορά από την κηπουρική – λέμε ότι συλλέγουμε τη συγκομιδή των καρπών της
συλλογικής εργασίας μας.
Συνηθίζουμε να λέμε ότι δεν οργανώνουμε συναντήσεις, αλλά συγκομιδές
(harvesting). Γνωρίζοντας τι θέλουμε να συλλέξουμε, προγραμματίζουμε τη
διαδικασία ανάλογα, σχεδιάζοντας τη συζήτηση γύρω από τη συγκομιδή που
θέλουμε να έχουμε. Τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχουμε μας βοηθούν να
καθορίσουμε ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε και πώς.
Μία αρχή, στην οποία συνήθως αναφερόμαστε, είναι η εξής:
«ποτέ να μην κάνετε μία συνάντηση, εάν δεν σχεδιάζετε να συλλέξετε τη γνώση».
Ο σκοπός της συγκομιδής είναι να υποστηρίξει την ατομική και συλλογική
δημιουργία νοήματος και να κάνει αυτή τη δημιουργία ορατή. Οι καρποί των πιο
σημαντικών μας συζητήσεων χρειάζεται να αποτελέσουν μέρος της συγκομιδής, εάν
θέλουμε να έχουν κάποια επίδραση στον κόσμο.
Η συγκομιδή μιας γόνιμης συζήτησης μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Μπορεί να
είναι απτή (τεκμηρίωση, ενημερωτικό δελτίο, αρχεία ήχου ή βίντεο, κ.λ.π.) ή άυλη
(νέες γνώσεις, αλλαγή άποψης ή νοοτροπίας, κοινή διαύγεια για την ομάδα, νέες
σχέσεις και επαφές). Και οι δύο μορφές είναι πολύτιμες και απαραίτητες, καθώς και
οι δύο μπορούν να ενισχύσουν την συλλογική μας ευφυΐα και σοφία. Η συγκομιδή
δεν χρειάζεται πάντα να είναι ορατή στους άλλους, αφού μερικές φορές μπορεί να
προγραμματίζουμε να συναντηθούμε μόνο για να δημιουργήσουμε γνώση ή για να
αναπτύξουμε σχέσεις.
Για να κάνετε μια καλή συγκομιδή, είναι βοηθητικό να έχετε υπόψη σας τέσσερα
πράγματα:
1) Δημιουργήστε ένα νοητικό χάρτη (mind map)
Φτιάξτε ένα νοητικό χάρτη, ζωγραφίστε εικόνες, κρατήστε σημειώσεις, κρατήστε τα
πρακτικά της συζήτησης.
2) Δημιουργήστε ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης (feedback loop)
Οι χάρτες είναι άχρηστοι, εάν παραμένουν στο ράφι.
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Να γνωρίζετε πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσετε τη συγκομιδή των αποτελεσμάτων,
πριν ξεκινήσετε τη συνάντηση, και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίστε ότι θα τη
μοιράσετε.
3) Να λάβετε υπόψη σας τόσο την συγκομιδή την οποία υπολογίζετε να
λάβετε, όσο και αυτή που τυχόν αναδύεται
Η συγκομιδή απαντά στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέτετε, αλλά, επίσης,
χρειάζεται να διασφαλίσετε ότι δίνετε προσοχή στο υπέροχο υλικό που αναδύεται
στις καλές συζητήσεις. Υπάρχει πραγματική αξία σε ό,τι προκύπτει και κανείς δεν το
περιμένει. Φροντίστε να το συμπεριλάβετε στη συγκομιδή.
4) Όσο περισσότερο η συγκομιδή συν-δημιουργείται τόσο περισσότερο μας
εκφράζει
Μην προσλάβετε απλώς μια γραμματέα, κάποιον να κρατάει σημειώσεις ή έναν
γραφέα. Καλέστε ανθρώπους, να συν-δημιουργήσετε την συγκομιδή.
Τοποθετήστε ένα χαρτί στην μέση του τραπεζιού, για να το φτάνουν όλοι.
Μοιράστε μικρά χαρτάκια σημειώσεων (post it notes), έτσι ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να συλλάβουν τις δικές τους ιδέες και να τις προσθέσουν στο σύνολο.
Χρησιμοποιήστε την δημιουργικότητά σας, για να βρείτε τρόπους να κάνεις την
ομάδα να δημιουργήσει την δική της συγκομιδή.
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ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
1) H μέθοδος του κύκλου
Στόχοι

- Να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο, να συλλογιστούμε βαθύτερα ή
να επιτύχουμε συναίνεση.
- Να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εκφραστούν και να
ακούσουν με προσοχή ο ένας τον άλλο.

