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1 Εισαγωγή 

1.1 Για το εγχειρίδιο  
Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε τοπικές αρχές που είναι αφοσιωμένες στην εξεύρεση αποτελεσματικών 

λύσεων σε προβλήματα κοινωνικής ένταξης, λύσεων που βασίζονται σε μια αναδυόμενη και καινοτόμο μέθοδο: 

τα εργαστήρια κοινωνικής ένταξης. Αυτή η μέθοδος είναι διαφορετική από την προσέγγιση των παραδοσιακών 

εργαστηρίων, καθώς απαιτεί την ύπαρξη μιας ομάδας που αντικατοπτρίζει την κοινωνική πολυμορφία της 

πρόκλησης που αντιμετωπίζεται.  

"Έχουμε επιστημονικά και τεχνικά εργαστήρια για να λύνουμε τα πιο δύσκολα και τεχνικά 

προβλήματα. 

Χρειαζόμαστε κοινωνικά εργαστήρια, για να λύσουμε τις πιο επιτακτικές κοινωνικές προκλήσεις". 
Πηγή: Zaid Hassan (2014) The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most Complex Challenges, Berrett-

Koehler Publishers 

 

Η κοινωνία αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Ο τρόπος που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, σκέφτονται και 

συμπεριφέρονται είναι πολύ διαφορετικός σήμερα από ό,τι ήταν δέκα χρόνια πριν. Αυτή η αλλαγή δημιουργεί και 

ενισχύει υπάρχουσες εντάσεις και προβλήματα, παρέχει όμως και καινοτόμους τρόπους συλλογικής  

αντιμετώπισης και επίλυσης των προκλήσεων. Οι κυβερνήσεις και ιδιαίτερα οι τοπικές αρχές συνειδητοποιούν 

ολοένα και περισσότερο ότι μπορούν και πρέπει να επικοινωνήσουν με τους πολίτες με έναν διαφορετικό τρόπο. 

Οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση καλύτερων λύσεων για τοπικά προβλήματα και προκλήσεις, 

αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν σε συνεργατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

Αυτή η αλλαγή παραδείγματος πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο μέσω κοινωνικών εργαστηρίων 

(καινοτομίας), τα οποία υλοποιούνται με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Η συγκεκριμένη 

επαναστατική προσέγγιση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Zaid Hassan, Επισκέπτη Καθηγητή στο California 

College of Arts (CCA), Συνεργάτη Κοινωνικής Καινοτομίας στο Babson College, δοκιμιογράφο και συγγραφέα του 

“The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most Complex Challenges.” (Berrett-Koehler 2014). 

Η μεθοδολογία του σχετικά με τα Κοινωνικά Εργαστήρια έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο να 

βρουν τις δικές τους λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα και αποτελεί το σημείο αφετηρίας του παρόντος 

εγχειριδίου. 

Το παρόν, λοιπόν, εγχειρίδιο, αποσκοπεί στο να καθοδηγήσει τις Τοπικές Αρχές στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και στην καταπολέμηση πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων μέσω 

της δημιουργίας και διαχείρισης διατομεακών πλατφόρμων κοινωνικής ένταξης. Είναι δομημένο με 

τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει σαφείς ενδείξεις, κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία, δραστηριότητες και 

περαιτέρω υποστήριξη, ενώ βασίζεται σε μια βημα-προς-βημα πρακτική μεθοδολογία.   

Οι τοπικές αρχές θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και θα καθοδηγηθούν στη διαδικασία δημιουργίας και 

συντήρησης Εργαστηρίων Κοινωνικής Ένταξης μέσω βοηθητικών συμβουλών και ιδεών για δραστηριότητες, 

καθώς και με τη δυνατότητα που θα τους δοθεί να γνωρίσουν παραδείγματα καλών πρακτικών, τα οποία 

μπορούν με τη σειρά τους να αποτελέσουν το έναυσμα καινούριων και αποτελεσματικών λύσεων σε πολύπλοκα 

προβλήματα. Τα συγκεκριμένα εργαστήρια θα παρέχουν, επομένως, μια καλή ευκαιρία στις Τοπικές Αρχές ώστε 

να γνωρίσουν καλύτερα τους πολλαπλούς και ποικιλόμορφους τομείς της τοπικής τους κοινωνίας, να έρθουν σε 

επαφή με αυτούς και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στην εξεύρεση λύσεων σε τοπικές 

προκλήσεις, δουλεύοντας μαζί τους ως ομάδα. 
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1.2 Τι είναι τα κοινωνικά εργαστήρια; 
Μια διατομεακή πλατφόρμα κοινωνικής ένταξης (Κοινωνικό Εργαστήρι) είναι μια κοινότητα 

πρακτικής/δίκτυο/ομάδα ανθρώπων με κίνητρο, οι οποίοι συναντιούνται πρόσωπο με πρόσωπο για να 

μοιραστούν εμπειρίες και να συνεργαστούν ώστε να αντιμετωπίσουν τοπικές προκλήσεις και προβλήματα, 

καθώς και για να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν λύσεις και συγκεκριμένες δράσεις. Το παρόν εγχειρίδιο 

σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου SOCI@LL, για να υποστηρίξει τη δημιουργία κοινοτήτων που θα 

υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης στον τομέα της εκπαίδευσης, καθοδηγούμενες από τις 

Τοπικές Αρχές και σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη από διάφορους τομείς. 

Υπάρχουν τρεις βασικές πτυχές που χαρακτηρίζουν μια πλατφόρμα κοινωνικής ένταξης: 

• Η πλατφόρμα πρέπει να είναι κοινωνική. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που εργάζονται σε αυτήν και την 

αποτελούν πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ποικιλόμορφο χαρακτήρα του προβλήματος με το οποίο 

καταπιάνονται και να προέρχονται από διαφορετικούς τομείς όπως η κυβέρνηση, η κοινωνία των 

πολιτών, ο τριτογενής τομέας και οι επιχειρήσεις. 

• Η πρακτική, δηλαδή οι δράσεις που θα γίνουν από την ομάδα, πρέπει να είναι πειραματικής φύσης. Θα 

υπάρχει μια προσέγγιση δοκιμής-λάθους, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την πιο παραδοσιακή 

προσέγγιση στρατηγικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούν συνήθως οι Τοπικές Αρχές και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Δε δίνεται έτοιμη λύση σε ένα πρόβλημα που έχει εντοπιστεί, αλλά αντ’ αυτού ένα 

σύνολο "υποσχόμενων λύσεων" το οποίο θα παραχθεί από τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στην 

πλατφόρμα κοινωνικής ένταξης (αντλώντας διδάγματα από ό,τι δεν πέτυχε). 

• Το έργο πρέπει να είναι συστημικής φύσης. Τα μέλη της πλατφόρμας πρέπει να εξετάζουν τι προκαλεί 

το πρόβλημα και να εργαστούν από κοινού ώστε να δουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις αποτελεσματικά. Υπάρχει εδώ μια ξεκάθαρη αλλαγή στάσης, από το να εξετάζουμε πώς θα 

ξεπεράσουμε τα προβλήματα στο πώς θα καταπολεμήσουμε τους λόγους που τα προκαλούν.  

