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ΤΙΤΛΟΣ Παρουσίαση μολυβιού εξ αποστάσεως  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  #δημιουργία ομάδας #καταιγισμός ιδεών  

ΦΑΣΗ #ενεργοποίηση #ψυχαγωγία  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

#παιχνίδι αυτοσχεδιασμού #δημιουργικότητα 
#επικοινωνία  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Έως 15 λεπτά, έως 30 λεπτά, έως 60 λεπτά 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  1-5 / 6-15 / 16-30 άτομα 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Για αρχάριους 

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΑΝΕΣΗΣ  Ασφαλές  

 

 
 
Βοηθήστε την ομάδα σας να εξασκήσει τις ικανότητές της στην παρουσίαση ενώ περνάει 
καλά με αυτή τη δραστηριότητα αυτοσχεδιασμού για ομάδες εξ αποστάσεως ή για εικονικές 
συναντήσεις. 
 

 
 
 

• Διαλέξτε ένα εργαλείο βιντεοδιάσκεψης της επιλογής σας. 
• Διαλέξτε ένα διαδικτυακό ασπροπίνακα  που επιτρέπει τη χρήση μεγάλου καμβά και 

διαθέτει λειτουργία ζουμ. 
 

 
 
 

1. Δημιουργήστε μια διαφάνεια περίεργων και υπέροχων αντικειμένων πριν από τη 
συνάντησης και φροντίστε να μην τις δει κανείς εκ των προτέρων. Θα χρειαστείτε 
τουλάχιστον δέκα διαφάνειες, αν και σας προτείνουμε να έχετε περισσότερες, ιδίως 
για μεγάλες ομάδες. Μοιραστείτε τις στην οθόνη με τους συμμετέχοντες. 

Εισαγωγή  

Απαραίτητα εργαλεία (τι θα χρειαστείτε) 

Βήματα   

https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools
https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools
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2. Βρείτε έναν εθελοντή ή ορίστε αυτόν που θα ξεκινήσει. Ζητήστε στους 
συμμετέχοντες να παρουσιάσουν αυτό που θα φανεί στην επόμενη διαφάνεια στην 
υπόλοιπη ομάδα. Στόχος τους είναι να πουλήσουν το αντικείμενο στην ομάδα και 
να μιλήσουν για τα στοιχεία και τα οφέλη του. 

3. Χρονομετρήστε το ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν 30 δευτερόλεπτα παρουσίασης 
και προχωρήστε αλλάζοντας πλευρές και ορίζοντας τον επόμενο που θα κάνει 
παρουσίαση την κατάλληλη ώρα. Αυτό θα τους κρατά όλους σε εγρήγορση και θα 
αυξάνει την ενέργεια! 

4. Αφού αυτοσχεδιάσουν όλοι, χειροκροτηθείτε μεταξύ σας και επιλέξτε τον καλύτερο. 
Χειροκροτήστε τον μία παραπάνω φορά. 

 

 
 
 

• Αυτή η άσκηση μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες σας. 
• Αν θέλετε να επικεντρωθείτε περισσότερο στο προϊόν, δημιουργήστε διαφάνειες που 

να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά ιδεών που δουλέψατε νωρίτερα στη συνεδρία. 
 

 
 
https://www.sessionlab.com/library? 
  

Χρήσιμες συμβουλές  

Πηγή  

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

