
 

   

45’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Γρήγορος ρυθμός 

μαθήματος 

Η/ο εκπαιδευτικός τηρεί 

αυστηρά τους χρόνους και 

ενθαρρύνει γρήγορο ρυθμό 

εναλλαγών εκφωνώντας 

δυνατά τον υπολειπόμενο 

χρόνο και τη λήξη.  

(Ο περιορισμένος χρόνος 

αυξάνει την ενέργεια και τη 

δημιουργικότητα ατόμου 

και ομάδας.) 

• Παρουσίαση μεθοδολογίας 

του design thinking. 

• Βίντεο 

• Συνεντεύξεις 

• Ερωτηματολόγιο 

συνεντεύξεων 

• Παρουσίαση Διατύπωσης 

προβλήματος 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Προσεκτική ακρόαση/ 

empathy 

• Η τέχνη της συνέντευξης 

• Δουλειά σε ομάδες 

• Στα παπούτσια του άλλου: 

ανάλυση προβλήματος από 

διαφορετικές οπτικές. 

• Λογική σκέψη 

• Σύνθεση 

• Ενσυναίσθηση 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ 

5’• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ• ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ DESIGN THINKING 

Οι μαθητές επισκέπτονται τις εργασίες του προηγούμενου μαθήματος. 

Η/ο εκπαιδευτικός εισάγει τη μεθοδολογία του «Design Thinking» με απλά 

λόγια:  

«Έχετε μπροστά σας την αποτύπωση του προβλήματος όπως την καταγράψατε εσείς. Πώς 

θα μπορούσαμε να σκεφτούμε φρέσκες και αποτελεσματικές ιδέες για να λύσουμε το 

πρόβλημα και να μειώσουμε τις απώλειες ενέργειας και γενικά το ανθρακικό αποτύπωμα 

του σχολείου; Ίσως έχετε ήδη αρχίσει να σκέφτεστε λύσεις. Αλλά δεν πρέπει. Αυτός είναι ο 

λάθος δρόμος, μια συνταγή για αποτυχημένες ιδέες!» 

Πολλές φορές και οι καλύτερες λύσεις και ιδέες για ένα πρόβλημα 

ατυχούν στην εφαρμογή τους επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις 

ανάγκες των ανθρώπων που θα τις εφαρμόσουν. Μπορεί να σχεδιάσουμε, 

π.χ. ένα θρανίο με πετάλια όπου οι μαθητές ποδηλατούν την ώρα του 

μαθήματος για να ανάβουν τα φώτα, μετατρέποντας την κινητική ενέργεια 

σε ηλεκτρική, θα είχε γούστο, αλλά πόσοι μαθητές μπορούν να 

συγκεντρωθούν στο μάθημα κάνοντας ποδήλατο; Μπορεί να σχεδιάσουμε 

ένα σύστημα ελαχιστοποίησης της σπατάλης τροφής, αν όμως τελικά 

κανείς δεν πετάει φαγητό σε αυτό το σχολείο, τι νόημα έχει; Οι λύσεις που 

θα σκεφτούμε πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες.  

Ο/η εκπαιδευτικός ξεκινάει την παρουσίαση “Design Thinking”. 

Συμπληρωματικά (ή εναλλακτικά) δείχνει το βίντεο. Ως σχεδιαστές 

λύσεων, ακολουθούμε 6 βήματα για να φτάσουμε σε λύσεις που θα 

εφαρμόσουν όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου!  

✓ Βήμα 1ο: Ακούμε προσεκτικά τους άλλους 

✓ Βήμα 2ο: Διατυπώνουμε το πρόβλημα από τη δική τους σκοπιά 

✓ Βήμα 3ο: Τώρα είναι η σωστή στιγμή να σκεφτούμε πολλές ιδέες 

για να βρούμε την καλύτερη 

✓ Βήμα 4ο: Κατασκευάζουμε την ιδέα σε μικρή κλίμακα 

✓ Βήμα 5ο: Δείχνουμε την ιδέα στους άλλους και ακούμε τη γνώμη 

τους, βελτιώνουμε την ιδέα 

✓ Βήμα 6ο: Έτοιμοι για εφαρμογή!  

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_designthinking.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_designthinking.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AB7Sbc8XA0M
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_erotimatologio_1.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_erotimatologio_1.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_diatyposiprovlimatos.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_diatyposiprovlimatos.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_designthinking.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AB7Sbc8XA0M


 

 

 

 

 

ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν το 

ερωτηματολόγιο και σε άλλους 

συμμαθητές τους για να 

καταγράψουν τις γνώσεις και 

απόψεις τους. 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη δράση της ομάδας. Λίγα λόγια, πολλή 

δράση! Ξεκινάμε λοιπόν με το 1ο βήμα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

20’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

Ώρα να ακούσουμε λοιπόν τι σκέφτονται οι άλλοι για το πρόβλημα. Οι 

μαθητές στις ομάδες τους ρίχνουν μια ματιά στο ερωτηματολόγιο και το 

συζητάνε μεταξύ τους. Λύνουμε όποιες απορίες υπάρχουν.  

Στη συνέχεια οι μαθητές σχηματίζουν ζευγάρια με μέλη των άλλων 

ομάδων και παίρνουν συνέντευξη εναλλάσσοντας τους ρόλους 

συνεντευξιαστή-συνεντευξιαζόμενου, 5’ + 5’. Η/ο εκπαιδευτικός κρατά τον 

χρόνο και δίνει σύνθημα για την αλλαγή αλλά και προειδοποιητικό σήμα 

«ένα δυο λεπτά ακόμη κλπ.». Οι μαθητές μπορούν να συμπεριλάβουν και 

την/τον εκπαιδευτικό στις συνεντεύξεις. 

Μετά τα 10’ συνέντευξης οι ομάδες συγκεντρώνονται πάλι και αρχίζουν να 

επεξεργάζονται τα αποτελέσματα. Τι τους έκανε εντύπωση; Τι ξέρουν και 

τι πιστεύουν οι άλλοι μαθητές για το ανθρακικό αποτύπωμα του σχολείου; 

Έχουν καταλάβει όλοι τα ίδια πράγματα από τα μαθήματά μας;  

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ… 

10’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

Οι μαθητές θα εργαστούν στις ομάδες τους και θα διατυπώσουν το 

πρόβλημα που θέλουν να λύσουν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 

της συνέντευξής τους.  

Η/ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες. Η τέχνη της διατύπωσης του 

προβλήματος είναι σημαντική. Διαφορετικές διατυπώσεις οδηγούν σε 

διαφορετικές λύσεις. Η διατύπωση πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική. Π.χ. 

αντί του: «Πώς θα ελαχιστοποιήσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα από τη 

σπατάλη χαρτιού...» το σωστό είναι: «Πώς θα μπορούσαμε να 

βοηθήσουμε τους μαθητές (ή και εκπαιδευτικούς ή και τις οικογένειες) 

του σχολείου να ελαχιστοποιήσουν τη σπατάλη χαρτιού π.χ.....»  

Προβολή της παρουσίασης διατύπωση προβλήματος: “Πώς θα 

μπορούσαμε να…” 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

10’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

Οι ομάδες ξεκινούν την προσπάθεια για τη διατύπωση του προβλήματος 

από την πλευρά του χρήστη (των μαθητών που έδωσαν συνεντεύξεις). 

Φτάνουν σε μια πρώτη πρόχειρη διατύπωση. 

 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_erotimatologio_1.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk2_diatyposiprovlimatos.pdf