Οι Τοπικές Αρχές θα είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία και συντήρηση ενός Κοινωνικού Εργαστηρίου 

(διαδικτυακό Εργαστήρι SOCI@LL) και οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται εδώ στοχεύουν στο να 

υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Η καινοτομία (κοινωνική προτυποποίηση και αξιολόγηση λύσεων) θα λάβει 

χώρα με πολλές μορφές (εργαστήρια, φόρουμ, κ.λπ.) και τα αποτελέσματα θα μεταφραστούν σε γνώσεις 

(κεφάλαια) που θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία τελικών λύσεων βασισμένων στα συμπεράσματα των 

χρηστών, πρωτοβουλίες, σχέσεις και ικανότητες. Ο βασικός στόχος του Κοινωνικού Εργαστηρίου είναι να 

προκαλέσει αποτελεσματική αλλαγή σχετικά με μια πρόκληση που έχει εντοπιστεί. Αυτή η αλλαγή θα 

πραγματοποιηθεί, ή ενδεχομένως και όχι, μέσα από τα διδάγματα που θα αντληθούν από τη δοκιμαστική 

εφαρμογή διάφορων λύσεων. 

1.3 Επιπλέον πόροι 
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελείται από μια σειρά πόρων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου SOCI@LL και οι 

οποίοι συμπληρώνονται από το διαδικτυακό Εργαστήρι SOCI@LL (διαθέσιμο εδώ: https://lab-social.eu/), μια 

πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη διεθνή συζήτηση και τη δυναμική που 

έχει δημιουργηθεί μέσω των κοινωνικών εργαστηρίων σε τοπικό/εθνικό επίπεδο. Οι πόροι που παρέχονται εδώ, 

οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στις τοπικές αρχές μια πιο ευρεία οπτική στην προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης -αυτήν της προσέγγισης του ολιστικού σχολείου- περιλαμβάνουν ένα εγχειρίδιο για διευθυντές σχολείων 

και για εκπαιδευτικούς, και είναι διαθέσιμοι για κατέβασμα στην ιστοσελίδα του έργου: 

http://wholeschoolsociallabs.eu/). 

 

https://lab-social.eu/
https://lab-social.eu/
http://wholeschoolsociallabs.eu/
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2 Η μεθοδολογία των Κοινωνικών Εργαστηρίων  
Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί τη βάση για την προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιήσει και 

να προσαρμόσει η Τοπική Αρχή, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα Κοινωνικό Εργαστήρι και να αντιμετωπίσει 

ανάγκες, προκλήσεις και προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Θα αναπτυχθεί περαιτέρω στα επόμενα κεφάλαια του 

παρόντος εγχειριδίου.  

Πριν ξεκινήσει, η Τοπική Αρχή πρέπει να ορίσει μια Επιτροπή, η οποία θα δημιουργήσει το Κοινωνικό Εργαστήρι 

και θα διευκολύνει, θα διαμεσολαβεί και θα συντονίζει την ομάδα των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα. Αυτό το 

βήμα εξηγείται στο Κεφάλαιο 3 πιο κάτω με τίτλο «Προπαρασκευαστικές Δράσεις». 

Μόλις η Τοπική Αρχή κάνει τη σύσταση της ομάδας του Κοινωνικού Εργαστηρίου, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα: 

 

Διάγραμμα 1 – Η μεθοδολογία των Κοινωνικών Εργαστηρίων 

 

Εν ολίγοις, η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως: 

Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε προκλήσεις; 

Κάθε Κοινωνικό Εργαστήρι καταπιάνεται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή πρόκληση. Το πρόβλημα 

πιθανόν να εμφανίζεται με διάφορους τρόπους και μέσω διάφορων καναλιών. Σε αυτό το βήμα οι 

Τοπικές Αρχές θα εφαρμόσουν τρόπους εντοπισμού κοινών προβλημάτων/προκλήσεων. 

Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών; 

Οι τοπικές αρχές θα σχηματίσουν (βλ. Προπαρασκευαστικές Δράσεις), την Επιτροπή της πλατφόρμας, η 

οποία ακολούθως θα έχει την ευθύνη για τη δημιουργία της ομάδας της πλατφόρμας, τα μέλη της οποίας 

θα είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πρόκληση που έχει εντοπιστεί. Σε αυτό το βήμα οι Τοπικές 

Αρχές θα λάβουν κατευθυντήριες γραμμές για εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών. 

Συζήτηση και προτυποποίηση: Βήμα προς βήμα μεθοδολογική προσέγγιση 

Αυτό το βήμα εξετάζει πώς μπορούν οι Τοπικές Αρχές να υλοποιήσουν ένα Κοινωνικό Εργαστήρι, αφού 

εντοπίσουν το πρόβλημα/πρόκληση και αφού σχηματιστεί η ομάδα της πλατφόρμας με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό το βήμα μπορεί να θεωρηθεί ως το σημείο εισόδου στον πυρήνα της 

πλατφόρμας, όπου η ομάδα παρατηρεί, συζητά και ανταλλάζει ιδέες σχετικά με το τι θα μπορούσε να 

γίνει για αλλαγή/βελτίωση της κατάστασης. Οι λύσεις για το πρόβλημα, οι οποίες 

ελέγχονται/αξιολογούνται στη συνέχεια, αποτελούν τα "πρότυπα". 

Εντοπισμός των 
προκλήσεων

Εντοπισμός και 
εξασφάλιση της 
συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων 

μερών

Σχεδιασμός 
προτύπων

Αξιολόγηση 
λύσεων

Συλλογή 
αποτελέσμάτων

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΤΑΞΗ
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Δοκιμή λύσεων.  

Αυτό το βήμα περιγράφει πώς μπορούν να αξιολογηθούν/δοκιμαστούν οι πιθανές λύσεις, πώς μπορούν 

δηλαδή να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες δράσεις που έχουν επισημανθεί από κοινού, ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος. Αυτές οι λύσεις/πρότυπα αποτελούν τον πυρήνα 

της πλατφόρμας κοινωνικής ένταξης. Η προσέγγιση δοκιμής-λάθους που πραγματοποιείται σε αυτή τη 

φάση είναι κρίσιμης σημασίας για να διαπιστωθεί τι είναι αποτελεσματικό και τι όχι και τι μπορεί να 

αλλάξει. 

Συλλογή αποτελεσμάτων 

Η προσέγγιση που βασίζεται στην προτυποποίηση δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση/δοκιμή πιθανών 

λύσεων αλλά και τη μάθηση από αυτή τη διαδικασία. Σε ένα Κοινωνικό Εργαστήρι, αυτό περιλαμβάνει 

τον έλεγχο της εφαρμοσιμότητας, τη λήψη ανατροφοδότησης για την ιδέα, τον προσδιορισμό της 

ζήτησης. Τα πρότυπα θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες, θα τροποποιηθούν και στη 

συνέχεια θα βελτιωθούν ή θα απορριφθούν, ενώ τα συμπεράσματα από τη δοκιμή θα ενσωματωθούν σε 

ένα καινούριο πρότυπο.   
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3 Προπαρασκευαστικές Δράσεις 
Πώς να σχηματίσετε και να προετοιμάσετε την Επιτροπή του Κοινωνικού Εργαστηρίου 

Η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της πλατφόρμας είναι υποχρέωση της Επιτροπής, η οποία 

αποτελεί το συντονιστικό σώμα της πλατφόρμας. Η Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Τοπικών 

Αρχών, συνήθως από δύο μέχρι τέσσερα άτομα. Η ύπαρξη των "κατάλληλων" ανθρώπων στην Επιτροπή είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Εργαστηρίου. Το παρόν εγχειρίδιο, μαζί με το 

πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, παρέχει στις Τοπικές Αρχές την υποστήριξη και τις μεθόδους που 

χρειάζονται για να δημιουργήσουν την Επιτροπή, καθώς και περιγραφή των ικανοτήτων που απαιτούνται, όπως 

είναι η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων και η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών. 