Πλεονεκτήματα

- Προσαρμοστικότητά του σε πληθώρα ομάδων, θεμάτων και
χρονικών πλαισίων.
- Δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν όλα τα μέλη μιας ομάδας,
ακόμη και τα πιο ήσυχα.
- Δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για ουσιαστικές συζητήσεις
και αλλαγές.

Περιγραφή

Ο Κύκλος ή το συμβούλιο, είναι μια αρχαία μορφή συνάθροισης, που
εφαρμόζεται εδώ και χιλιετίες, κατά τη διάρκεια της οποίας οι
άνθρωποι συγκεντρώνονται, με σκοπό τη διεξαγωγή συζητήσεων
σε βάθος.

Συμβουλές

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την έναρξη ή στο τέλος
μεγαλύτερων συναντήσεων, εργαστηρίων και συνεδρίων
διευκολύνοντας τους συμμετέχοντες να είναι παρόντες κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων και να αποκομίσουν τα μέγιστα από
αυτές.
- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία του “check in”
(εισόδου - χαιρετισμού) στην αρχή και τη διαδικασία του “check
out” (αποχαιρετισμού) στο τέλος.
- Μπορεί να υπάρχει θεματοφύλακας-συντονιστής και κηρύκειο.
- Βοηθά να τοποθετηθούν οι θέσεις στο χώρο στο φυσικό σχήμα
του κύκλου – οι συμμετέχοντες χρειάζεται να αντικρίζουν ο ένας
τον άλλον χωρίς εμπόδια.
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2)

Appreciative inquiry

Στόχοι

- Να επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι σωστό, να το
βελτιώσουμε και να το επαναλάβουμε.
- Να εστιάσουμε στις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις αξίες του
καθενός και να ελευθερώσουμε τη δυναμική της μάθησης.

Πλεονεκτήματα

- Αξιοποιούμε συλλογική νοημοσύνη
- Διαμορφώνουμε ένα συγκεκριμένο και μακροχρόνιο σχέδιο
δράσης, που είναι σε αρμονία με το όραμά μας
- Βαδίζοντας «από το τέλος προς την αρχή» ξεπερνάμε τυχόν
εμπόδια

Περιγραφή

-Χρησιμοποιούμε συνεντεύξεις ανά δύο ή περισσότερα άτομα
και μία δομημένη διαδικασία, βασισμένη στο μοντέλο 4 D
(Ανακάλυψη – Όνειρο – Σχεδιασμός- Υλοποίηση/ Πεπρωμένο).
-Διερευνούμε με εκτίμηση και εναρμονίζουμε το όραμά μας με
αυτό που θέλουμε να κάνουμε.

3) World café
Στόχοι

- Προώθηση συνεργατικού διαλόγου, ενεργής συμμετοχής.
- Ανάδυση κοινών μοτίβων.
- Δημιουργία εποικοδομητικών δυνατοτήτων για ανάληψη δράσης.

Πλεονεκτήματα

- Ευελιξία και προσαρμογή σε διαφορετικές περιστάσεις.
- Συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων που συζητούν γύρω από ένα
ερώτημα όλοι, διατηρώντας την οικειότητα της συζήτησης.
- Δημιουργία συλλογικής γνώσης.
- Ανάδυση δυνατοτήτων για δράση.

Περιγραφή

4 ή 5 άτομα κάθονται σε μικρά τραπεζάκια τύπου café και συζητούν
σε διαδοχικούς (συνήθως τρεις) γύρους συνομιλιών των περίπου
20-30 λεπτών ο καθένας, γύρω από κοινές ερωτήσεις, που έχουν
σημασία για αυτούς.
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Συμβουλές

- Ονομάστε το Café σας κατάλληλα για τον σκοπό του.
- Θέστε τις κατάλληλες ερωτήσεις εκ των προτέρων.
- Δημιουργήστε την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο χώρο.
- Αποτυπώστε και κάντε ορατές τις ιδέες που αναδύονται.

