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ΤΙΤΛΟΣ Ας Ζωγραφίζουμε Μαζί 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  #ομάδα #ομαδική δουλειά #συνεργασία 

ΦΑΣΗ #ενεργοποίηση #σπάσιμο πάγου #διασκέδαση #ανοιχτή 
επικοινωνία  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ #δημιουργικότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ #<15 #<30#<60 #60-120 #>120 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  #6-15#16-30  

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Για αρχάριους 

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΑΝΕΣΗΣ  Κατώτερο  

 
 

 
 
Δημιουργείστε όλοι μαζί περίεργες και αστείες καρτ ποστάλ και εδραιώστε τη δημιουργική 
αυτοπεποίθηση της ομάδας. 
 

 
 

 Διαλέξτε ένα διαδικτυακό ασπροπίνακα που επιτρέπει τη χρήση μεγάλου καμβά με 
δυνατότητα ζουμ. 

 

 
 

1. Δημιουργείστε ένα post-it για κάθε συμμετέχοντα και τοποθετήστε τα σε κύκλο. 
Φροντίστε να υπάρχει από κάτω χώρος για να μπει μια εικόνα. Χωρίστε τους 
συμμετέχοντες σε πενταμελείς ομάδες, όπου είναι εφικτό. 

2. Καλέστε τους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα: Τα επόμενα λεπτά θα 
δημιουργήσουμε κάτι μαζί. Θα σας δίνω οδηγίες για να κάνετε κάτι απλό. 
Παρακαλώ, κάντε αυτό που θα σας πω και –ιδίως στα δύο τελευταία βήματα- μην 
κάνετε περισσότερα απ’ όσα θα σας πω. 

3. Κατά το πρώτο βήμα, ζητήστε στους συμμετέχοντες να ζωγραφίσουν την πρώτη 
τους εικόνα και να την προσθέσουν κάτω από το όνομά τους στον ασπροπίνακα. 
Στα επόμενα βήματα κάθε συμμετέχων θα σύρει την εικόνα του και θα την περάσει 
στον επόμενο που βρίσκεται στον κύκλο: 

Βήματα  

Απαραίτητα εργαλεία (τι θα χρειαστείτε) 

Εισαγωγή 
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•  
•  
• Σχεδιάστε ένα σχήμα –περάστε το αριστερά (ή δεξιά –ακολουθείστε μία 

κατεύθυνση) 
• Δημιουργείστε κάτι από το σχήμα που λάβατε από το διπλανό σας (ένα 

αντικείμενο ή έναν άνθρωπο ή ένα ζώο) – περάστε το στον διπλανό σας 
• Προσθέστε ένα συγκείμενο στη ζωγραφιά που λάβατε από το διπλανό σας – 

περάστε το στον διπλανό σας  
• Προσθέστε μια ενέργεια ή κίνηση στη ζωγραφιά που λάβατε. Αποφύγετε να 

χρησιμοποιήσετε κείμενο, αυτό είναι άλλο βήμα! - περάστε το στον διπλανό 
σας  

• Προσθέστε κείμενο 
 

 
 

 Κατά το συντονισμό μιας ομαδικής συζήτησης προτείνουμε οι συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιούν μη λεκτικές ενδείξεις για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να μιλήσουν. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως τα μη λεκτικά εργαλεία 
πληροφόρησης του Zoom, ένα εικονίδιο αντίδρασης ή να ζητήσετε στους 
συμμετέχοντες να σηκώνουν το χέρι τους. Στη συνέχεια, ο συντονιστής μπορεί να 
δώσει το λόγο. 

 Αν δε χρησιμοποιείτε διαδικτυακό ασπροπίνακα, σας συστήνουμε να 
χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο συνεργασίας όπως το Google Docs για την 
τοποθέτηση και τη μετακίνηση των εικόνων. Δημιουργείστε μια επικεφαλίδα για 
κάθε συμμετέχοντα κάτω από την οποία θα εισάγει την εικόνα του. 

 

 

Εδραίωση δημιουργικής αυτοπεποίθησης. Εύκολη συνεργασία. Εδραίωση ικανότητας 
συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας. 
 

 
 
https://www.sessionlab.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή  
 

Επιτυχής ολοκλήρωση της άσκησης και συμπεράσματα  
 

Χρήσιμες συμβουλές 

https://www.sessionlab.com/
https://www.sessionlab.com/
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