Παρακαλούμε δείτε το υποκεφάλαιο 6.1 για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πώς να χαρτογραφήσετε, να προσκαλέσετε και να ενημερώσετε την τεχνική ομάδα  

Οι Τοπικές Αρχές πρέπει να είναι σε θέση να χαρτογραφήσουν και να έρθουν σε επαφή είτε άμεσα είτε έμμεσα με 

διαφορετικά ενδιαφερόμενα μερη, δηλαδή με άτομα που μπορούν να συμβάλουν στην πλατφόρμα και τα οποία 

αντικατοπτρίζουν την πολυσχιδή φύση του προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Είναι σημαντικό οι Τοπικές Αρχές 

να φέρουν σε επαφή όχι μόνο ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας, αλλά και τα άτομα εκείνα 

που μπορούν να συμμετέχουν και να συμβάλουν ενεργά. Οι Τοπικές Αρχές θα έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στην 

υποστήριξη των μελών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμμετοχής. Κάποιες πρακτικές συμβουλές για το πώς να 

παρέχετε αυτή την υποστήριξη δίνονται στο υποκεφάλαιο 6.1. 

4 Πώς να υλοποιήσετε ένα Κοινωνικό Εργαστήρι 
Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση του Κοινωνικού Εργαστηρίου, 

ακολουθώντας τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε σε συντομία στο Κεφάλαιο 2. Εδώ θα βρείτε μια σύνοψη του 

κάθε βήματος της μεθοδολογίας και θα αποκτήσετε μια σφαιρική οπτική για το καθένα από αυτά και για το πώς 

συνδέονται μεταξύ τους. 

4.1 Εντοπισμός προκλήσεων 
Στόχος 

Στόχος αυτού του σταδίου της μεθοδολογίας είναι εντοπίσει, να διατυπώσει και να συμφωνήσει σε μια 

συγκεκριμένη πρόκληση (ή προκλήσεις) την οποία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το Κοινωνικό Εργαστήρι. Η 

πρόκληση είναι ένα είδος πυξίδας το οποίο οδηγεί τις προσπάθειες που γίνονται από τα μέλη της ομάδας για 

καταπολέμηση ενός συγκεκριμένου προβλήματος της κοινότητας. Με την ολοκλήρωση αυτού του βήματος, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μια κοινή αντίληψη σχετικά με μια συγκεκριμένη πρόκληση ή 

πρόβλημα για το οποίο θέλουν να εργαστούν. Σύμφωνα με τον Hassan, "ξεκινώντας τις προσπάθειες χωρίς να 

έχουμε διατυπώσει την πρόκληση, είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να σκαρφαλώσουμε ένα βουνό, χωρίς να ξέρουμε 

ποιο". Οι Τοπικές Αρχές θα ηγηθούν του συντονισμού σε αυτό το βήμα, αλλά, όπως θα δούμε επανειλημμένα σε 

όλα τα βήματα, ολόκληρη η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου θα συμμετέχει και θα σχεδιάσει από κοινού το 

Εργαστήρι. Το πρωταρχικό ζήτημα για την ομάδα θα είναι να εξερευνήσει και να αποφασίσει σε ποια κοινωνική 

πρόκληση θα εστιάσει. Είναι σημαντικό να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι τα βήματα 1 και 2 της μεθοδολογίας 

συνδέονται στενά. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί η πρόκληση που θα προσπαθήσει να 

αντιμετωπίσει το Κοινωνικό Εργαστήρι χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών (τουλάχιστον στην πρώτη φάση) και με τον ίδιο τρόπο μπορεί να είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη χωρίς να έχει επισημανθεί η πρόκληση. Ενδέχεται, επομένως, τα δύο 

αυτά αρχικά βήματα να επαναληφθούν ή ακόμη και να πραγματοποιηθούν παράλληλα, μέχρις ότου συμφωνηθεί 

η πρόκληση από όλα τα μέλη της ομάδας με το διαφορετικό υπόβαθρο, επάγγελμα, κ.λπ. Από την άλλη, είναι 

πιθανόν το προβλημα μιας κοινότητας να είναι εμφανές σε όλους, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα επιτευχθεί 
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συναίνεση εύκολα. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι η καταπολέμηση της πρόκλησης θα γίνει με ευκολία, εξαιτίας 

πάντα της πολυπλοκότητάς της. Αυτό που κάνει μια συγκεκριμένη πρόκληση πολύπλοκη, είναι η δυσκολία 

διάκρισης μεταξύ των βαθύτερων αιτιών και των επιπτώσεών της, αφού υπάρχουν πολλοί μεταβαλλόμενοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, η ελλιπής ένταξη στο σχολείο αποτελεί μια 

πολύπλοκη πρόκληση λόγω του ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (όπως είναι το χαμηλό εισόδημα, η 

ανεπαρκής ενημέρωση για τη διαφορετικότητα στο σχολείο κ.ά.), οι οποίοι αποτελούν τόσο τις αιτίες του 

αποκλεισμού όσο και τις συνέπειες του. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του ζητήματος, είναι σημαντικό η ομάδα, 

σε αυτό το στάδιο, να συγκεκριμενοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόκληση. 

Παράδειγμα καλής πρακτικής  

Μια καλή πρακτική στην οποία διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας συνεργάστηκαν και εντόπισαν  από 

κοινού μια πρόκληση είναι ο Κανονισμός της Μπολόνια για τη Φροντίδα και Αναγέννηση των Αστικών Κοινών 

(Bologna Regulation for the Care and Regeneration of Urban Commons). Κάτοικοι, τοπικές αρχές, ακτιβιστές και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ήρθαν σε επαφή ώστε να συντάξουν ένα έγγραφο στο οποίο διατύπωσαν το όραμά 

τους για την ανάπτυξη της πόλης. Το αποτέλεσμα ήταν ένα έγγραφο τριάντα σελίδων, το οποίο παρείχε ένα 

νομικό πλαίσιο μέσω του οποίου η πόλη μπορεί να δημιουργήσει συμπράξεις με τους πολίτες για μια σειρά 

στόχων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών, της ψηφιακής καινοτομίας, της αστικής 

δημιουργικότητας κ.ά. Η διαδικασία έχει το πλεονέκτημα ότι περιορίζει την πολιτική σύγκρουση και τον 

ιδεολογικό διχασμό ο οποίος συχνά κυριαρχεί στην ιταλική κουλτούρα και τις πρακτικές της. Οι στόχοι ορίζονται 

από κοινού και τα προγράμματα συν-σχεδιάζονται, κάτι που σημαίνει ότι όλοι εστιάζουν περισσότερο στο να 

συνεργαστούν εν μέσω των διαφορών τους παρά στο να "νικήσουν" την αντίθετη πλευρά. Το γεγονός ότι η 

διαδικασία είναι ανοικτή βοηθά επίσης στο να αποφεύγεται η νοοτροπία "όχι στη δική μου αυλή" και στο να 

αλλάξει η στάση απέναντι στη λήψη αποφάσεων. Σε αντίθεση με τα γραφειοκρατικά συστήματα, το εν λόγω 

σύστημα είναι σχεδιασμένο για άμεση ανατροφοδότηση από τους πολίτες και για συνεχή επανάληψη. Με τον 

καιρό, οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι μπορούν να υιοθετήσουν μια διαφορετική στάση απέναντι στη συμμετοχή 

στα κοινά και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της αυτοδιαχείρισης. Η πόλη πραγματικά ανήκει στους 

ίδιους. 

