
 

 

 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται στην 
παρούσα δημοσίευση αποτελούν ευθύνη του συντάκτη και δεν αποτυπώνουν τη 

γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Καταρτίστηκε  από τη συνεργασία του προγράμματος FAVILLE. Όλες οι μέθοδοι 

και τα εργαλεία ανήκουν © στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ Οικόσημο ηγεσίας  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  #όραμα #προσδιορισμός προθέσεων #ορισμός 
στόχων #ανοιχτή επικοινωνία εντός της ομάδας  

ΦΑΣΗ #έναρξη #γνωριμία #αναθεώρηση  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ #ηγετικές ικανότητες #ανάπτυξη ηγετικών 
ικανοτήτων #αυτογνωσία #αξιολόγηση #επικοινωνία  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Έως 30 λεπτά, έως 60 λεπτά, από 60 έως 120 λεπτά  

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

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Για αρχάριους  

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΑΝΕΣΗΣ  Ασφαλές  

 

 
 
Στα αρχαία και μεσαιωνικά χρόνια το οικόσημο ήταν ένα έμβλημα -ένα μοναδικό σχέδιο 
συνήθως βαμμένο στην ασπίδα- που εκπροσωπούσε έναν άνθρωπο, μια οικογένεια ή ένα 
κράτος. Κάθε σύμβολο στο οικόσημο εκπροσωπούσε κάτι με μεγάλη σημασία για εκείνον 
τον άνθρωπο ή το κράτος. Κάθε ηγέτης έχει πράγματα και αξίες που αγαπάει και που θεωρεί 
σημαντικά. Αξίες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά του και εκφράζουν τη φιλοσοφία του ως 
άνθρωπος. Σε αυτή την άσκηση οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν το δικό 
τους οικόσημο.  
 

 
 
 

• Ένα διαδικτυακό ασπροπίνακα ή το Slack ή το Google docs. Διαλέξτε ένα εργαλείο 
που επιτρέπει τη χρήση μεγάλου καμβά και διαθέτει λειτουργία ζουμ. 

• Ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης της επιλογής σας που να διαθέτουν όλοι. 
 

 
 
 

Εισαγωγή  

Απαραίτητα εργαλεία (τι θα χρειαστείτε) 

Βήματα   
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1. Ενημερώστε τους συμμετέχοντες για το σχεδιασμό του οικοσήμου τους. Εξηγήστε εν 
συντομία τη σημασία των σταθερών αξιών στην ηγεσία και ζητήστε τους να σκεφτούν 
ποιες πεποιθήσεις και αξίες θεωρούν σημαντικές σε έναν ηγέτη. 

2. Διαθέστε τους 10-15 λεπτά για να σχεδιάσουν το οικόσημό τους, που θα 
περιλαμβάνει τα 4 σημαντικότερα πράγματα που εκτιμούν σε ένα ηγέτη. Παροτρύνετέ 
τους να μην επικεντρωθούν στο πόσο όμορφη θα είναι η ζωγραφιά. Το κυριότερο 
είναι να εκφράσουν τι θεωρούν σημαντικό σε έναν ηγέτη. 

3. Αφού τελειώσουν όλοι το σχέδιό τους ζητήστε στους συμμετέχοντες να το 
κοινοποιήσουν και να το εξηγήσουν (μπορείτε να το κάνετε σε ομάδες 4-6 ατόμων, 
αν οι συμμετέχοντες είναι πολλοί). Ερωτήματα προς απάντηση: 

• Ποια αντικείμενα πρόσθεσες στο οικόσημό σου; 
• Γιατί είναι σημαντικά για σένα; 

4. Μετά τη συζήτηση και την ενημέρωση, μπορείτε να ζητήσετε στους συμμετέχοντες 
να κολλήσουν τα οικόσημά τους στον τοίχο, ώστε να δημιουργηθεί μια εικονική 
γκαλερί οικοσήμων. 

 

 
 
 

• Οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν το οικόσημό τους είτε σε χαρτί είτε να 
ανεβάσουν μια εικόνα στον ασπροπίνακα είτε να το σχεδιάσουν ψηφιακά. 

• Αν πραγματοποιείτε τη δραστηριότητα σε ομάδες, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο 
βιντεοδιάσκεψης στο οποίο να μπορείτε να χωρίσετε τους συμμετέχοντες σε 
ξεχωριστά δωμάτια. 

• Αν δε διαθέτετε ξεχωριστά δωμάτια, ζητήστε στα ζευγάρια και στις υποομάδες να 
επικοινωνούν μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή σε μικρές ομάδες στο Slack. 

• Αν δε διαθέτετε διαδικτυακό ασπροπίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Slack ή 
το Google docs για να κοινοποιήσετε και να σχολιάσετε τις εικόνες. 

• Αν χρησιμοποιείτε μόνο λογισμικό βιντεοδιάσκεψης, ζητήστε στους συμμετέχοντες 
να κάνουν κοινή χρήση της οθόνης τους και να δείξουν την ψηφιακή εικόνα τους ή 
να σηκώσουν τη ζωγραφιά τους, ώστε να τη δουν όλοι. 
 

 
 
https://www.sessionlab.com/library 
 
 

Χρήσιμες συμβουλές  

Πηγή  

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