4) Open space technology
Στόχοι

Να δώσει χρόνο και χώρο στους ανθρώπους να συμβάλλουν
ενεργά και δημιουργικά σε ζητήματα που τους ενδιαφέρουν

Πλεονεκτήματα

Δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση για
ποικιλία ανθρώπων και απόψεων σε ένα περίπλοκο ζήτημα, όπου
υπάρχει πάθος και ανάγκη για εύρεση μιας άμεσης απόφασης

Περιγραφή

Η ημερήσια διάταξη ή αλλιώς η ατζέντα της συζήτησης
διαμορφώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, όταν θέλουμε να
αξιοποιήσουμε τη δύναμη μίας ομάδας,ειδικά μίας ομάδας
ποικιλόμορφης με πολλά ενδιαφέροντα και ικανότητες,για να
ανταποκριθεί σε μία παρούσα πρόκληση, ιδίως σε περιπτώσεις
στρατηγικού σχεδιασμού, οραματισμού για το μέλλον, λήψης
αποφάσεων, επίλυσης συγκρούσεων, οικοδόμησης κοινής
κουλτούρας, διαβούλευσης ιθυνόντων, σχεδιασμού κοινοτήτων,
συνεργασίας και βαθιάς μάθησης

Συμβουλές

Για να εφαρμόσουμε τη μέθοδο ανοικτού χώρου (Open Space
Technology), χρειάζεται να προετοιμάσουμε έναν χώρο ο οποίος να
είναι κατάλληλος να υποδεχτεί την ολομέλεια των συμμετεχόντων
με
● έναν κύκλο από καρέκλες στο κέντρο
● έναν κενό τοίχο στον οποίο θα αναρτηθεί η ημερήσια
διάταξη με γράμματα και αριθμούς, για να οριστούν οι
υπόλοιποι χώροι συζητήσεων και στο τέλος να αναρτηθούν
τα αποτελέσματα.
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5) Pro-action cafe
Στόχοι

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δικτύωση και ως εργαλείο που
επιτρέπει οργανισμούς & κοινότητες να εμπλακούν σε συζητήσεις
γεμάτες έμπνευση και δημιουργία που οδηγούν σε ουσιαστικές &
συλλογικές δράσεις.

Πλεονεκτήματα

Παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν συζητήσεις σε συγκεκριμένο
πλαίσιο και με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες οδηγούν
σε συγκεκριμένες δράσεις.

Περιγραφή

Οι συμμετέχοντες καλούνται να τοποθετήσουν στο κέντρο ένα
σκοπό-ιδέα-ερώτηση-πρωτοβουλία για την οποία ζητούν
βοήθεια από την κοινότητα για να φέρουν σε πέρας.

Συμβουλές

Μετρήστε τον αριθμό των συμμετεχόντων και διαιρέστε το δια 4,
ώστε να βρείτε τον αριθμό των τραπεζιών με τις προκλήσεις που
μπορούν να συζητηθούν, ώστε ο κάθε συμμετέχων πρέπει να
συνεισφέρει σε 3 διαφορετικά πρότζεκτ -προκλήσεις.
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ΠΗΓΕΣ
Appreciative Inquiry
● Cooperrider, D.L. , Whitney, D., Stavros J. M. (2003 & 2008) Appreciative
Inquiry Handbook, The First in a Series of AI Workbooks for Leaders of Change.
ΗΠΑ: Lakeshore Communications, Inc & Berrett-Koehler Publishers, Inc.
● Μάθε πιο πολλά για το Appreciative Inquiry

World Café
● Brown,J., Isaacs, D. με World Café Community of Practice (2010). The World
Café: Shaping Our Futures Through Conversations That Matter.
Σαν Φραντσίσκο:Berrett-Koehler Publishers, Inc.
● World Café οδηγός συντονισμού συζητήσεων
● World Café ιστοσελίδα
● World Cafe video, από τον Kevin McKeever
(https://vimeo.com/kevinmckeever) στο Vimeo
Storytelling
● Gottschall, J. (2012). The Storytelling Animal: How Stories Make Us
Human. Νέα Υόρκη: Houghton Mifflin Harcourt
● Mathews, R. D.,Wacker W. (2007/2008). What's Your Story? Storytelling
to Move Markets, Audiences, People and Brands. Νιου Τζέρσεϋ: FT Press
● Salmon, C.(2008). Storytelling: η μηχανή που κατασκευάζει ιστορίες και
χειραγωγεί τα πνεύματα. Αθήνα:Πολύτροπον
● The clues to a great story, TED Talk
● How to become your company's storyteller
● How to use storytelling as a leadership tool