Πώς να εντοπίσετε μια πρόκληση  

Ένα καλό σημείο αφετηρίας για τον εντοπισμό μιας πρόκλησης είναι η έρευνα που διεξήχθη κατά την πρώτη 

φάση του έργου Soci@ll, η οποία εξέτασε διάφορες προκλήσεις σχετικά με την κοινωνική ένταξη. Οι προκλήσεις 

που εξέτασε η έρευνα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα  

• περιορίζονται γεωγραφικά και διοικητικά στα όρια της Τοπικής Αρχής που είναι εταίρος του 

έργου και/ή σε συγκεκριμένα σχολεία που συμμετέχουν στο έργο 

• βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα, τα οποία δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τους 

παράγοντες ένταξης και αποκλεισμού στα σχολεία που συμμετέχουν στο έργο. 

Οι προκλήσεις ενδεχομένως να μην ταιριάζουν στο δικό σας συγκείμενο, μπορούν όμως να αποτελέσουν 

έμπνευση για την ομάδα σας. 

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6.2 παρέχουν στις Τοπικές Αρχές και την ομάδα του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου πληροφορίες για το πώς μπορούν να εντοπίσουν προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στον 

στόχο, τα βήματα εφαρμογής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους πόρους που χρειάζονται για κάθε 

δραστηριότητα. Η έμπνευση για αυτές τις δραστηριότητες προήλθε από ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες 

Κοινωνικών Εργαστηρίων και είναι προσαρμόσιμες στο εκάστοτε πλαίσιο. Καθώς προετοιμάζετε αυτή τη 

συνεδρία, μη διαστάσετε να επιλέξετε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που θα σας επιτρέψουν να πετύχετε 

τους στόχους σας. Η πρώτη δραστηριότητα είναι μια απλή ιδεοθύελλα (brainstorming) με στόχο την επισήμανση 

μιας σειράς τοπικών προκλήσεων σε σχέση με την κοινωνική ένταξη. Η δεύτερη δραστηριότητα θέτει την 

πρόκληση σε πλαίσιο και χωρίζεται σε πέντε βήματα. Τα βήματα βοηθούν την ομάδα του Εργαστηρίου να 

https://wiki.p2pfoundation.net/Bologna_Regulation_for_the_Care_and_Regeneration_of_Urban_Commons
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εστιάσει, σταδιακά, σε μια πιο συγκεκριμένη πρόκληση κοινωνικής ένταξης. Στο τελευταίο βήμα της 

δραστηριότητας, χρησιμοποιείται η τεχνική καθορισμού στόχων SMART, η οποία καθοδηγεί την ομάδα ώστε να 

σκεφτεί κρίσιμες πτυχές της πρόκλησης, όπως είναι η εφαρμοσιμότητα και η μετρησιμότητα της.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και βήμα προς βήμα κατευθυντήριες γραμμές για τον 

εντοπισμό προκλήσεων παρακαλούμε ανατρέξτε στο υποκεφάλαιο 6.2.1. 

4.2 Εξασφάλιση της συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών 
Στόχος 

Η προσέγγιση των Κοινωνικών Εργαστηρίων προβλέπει την ενεργό συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών εντός 

ενός διατομεακού χώρου συνεργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση μιας πολύπλοκης κοινωνικής πρόκλησης. 

Επομένως, στο πλαίσιο της δημιουργίας, της δράσης και της συντήρησης των Κοινωνικών Εργαστηρίων, οι 

Τοπικές Αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή βασικών παραγόντων από διαφορετικούς 

τομείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στον τομέα της εκπαίδευσης και 

της νεολαίας. Κάποια παραδείγματα είναι: 

• σχολικές κοινότητες - μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, γονείς, εκπαιδευτές.  

• άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κοινωνία - οργανισμοί 

και/ή εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης για την πολιτότητα, την προσέγγιση του ολιστικού 

σχολείου, τις κοινωνικές επιστήμες, την καινοτομία των αναλυτικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση, και τη νεολαία. 

Μια από τις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι Τοπικές Αρχές είναι ο εντοπισμός και η εξασφάλιση 

της συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών από διαφορετικούς τομείς, ατόμων δηλαδή με γνώσεις και προθυμία να 

συμμετάσχουν σε μια τέτοια εμπειρία. Είναι σημαντικό για τις Τοπικές Αρχές να φέρουν σε επαφή 

ενδιαφερόμενα μέρη με ποικιλόμορφο υπόβαθρο τα οποία να ειναι πρόθυμα να συμμετέχουν ενεργά.  

Η συγκεκριμένα πλατφόρμα κοινωνικής ένταξης που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου SOCI@LL θα έχει 

μια δομή δύο επιπέδων: την Επιτροπή και την ομάδα/τις ομάδες της πλατφόρμας. Η Επιτροπή αναμένεται να 

περιλαμβάνει άτομα από τις Τοπικές Αρχές, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία της ομάδας/των 

ομάδων της πλατφόρμας. Οι ομάδες θα αποτελούνται από βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και δε θα ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη ιεραρχία, αλλά θα είναι ανοικτές ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα μέλη της κοινότητας που μπορούν 

να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πρόταση λύσεων και δράσεων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

κοινωνικών προκλήσεων. Επίσης, οι ομάδες της πλατφόρμας θα είναι ανοικτές ώστε να δεχτούν νέα μέλη ανά 

πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
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Διάγραμμα 2 –Η Επιτροπή του Κοινωνικού Εργαστηρίου και οι ομάδες της πλατφόρμας 

Επομένως, είναι σημαντικό οι Τοπικές Αρχές να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη, 

εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί 

ότι αν και μπορεί να προκύψει η πιο πάνω δομή με περισσότερες από μία ομάδες, οι συμμετέχοντες μπορούν να 

σχηματίσουν μία μόνο ομάδα. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει πλήρης ευελιξία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορεί να εγκαταλείψουν τη διαδικασία ή καινούρια μέλη μπορούν να προστεθούν, αλλάζοντας κατά συνέπεια 

τη δομή και τη δυναμική της ομάδας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι των Τοπικών Αρχών όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών είναι: 

• η επισήμανση των υφιστάμενων αναγκών και κοινωνικών προκλήσεων σε επίπεδο τοπικής 

κοινότητας, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της μεθοδολογίας των Κοινωνικών 

Εργαστηρίων. 

• παροχή κινήτρων (γιατί να συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής;) 

• εντοπισμός σχετικών ενδιαφερομένων μερών με διαφορετικό υπόβαθρο που μπορούν να συμβάλουν 

στην εξεύρεση λύσεων και συγκεκριμένων δράσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων/προκλήσεων 

που έχουν εντοπιστεί. 

• χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων καναλιών επικοινωνίας για την προσέγγιση νέων 

μελών και για πρόσκλησή τους να συμμετέχουν στην πλατφόρμα κοινωνικής ένταξης (ανοικτή 

πρόσκληση). 

• οικοδόμηση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών με στόχο την επίτευξη κοινών 

στόχων (διαφορετικοί οργανισμοί και τομείς που έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα/πρόκληση). 

