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ΤΙΤΛΟΣ Τρεις ευχές  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  
#ανοιχτή επικοινωνία εντός της ομάδας #δημιουργία 
ομάδας #προσδιορισμός προθέσεων #παραγωγή ιδεών 
#ιδεασμός 

ΦΑΣΗ #γνωριμία #σπάσιμο πάγου #προθέρμανση 
#ενεργοποίηση  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ #δημιουργικότητα #ενδοσκόπηση  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Έως 15 λεπτά, έως 30 λεπτά  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  1-5 / 6-15 άτομα 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Για αρχάριους 

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΑΝΕΣΗΣ  Ασφαλές  

 

 
 
Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί ως σύντομος ενεργοποιητής κατά τη διάρκεια μιας 
ημερίδας και βοηθάει στην εκκίνηση της δημιουργικότητας. Στο τέλος αυτής μεθόδου όλα τα 
μέλη της ομάδας θα γνωρίζονται καλύτερα. 
 

 
 
 

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

• Διαλέξτε ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης, ιδανικά κάποιο που επιτρέπει το χωρισμό σε 
ξεχωριστά δωμάτια. 

• Διαλέξτε ένα διαδικτυακό εργαλείο συνεργασίας όπως το Google Docs ή ένα 
διαδικτυακό ασπροπίνακα. 

 

 
 
 

Εισαγωγή  

Απαραίτητα εργαλεία (τι θα χρειαστείτε) 

Βήματα   
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1. Στήστε ένα χώρο όπου μπορεί να καταγράψει κάθε συμμετέχοντας τις τρεις ευχές 
του. Διασκορπίστε τις όπως θα κάνατε στους τοίχους ενός δωματίου. 

2. Ζητήστε σε κάθε μέλος της ομάδας να απαντήσει στην παρακάτω ερώτηση: «Αν είχες 
τρεις ευχές, ποιες θα ήταν;» Πρέπει να τις γράψουν στο χώρο που τους αντιστοιχεί. 

3. Ζητήστε στους συμμετέχοντες να ζουμάρουν και να κοιτάξουν το χώρο κάθε 
συμμετέχοντα κατά το στάδιο της αναθεώρησης. 

4. Ζητήστε σε κάθε συμμετέχοντα με τη σειρά να εξηγήσει τις επιλογές του στην 
υπόλοιπη ομάδα.  

 

 
 
 

• Προτείνουμε να ζητήσετε στους συμμετέχοντες να βρουν ένα GIF, μια εικόνα ή ένα 
βίντεο που να εκπροσωπεί τις ευχές τους και να τα προσθέσουν στο χώρο τους. 
Όσο πιο διασκεδαστικό τόσο το καλύτερο! Μπορεί να χρειαστεί να χωρίσετε το 
ακροατήριο σε μικρότερες ομάδες 3-4 για να συζητήσουν τις ευχές τους. 

• Αν δε χρησιμοποιείτε διαδικτυακό ασπροπίνακα, σας προτείνουμε να 
χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο συνεργασίας όπως το Google Docs για να 
συγκεντρώσετε τις ευχές του καθενός υπό διαφορετική επικεφαλίδα. Καλέστε όλους 
τους συμμετέχοντες στο έγγραφο για να κοινοποιήσουν τις ευχές τους, αλλά 
ξεκαθαρίστε τι συμβαίνει με τα δικαιώματα επεξεργασίας. 

• Κατά το συντονισμό της ομαδικής συζήτησης προτείνουμε στους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιούν μη λεκτικά μέσα για να υποδεικνύουν ότι επιθυμούν να μιλήσουν. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως οι μη λεκτικές επιλογές 
πληροφόρησης του Zoom, ένα εικονίδιο αντίδρασης ή απλώς να ζητήσετε στους 
συμμετέχοντες να σηκώνουν το χέρι τους. Στη συνέχεια, ο συντονιστής μπορεί να 
δώσει το λόγο σε αυτόν που επιθυμεί να μιλήσει. 

• Αν επιθυμείτε να κρατήσει η δραστηριότητα λίγο παραπάνω ή να γίνει πιο δύσκολη, 
μπορείτε να τη συνδυάσετε με την άσκηση «Δύο Αλήθειες και Ένα Ψέμα». Δύο 
ευχές μπορεί να είναι αληθινές και μία ψέμα. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας πρέπει 
να μαντέψουν ποια ευχή είναι η ψεύτικη. 

• Μπορεί να θέλετε επίσης να επιλέξετε ή προσωπικές ή επαγγελματικές ευχές, 
ανάλογα με το τι νιώθει πιο άνετα η ομάδα να εκφράσει και ανάλογα με το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

• Ως επιπλέον βήμα μπορεί να ζητήσετε στους συμμετέχοντες να αναζητήσουν μια 
εικόνα που να συνοψίζει την ευχή τους και να τους ενθαρρύνετε να κοινοποιήσουν 
μια εικόνα ή ένα GIF που να εκφράζει την ευχή τους ώστε να τη μαντέψουν οι 
υπόλοιποι! 

 

 

Χρήσιμες συμβουλές  

Επιτυχής εκτέλεση της άσκησης και αποτελέσματα  
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Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας όλοι θα μάθουν κάτι καινούργιο για τους 
συναδέλφους τους, είτε χρησιμοποιήσετε την παραλλαγή είτε όχι. Αν επιλέξατε τις 
επαγγελματικές ευχές, ζητήστε στην ομάδα να σκεφτεί αν ευθυγραμμίζονται με τον κοινό 
σκοπό. Αν επιλέξατε τις προσωπικές ευχές, ενθαρρύνετε κάθε συμμετέχοντα να σκεφτεί 
γιατί είναι σημαντικές αυτές οι επιλογές και αν θα άλλαζε γνώμη αφού άκουσε τις επιθυμίες 
των συναδέλφων του. 

 
 

 
 
https://www.sessionlab.com/library 

Πηγή  

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