Η μέθοδος του Κύκλου - Συντονισμός διαλόγου σε κύκλο
● Basic guidelines for calling a circle (2010), Κατευθυντήριες Οδηγίες
αντλημένες από το βιβλίο Baldwin, C. & Linnea, A. (2010). The Circle Way. A
Leader in Every Chair. Berrett-Koehler Publishers, Inc.
● Pranis, K. (2005). The little book of Circle Processes. A new/old approach to
peacemaking. ΗΠΑ:GoodBooks
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● Everyday Democracy (1998, 2006, 2008). A guide for training public dialogue
facilitators, www.everyday-democracy.org
Open Space Technology
● Open Space Technology video,
από τον Kevin
(https://vimeo.com/kevinmckeever) στο Vimeo
● Open Space Technology: A User’s Guide, από τον Harrison Owen
● Worldwide Open Space ιστοσελίδα

McKeever

Business Model Canvas

● http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
Harvesting
● The Art of Harvesting 3.0, από τους Monica Nissen και Chris Corrigan
● Harvest template
Powerful Questions
● Vogt, E.E., Brown, J. , Isaacs, D. (2003) The Art of Powerful Questions. Catalyzing
Insight, Innovation, and Action. ΗΠΑ: Whole Systems Associates
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ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Αθήνα ανήκει στο δίκτυο πόλεων του έργου «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» που υλοποιούν οι οργανισμοί κοινωνίας των πολιτών Culture Polis,
Place Identity και Scify. Τοπικοί υποστηρικτές της εκπαίδευσης είναι το Impact Hub
Athens. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το
οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την
Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα
Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας
και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Επικοινωνία: info@placeidentity.gr
www.politicalinnovation.gr | www.placeidentity.gr

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
O Δρ Μάρκος Περράκης είναι ψυχολόγος, σύμβουλος & εκπαιδευτής ατόμων και
ομάδων με επαγγελματική εμπειρία σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Είναι ιδρυτής της
συμβουλευτικής εταιρείας Fractality (www.fractality.gr) η οποία ειδικεύεται στην
καθοδήγηση, εποπτεία, εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ανθρώπινου
δυναμικού σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα . Είναι
εκπρόσωπος και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου iOpener της Οξφόρδης,
της ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) και της
EUMU (European Union of SMEs) στην Ελλάδα.
Επικοινωνία: fractality.coaching@gmail.com

Η Στέλλα Γαμβρέλλη είναι δικηγόρος, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ,
συντονίστρια δημοσίων και ιδιωτικών διαλόγων, personal & executive coach, μέλος
του International Coaching Federation και του European Mentoring & Coaching
Council και εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Είναι ιδρύτρια της κοινότητας «Νέες Ματιές
στον Κόσμο μας» που έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενός
ομορφότερου, αρμονικότερου και ειρηνικότερου κόσμου (www.neesmaties.org).
Επικοινωνία: gamvrelli@gmail.com
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κερδοσκοπικού οργανισμού Migration Work στο Λονδίνο που εστιάζει σε θέματα
αστικής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και μετανάστευσης. Συμμετέχει σε σειρά
Ευρωπαικών δικτύων έρευνας δράσης για την υλοποίηση κοινωνικών έργων και την
ενίσχυση της συμμετοχής πολιτών στα κοινά.
Eπικοινωνία: simon.guentner@haw-hamburg.de

O Δημήτρης Κοκκινάκης είναι συνιδρυτής του Ιmpact Hub Athens,έπειτα από
χρόνια εμπειρίας ως υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και συντονιστής της
ομάδας hosting στο Impact Hub της Βιέννης. H εμπειρία του στο δίκτυο του Impact
Hub δίνει μια βαθιά κατανόηση για το πώς κινητοποιούμε πόρους, αξιοποιούμε
δυνατότητες και ευκαιρίες για την δημιουργία αξίας και παραγωγικών
αλληλεπιδράσεων.
Eπικοινωνία: dimitris.kokkinakis@impacthub.net

Η Σόφι Λάμπρου είναι συνιδρύτρια του Impact Hub Athens, με τριετή εμπειρία ως
μέλος της hosting ομάδας του Impact Hub της Μαδρίτης όπου έμαθε στην πράξη
διαδικασίες δημιουργίας κοινοτήτων, σχεδιαστικής σκέψης και συμμετοχικής
ηγεσίας. Παράλληλα, ήταν μέλος της ομάδας συμβούλων Creative Society, με σκοπό
τη στήριξη και την ενδυνάμωση επιχειρήσεων μέσα από δημιουργικές διαδικασίες
επίλυσης προβλημάτων. Συνεργάζεται με το IE Business School στη Μαδρίτη, όπου
παραδίδει μαθήματα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο MBA & IMBA.
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