 

Παράδειγμα καλής πρακτικής 

Ένα καλό παράδειγμα εξασφάλισης της συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών σε κοινωνική πλατφόρμα είναι η 

περίπτωση του έργου KoSI-Lab (KoSI-Lab Project). Το KoSI-Lab έχει δημιουργήσει δύο εργαστήρια κοινωνικής 

καινοτομίας σε επίπεδο δήμου, στη Γερμανία, με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για αντιμετώπιση 

των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων των πόλεων. Τα εργαστήρια αυτά φέρνουν σε 

επαφή διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη από την πολιτική, τις τοπικές αρχές, τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις/βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να αναπτύξουν νέες λύσεις σε αστικά 

προβλήματα. Η προσέγγιση των εργαστηρίων στην εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών 

ακολουθεί μια προσεκτική διαδικασία, με σεβασμό στις διαφορετικές αξίες και νοοτροπίες, καθώς και προσοχή 
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σε πιθανές κρυμμένες σκοπιμότητες. Η μεθοδολογία των εργαστηρίων του KoSI-labs βασίζεται στις τρεις 

ακόλουθες πτυχές: 

1. Κάθε Εργαστήρι λειτουργεί ως οργανισμός (πρωτοβουλίες, πόροι, φάσεις ανάπτυξης, αυτονομία) 

2. Κάθε Εργαστήρι αντιμετωπίζεται ως μέθοδος (θέματα, εργαλεία, αντίκτυπος) 

3. Κάθε Εργαστήρι χρειάζεται βασικά άτομα και δίκτυα, προκειμένου να πετύχει τη συνεργασία μεταξύ 

των διαφόρων τομέων και των διασυνδέσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών. 

 

Πώς θα εντοπίσουν και θα εξασφαλίσουν οι Τοπικές Αρχές τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών; 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι και μοντέλα στα οποία μπορούν οι Τοπικές Αρχές να βασιστούν ώστε να 

εξασφαλίσουν τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών από διαφορετικούς τομείς στο Κοινωνικό Εργαστήρι. Πριν 

γίνει αυτό, οι Τοπικές Αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα: 

• Η Επιτροπή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική πλατφόρμα. Επομένως, οι Τοπικές Αρχές 

πρέπει να αναθέσουν τον ρόλο αυτό στα κατάλληλα άτομα εντός της δομής τους. Αυτό σημαίνει ότι τα 

άτομα από τις Τοπικές Αρχές που θα είναι μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι προετοιμασμένα και 

ικανά να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία.  

• Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τον εντοπισμό κατάλληλων ενδιαφερόμενων μερών που να 

αναγνωρίζουν τις δυνατότητές τους σε σχέση με μια κοινωνική πρόκληση σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο. 

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα συμμετέχουν πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσουν την 

πρόκληση/πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές. 

• Όλα τα μέρη πρέπει να δεσμευτούν στην επίλυση των προβλημάτων/προκλήσεων.  

• Οι σχέσεις και η δικτύωση είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία μιας κοινωνικής πλατφόρμας. Ως 

αποτέλεσμα, είναι σημαντικό για τις Τοπικές Αρχές να είναι ενήμερες για τις δυνατότητες της 

ομάδας/ομάδων να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε πιθανές συγκρούσεις ή ζητήματα που θα 

μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας.  

• Οι Τοπικές Αρχές, ως η Επιτροπή του Κοινωνικού Εργαστηρίου, πρέπει να είναι σε θέση να 

ενθαρρύνουν καινούρια μέλη να συμμετέχουν στην πλατφόρμα, καθώς και να εμπνέουν τα υφιστάμενα 

μέλη να είναι ανοικτά και να μοιράζονται τις προσπάθειές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να ενταχθούν στην πλατφόρμα. 

• Οι Τοπικές Αρχές πρέπει να έχουν τις δεξιότητες να διευκολύνουν την αποδοχή μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα. 

• Οι Τοπικές Αρχές πρέπει να είναι ενήμερες για τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για τη συνέχιση της 

συνεργασίας. 

Πώς να σχεδιάσετε μια στρατηγική συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη 

Η δημιουργία Κοινωνικών Εργαστηρίων και η εξασφάλιση της συμμετοχής διαφορετικών ενδιαφερομένων 

μερών είναι κάτι που χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχημένη 

συνεργασία είναι η οικοδόμηση και η διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 

συνεργασία μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αν εξασφαλιστούν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

1. Γνωριμία με τα ενδιαφερόμενα μέρη  

2. Διασαφήνιση του ρόλου των ενδιαφερόμενων μερών  

3. Κατανόηση της νοοτροπίας του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους  

4. Καθορισμός συγκεκριμένων προσδοκιών 

5. Αναγνώριση της αξίας της συμβολής τους 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και βήμα προς βήμα κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών παρακαλούμε δείτε το υποκεφάλαιο 6.2.2. 
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4.3 Συζήτηση και Προτυποποίηση 
Στόχος 

Στόχος της Συζήτησης και της Προτυποποίησης είναι να παρουσιάσει τη σημασία της παραγωγής ιδεών και 

της ανάπτυξης προτύπων για τη δοκιμή/αξιολόγηση πιθανών καινοτόμων λύσεων για καταπολέμηση 

κοινωνικών προκλήσεων. Ο κόσμος μας σήμερα αντιμετωπίζει πολύπλοκες κοινωνικές προκλήσεις που 

αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Επομένως, πρέπει να συζητήσουμε και να προτυποποιήσουμε νέους τρόπους να 

καινοτομήσουμε, να συνεργαστούμε και να αναπτύξουμε ικανότητες ηγεσίας για σκοπούς συστημικής αλλαγής. 

Οι Τοπικές Αρχές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι πρέπει να επικοινωνήσουν με τους πολίτες, καθώς 

αυτοί μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων για αντιμετώπιση προβλημάτων σε 

τοπικό επίπεδο. 

Το βήμα αυτό βασίζεται κυρίως στη συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και την επισήμανση ιδεών και 

σχεδίων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε πειραματικά πρότυπα (λύσεις). Προτυποποίηση σημαίνει 

δοκιμή πιθανών λύσεων με τελικούς χρήστες, σε χαμηλό κόστος. 

 

Η συζήτηση και η προτυποποίηση σχετίζονται με την καινοτομία. Στην προσέγγιση των Κοινωνικών 

Εργαστηρίων, η δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών λύσεων 

για μια κοινωνική πρόκληση δημιουργεί την καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί ως 

"επίλυση προβλήματος" ή ως απάντηση στην ερώτηση "τι πρέπει να κάνουμε, να φτιάξουμε και να 

δημιουργήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση;". Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι αποτελεσματικές 

λύσεις δεν είναι αυτές που αφορούν μόνο τις ανάγκες του ατόμου, αλλά αυτές που επιδρούν σε συστημικό 

επίπεδο. 

Συζήτηση είναι η διαδικασία διαλόγου αναφορικά με ένα ζήτημα, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια απόφαση 

ή να ανταλλάξουμε ιδέες λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οπτικές και απόψεις. Η συζήτηση αρχίζει όταν η ομάδα 

έχει στη διάθεσή της μια καλά διατυπωμένη δήλωση προβλήματος και είναι έτοιμη να παράγει πιθανές ιδέες για 

λύσεις. Στο παρόν εγχειρίδιο, ο όρος "συζήτηση" αναφέρεται στην παραγωγή ιδεών, οι οποίες στη συνέχεια 

συνδυάζονται διαμορφώνοντας "σχέδια". 

 Οι ιδέες είναι προκαταρκτικής φύσης και είναι το αποτέλεσμα των συνδυασμένων οπτικών και τρόπων 

σκέψης των μελών της ομάδας. Συνήθως, μια ιδέα χρειάζεται περαιτέρω σκέψη και ανατροφοδότηση 

προτού να μπορεί να θεωρηθεί ως επιλογή που μπορεί να υλοποιηθεί ή να εφαρμοστεί.  

 Τα σχέδια είναι αυτά που προκύπτουν μετά από μια περίοδο βελτιστοποίησης. Το σχέδιο, με άλλα λόγια, 

μπορεί να είναι η τελική μορφή μιας αρχικής ιδέας, η οποία προκύπτει μετά από μια διαδικασία 

αναστοχασμου και βελτιστοποίησης. Μέσω του σχεδίου, μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο δομημένη 

και σαφή πορεία δράσης, που περιλαμβάνει ένα σημείο έναρξης, ενδιάμεσα σημεία και ένα τελικό σημείο. 

Προτυποποίηση σημαίνει δοκιμή λύσεων όσο το δυνατόν πιο πρώιμα στη διαδικασία, πριν την παροχή 

ενός έτοιμου προϊόντος ή υπηρεσίας. Η πρακτική της προτυποποίησης είναι απαραίτητο κομμάτι της 

προσέγγισης των Κοινωνικών Εργαστηρίων, αφού επιτρέπει την πιλοτική δοκιμή πιθανών λύσεων σε μικρή 

κλίμακα με τους τελικούς χρήστες και τη λήψη ανατροφοδότησης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να εμπλουτίσει 

το αρχικό πρότυπο και να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική τελική λύση. Στη φάση αυτή της προτυποποίησης, οι 

αρχικές λύσεις και πρότυπα μπαίνουν σε εφαρμογή και αξιολογούνται από τους ίδιους τους χρήστες, και η 

διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί: η ανατροφοδότηση από τους χρήστες ενσωματώνεται στο σχέδιο και το 

πρότυπο, το οποίο στη συνέχεια ελέγχεται εκ νέου.  

Η προτυποποίηση αποτελεί μια δημιουργική άσκηση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μια 

χειροπιαστή μορφή σε ένα σχέδιο και να το τροποποιήσουμε μέσα από την ανατροφοδότηση των χρηστών. 

Επιτρέπει την βαθύτερη κατανόηση του τι περιμένουν, επιθυμούν και χρειάζονται οι χρήστες, καθώς και την 

πιλοτική εφαρμογή μιας λύσης και προσαρμογή της σύμφωνα με την ανατροφοδότησή τους. Η μετατροπή ενός 
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σχεδίου/προτύπου σε κάτι απτό και συγκεκριμένο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα αντικείμενο, μια εικόνα, μια 

υπόδυση ρόλων, ένα σενάριο, μια υπηρεσία, έναν κανονισμό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό κατάλληλο για τις 

περιστάσεις. 

 

Διάγραμμα 3 – Τα βήματα της Συζήτησης και προτυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής και της ανάλυσης των 
αποτελεσμάτων 

 
Παράδειγμα καλής πρακτικής 

Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής σχετικά με τη συζήτηση και την προτυποποίηση είναι το Grove 3547. Η βασική 

πρόκληση στην οποία εστίασε το Grove ήταν: πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε τους 

νέους στο Σικάγο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους; Το Σικάγο ήταν μια πόλη σε βαθιά κρίση και η πιο 

φυλετικά διαχωρισμένη πόλη στις ΗΠΑ, με δεκαετίες διαφθοράς, συστηματικών αποεπενδύσεων και δομικού 

ρατσισμού. Στόχος του Grove 3547 ήταν να αντιμετωπίσει τις πολλές προκλήσεις που βίωνουν οι κάτοικοι του 

Σικάγο.  

Σχεδιάστηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που συμβαδίζει με την όλη προσέγγιση των 

Κοινωνικών Εργαστηρίων, από τη σύσταση της ομάδας μέχρι τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, τον 

προσδιορισμό ζητημάτων, τον σχεδιασμό προτύπων και τη δοκιμή τους με τους τελικούς χρήστες στο πλαίσιο 

μιας επαναληπτικής κυκλικής διαδικασίας. 

Πώς να πραγματοποιήσετε συνεδρίες συζήτησης και προτυποποίησης 

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση για το πώς να οργανώσετε και να υλοποιήσετε μια συνεδρία συζήτησης 

και προτυποποίησης. Στο υποκεφάλαιο 6.2 παρουσιάζεται μια σειρά δραστηριοτήτων με λεπτομέρειες για τον 

σκοπό τους, τα βήματα εφαρμογής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους απαιτούμενους πόρους. Έμπνευση 

για αυτές τις δραστηριότητες αντλήθηκε από υπάρχουσες μεθοδολογίες Κοινωνικών Εργαστηρίων - ωστόσο, 

πρέπει να τις δείτε ως εισηγήσεις. Κατά την προετοιμασία των συνεδριών, μπορείτε να επιλέξετε άλλες 

δραστηριότητες που θα σας επιτρέψουν να πετύχετε τους ίδιους στόχους. Η υλοποίηση πρέπει να γίνει σε δύο 

συνεδρίες. Η πρώτη πρέπει να καλύπτει τη φάση της συζήτησης με τις δραστηριότητες 1, 2, 3 και 4. Η δεύτερη 

συνεδρία πρέπει να καλύπτει τη φάση της προτυποποίησης με τις δραστηριότητες 5, 6 και 7. 

  

Idea A Idea B Concept 1 Concept 1

Idea C Idea D Concept 3

→ Idea E Idea F → Concept 2 → Concept 2 →
Idea G Idea H Concept 4 Concept 4

Idea I Idea J Concept 5

Solution to 

the Social 

Challenge

Social Challenge

Available data 

and inputs 

from 

stakeholders 

and users

Prototyping 

with end 

users; 

Assement, 

learning and 

improvement

Prototyping 

with end 

users; 

Assement, 

learning and 

improvement

Discussion

Reflection

Refinement

Fine-

tunning

https://social-labs.org/grove-3547-social-lab-chicago-intro/
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Συνεδρία 1 Συζήτηση Συνεδρία 2 Προτυποποίηση 
Διάρκεια  3ω 30λ Διάρκεια 3ω 30λ 

Καλωσόρισμα και παρουσίαση των στόχων 
της συνεδρίας 

10λ 
Καλωσόρισμα και παρουσίαση των 
στόχων της συνεδρίας 

10λ 

Μια εισαγωγή για τη συζήτηση 60λ Μια εισαγωγή για την προτυποποίηση 60λ 
Διάλειμμα για καφέ 20λ Διάλειμμα για καφέ 15λ 
Δραστηριότητα 1: Δημιουργία δηλώσεων 
εστιασμένων στην πρόκληση 

30λ 
Δραστηριότητα 5: Προτυποποίηση 
σχεδίου 

60λ 

Δραστηριότητα 2: Ιδεοθύελλα 
30λ 

Δραστηριότητα 6: Αξιολόγηση 
μπαίνοντας στη θέση του χρήστη 

30λ 

Δραστηριότητα 3: Ομαδοποίηση ιδεών με 
ψηφοφορία 

20λ 
Δραστηριότητα 7: Σχεδιασμός του 
πρωτοκόλλου παρέμβασης 

20λ 

Δραστηριότητα 4: Βελτιστοποίηση ιδεών και 
δημιουργία λίστας 

30λ 
Αξιολόγηση, αναστοχασμός και 
συμπεράσματα 

10λ 

Αξιολόγηση, αναστοχασμός και συμπεράσματα 10λ   

Πίνακας 1 – Πρόγραμμα των συνεδριών συζήτησης και προτυποποίησης  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και βήμα προς βήμα κατευθυντήριες γραμμές για τη 

συζήτηση και την προτυποποίηση στις κοινωνικές πλατφόρμες, παρακαλούμε δείτε το υποκεφάλαιο 6.2.3. 

 

4.4 Δοκιμή λύσεων 
Στόχος 

Ενώ το προηγούμενο βήμα, αυτό της προτυποποίησης, παρέχει στους σχεδιαστές της κοινωνικής ένταξης την 

ευκαιρία να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα/προκλήσεις, αυτό το βήμα επιδιώκει 

να ελέγξει την εφαρμοσιμότητά τους και να διερευνήσει ποιες μπορεί να είναι οι καταλληλότερες λύσεις για 

επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος. Είναι μια μη γραμμική, επαναληπτική διαδικασία η οποία συμβάλλει 

στην κατανόηση των αναγκών της ομάδας στόχου/χρηστών, την αμφισβήτηση πεποιθήσεων, τη δημιουργία 

καινούριων λύσεων και τον επαναπροσδιορισμό προβλημάτων μέσα από μια κυκλική διαδικασία 

προτυποποίησης και δοκιμής. 

Αντίθετα με την παραδοσιακή προσέγγιση στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία προβλέπει μια μοναδική λύση σε 

μια συγκεκριμένη πρόκληση, στη μεθοδολογία της προτυποποίησης δε δίνεται μόνο μια λύση αλλά ένα σύνολο 

προτάσεων. Αυτές οι προτάσεις θα αναπτυχθούν από τα μέλη της ομάδας του Κοινωνικού Εργαστηρίου (τόσο τα 

τεχνικά όσο και την Επιτροπή), τα οποία θα εξετάσουν μια δεδομένη πρόκληση πολύ βαθύτερα, αντλώντας 

παράλληλα διδάγματα από ό,τι δεν ήταν αποτελεσματικό και βελτιώνοντας, κατ' επέκταση, τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.  

Η εφαρμογή μιας πετυχημένης λύσης αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας κατά την οποία ενισχύουμε την 

κατανόησή μας για μια δεδομένη κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της, προκειμένου να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε καλύτερα παρόμοια δύσκολα ζητήματα. Είναι μια συνεχής διαδικασία αξιολόγησης , στην οποία 

τα αποτελέσματα που συλλέγονται συνιστούν ανατροφοδότηση που λαμβάνεται υπόψη στην αλυσίδα 

σχεδιασμού αλυσίδα σκέψης. Αυτό, δεδομένου ότι η διαδικασία δεν είναι πάντα γραμμική, μπορεί να 

επαναληφθεί όσο το δυνατόν περισσότερες φορες, μέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

Τα Κοινωνικά Εργαστήρια είναι δομημένα ώστε να αντικατοπτρίζουν το προφίλ/τον τομέα ενδιαφέροντος των 

τελικών αποδεκτών. Αποτελούν, επομένως, μια προσέγγιση που βασίζεται στις ανάγκες, η οποία δοκιμάζει λύσεις 

με την ενεργό συμμετοχή των μελών της πλατφόρμας και των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία 

μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων. Με αυτό τον 

τρόπο, μπορούν να τεθούν οι βάσεις για μια αποτελεσματική στρατηγική λήψης αποφάσεων, η οποία με τη σειρά 

της θα οδηγήσει σε έγκυρες και βιώσιμες λύσεις σε προβλήματα. Μια τέτοια προσέγγιση, λοιπόν, αποσκοπεί στη 

δοκιμή πιθανών αποτελεσματικών λύσεων για ένα πρόβλημα ή πρόκληση. Οι συμμετέχοντες στις πλατφόρμες 

κοινωνικής ένταξης θα εντοπίσουν δυσκολίες και προκλήσεις σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα, θα παράγουν 

πρότυπες λύσεις και θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν συγκεκριμένες δράσεις για διευκόλυνση και προώθηση 
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της κοινωνικής ένταξης. Οι λύσεις θα δοκιμαστούν, θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν. Η διαδικασία αυτή 

μάθησης είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές φάσεις της όλης διαδικασίας, αφού επιτρέπει στις ομάδες να 

απορρίψουν σε πρώιμο στάδιο (αν χρειαστεί) πρακτικές με χαμηλές πιθανότητες επιτυχίας, να τροποποιήσουν 

ιδέες και/ή να αρχίσουν από την αρχή με καινούριες λύσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών. 

Παράδειγμα καλής πρακτικής  

Το Leadership and Innovation Network for Children (LINC https://www.synergos.org/linc) είναι ένα πολυμερές 

δίκτυο μεγάλης κλίμακας με μακροχρόνιο στόχο τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας της περίθαλψης 

των εκατομμυρίων παιδιών της Νότιας Αφρικής που είναι ορφανά ή επηρεάζονται από τον ιό του HIV/AIDS. Το 

πρώτο Εργαστήρι Καινοτομίας το 2007 συμπεριέλαβε 60 βασικούς φορείς που σχετίζονται με τον τομέα των 

παιδιών στη Νότια Αφρική: υψηλά στελέχη σε κυβερνητικά τμήματα, επικεφαλής μεγάλων οργανισμών της 

κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με παιδιά, διευθυντές μεγάλων εταιρειών και κορυφαίων ακαδημαϊκών 

και ηγετών κοινοτήτων. 

 

Σήμερα, το LINC εξυπηρετεί περίπου 100 φορείς/παράγοντες του τομέα. Αναπτύσσει την ικανότητα των ηγετών 

να σκέφτονται με συστημικό τρόπο και να συνεργάζονται, μετασχηματίζει θεσμικές διαδικασίες του τομέα 

προκειμένου να βελτιώσει τη συνοχή, τη συνεργασία και τον συντονισμό και δημιουργεί ευκαιρίες για τους 

επικεφαλής οργανισμών να καινοτομήσουν και να εφαρμόσουν λύσεις. 

 

Πώς να οργανώσετε συνεδρίες δοκιμής λύσεων 

Τα Κοινωνικά Εργαστήρια δεν είναι κάτι που γίνεται άπαξ αλλα μια συνεχιζόμενη και διαρκής προσπάθεια. Η 

ομάδα που υλοποιεί τη διαδικασία, υιοθετεί μια επαναληπτική προσέγγιση, προτυποποιώντας λύσεις και 

αξιολογώντας μια σειρά υποσχόμενων λύσεων. Αυτό αντικατοπτρίζει την πειραματική φύση των Κοινωνικών 

Εργαστηρίων, που έρχεται σε αντίθεση με τον χαρακτήρα πολλών κοινωνικών παρεμβάσεων που βασίζονται 

στην υλοποίηση έργων. 

 

Κατά την πραγματοποίηση των δοκιμών των λύσεων, είναι σημαντικό να έχετε έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης. 

Για παράδειγμα, αν συνειδητοποιήσετε ότι συγκεκριμένα στοιχεία του προτύπου σας έρχονται σε αντίθεση με τις 

βασικές λειτουργίες του, τότε μπορείτε να τα καταργήσετε ή να τα αλλάξετε, ώστε να επαναφέρετε την εστίαση 

πίσω στα βασικά στοιχεία της ιδέας σας. Επιπλέον, αν θεωρήσετε ότι το σενάριο που έχετε σχεδιάσει για την 

αξιολόγηση των ιδεών δεν είναι αποτελεσματικό, μη διαστάσετε να παρεκκλίνετε από αυτό και να 

αυτοσχεδιάσετε, έτσι ώστε να πάρετε την καλύτερη δυνατή ανατροφοδότηση από τους χρήστες σας. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δοκιμής των λύσεων, οι Τοπικές Αρχές πρέπει να επιτρέψουν στα μέλη της 

ομάδας τους να προτείνουν ιδέες που κτίζουν πάνω στις λύσεις που έχουν προταθεί. Μπορείτε να ρωτήσετε την 

ομάδα σας πώς πιστεύει ότι μπορεί να βελτιωθεί το προϊόν ή η υπηρεσία, για παράδειγμα. Αυτό θα ενθαρρύνει 

την ομάδα να δώσει χρήσιμη ανατροφοδότηση και να βελτιώσει τις προτεινόμενες λύσεις. 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στην αντιμετώπιση 

διαφόρων δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αξιολόγηση των λύσεων. 

 

 

 

 

 

 

https://www.synergos.org/linc
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Δραστηριότητα Στόχοι 

Καθορισμός 

κριτηρίων 

Ο καθορισμός μιας σειράς κριτηρίων θα δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου να αξιολογήσει μια λύση και να μετρήσει τον αντίκτυπό της. 

Εννοιολογικός 

χάρτης  

Ο εννοιολογικός χαρτης είναι ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την οπτική 

οργάνωση πληροφοριών. Είναι ιεραρχικός και δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των μερών 

ενός συνόλου. Δημιουργείται συνήθως γύρω από μια έννοια, η οποία τοποθετείται στο 

κέντρο του διαγράμματος και η οποία συνδέεται με άλλες σχετικές ιδέες, λέξεις, κ.λπ. 

Οι μεγαλύτερες ιδέες συνδέονται απευθείας με την βασική έννοια που βρίσκεται στο 

κέντρο, ενώ από αυτές ξεκινούν άλλες διακλαδώσεις που τις συνδέουν με άλλες 

επιμέρους ιδέες. 

Ανάλυση SWOT  Η ανάλυση SWOT είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική για εξέταση των 

πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών. Μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ένα έργο ή έναν οργανισμό για να αξιολογηθεί η αξιοπιστία και η 

καταλληλότητα συγκεκριμένων αποφάσεων. 

Πίνακας 2 – Δραστηριότητες για τη δοκιμή/αξιολόγηση λύσεων 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και βήμα προς βήμα κατευθυντήριες γραμμές για τη 

δοκιμή/αξιολόγηση λύσεων παρακαλούμε δείτε το υποκεφάλαιο 6.2.4. 

 

4.5 Συλλογή αποτελεσμάτων 
Στόχος 

Στόχος αυτού του βήματος δεν είναι μόνο οι Τοπικές Αρχές, από κοινού με την ομάδα του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου, να συλλέξουν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των λύσεων, αλλά και να μάθουν από ό,τι έχει 

λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των φάσεων προτυποποίησης και δοκιμής. Με αυτό τον τρόπο, οι διάφορες λύσεις 

μπορούν να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν ή να απορριφθούν και οι νέες γνώσεις μπορούν να 

ενσωματωθούν σε μια καινούργια λύση. Η διαδικασία της συλλογής αποτελεσμάτων θα συμβάλει ώστε οι 

συμμετέχοντες να αξιολογήσουν κατά πόσο άλλαξε κάτι, πώς και γιατί. Δεδομένου ότι πολλές προκλήσεις 

κοινωνικής ένταξης είναι πολύπλοκες και ότι ο έλεγχος και η εξεύρεση λύσεων είναι συχνά μια απρόβλεπτη 

διαδικασία, η συλλογή αποτελεσμάτων και η άντληση διδαγμάτων από αυτά θα επιτρέψει στην ομάδα να 

κατανοήσει καλύτερα την πολυπλοκότητα της κατάστασης, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ αιτίου και 

αποτελέσματος, τους παράγοντες που επιφέρουν την αλλαγή, τους οικονομικούς περιορισμούς, κ.λπ. 

Παρόλο που ενδεχομένως να μην υπάρξουν απόλυτα σαφή αποτελέσματα, λόγω της εξελισσόμενης φύσης των 

διαφόρων καταστάσεων, τα κοινωνικά εργαστήρια μπορούν να καταλήξουν σε μια σειρά μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (κεφαλαίων γνώσης) που θα επιτρέψουν στις Τοπικές Αρχές και τα μέλη των ομάδων να 

βελτιώσουν και, τελικά, να βρουν βιώσιμες λύσεις σε προκλήσεις κοινωνικής ένταξης: 

Πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα (κεφάλαια γνώσης) 

Υλικό/Ψηφιακό 
 
 

Καινούριες 
υπηρεσίες ή 

υποδομές 

Ανθρώπινο 
 
 

Νέες 
ικανότητες και 

δεξιότητες 

Κοινωνικό 
 
 

Ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης 

και της 
συνεργασίας 

Πνευματικό 
κεφάλαιο 

 
 

Νέες γνώσεις 
και αντιλήψεις 

Οικονομικό 
 
 

Νέες υπηρεσίες 
και οικονομικές 

ευκαιρίες 

Φυσικό 
 
 

Νέα 
οικοσυστήματα 
και υπηρεσίες 

Πίνακας 3 – Πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα (κεφάλαια γνώσης) στα Κοινωνικά Εργαστήρια 
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Οι Τοπικές Αρχές, από κοινού με την ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου (και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) θα 

προσπαθήσουν να επισημάνουν αυτά τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα, ή κεφάλαια γνώσης, να μάθουν από 

αυτά και να τα αξιοποιήσουν. Στο τέλος, θα ληφθεί μια κοινή απόφαση σχετικά με το τι (και αν) χρειάζεται να 

αλλάξει ή να βελτιωθεί στο μέλλον, έτσι ώστε να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η συστημική αλλαγή.  

Παράδειγμα καλής πρακτικής 

Μια καλή πρακτική σχετικά με τη συλλογή αποτελεσμάτων είναι το  Lifehack, το οποίο δημιούργησε το 

Κοινωνικό Εργαστήρι The Labs Wānanga, με σκοπό την εξέταση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας των νέων 

στην Aotearoa, στη Νέα Ζηλανδία. Τα δεδομένα και οι ιστορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια δύο 

χρόνων παρουσιάζονται σε ένα Impact Story. Όταν άρχισε το Lifehack, τα μέλη του δεν ήταν σίγουρα για την 

ακριβή κατεύθυνση που θα ακολουθούσαν και προσπάθησαν να εστιάσουν στην ανάπτυξη μιας ισχυρής 

μαθησιακής διαδικασίας. 

“σύμφωνα με την εμπειρία μας, αν εφαρμόζετε ένα Κοινωνικό Εργαστήρι, θα χρειαστείτε ένα σχετικά μεγάλο χρονικό 

διάστημα (τουλάχιστον δύο χρόνια) μέχρι να δείτε κάποια από τα πιο συστημικά αποτελέσματα τα οποία μπορεί να 

επιδιώκετε" Lifehack  

Το Lifehack αποφάσισε να αρχίσει να αποτυπώνει το πρώτο επίπεδο του αντικτύπου του χρησιμοποιώντας τα "5 

Κεφάλαια" - Κοινωνικό, Ανθρώπινο, Οικονομικό, Πνευματικό κεφάλαιο και Υλικό/ψηφιακό. Επέλεξαν, στη 

συνέχεια, να χρησιμοποιήσουν το βίντεο, ως ένα νέο μέσο για να πουν τις ιστορίες τους. Προσθέτοντας αφήγηση 

και εικόνα, δημιούργησαν μια σειρά σύντομων ντοκιμαντέρ - μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Lifehack στο 

YouTube εδώ. Αυτό είναι ένα βίντεο από τα Εργαστήρια Κοινωνικής Καινοτομίας του Lifehack: 

https://www.youtube.com/user/lifehackHQ. 

Το Lifehack έχει έρθει σε επαφή με πάνω από 450 ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο και 6.000 άτομα 

διαδικτυακα κατά τη διάρκεια 2,5 χρόνων. Εργάζεται σε πάνω από 45 έργα και υπολογίζεται ότι περίπου 

100.000 άνθρωποι εχουν προσεγγιστεί από το Lifehack και τα έργα στα οποία εργάζεται η κοινότητά του.  

Πώς θα συλλέξετε αποτελέσματα; 

Οι Τοπικές Αρχές θα λάβουν καθοδήγηση για την υλοποίηση των έξι βημάτων της τελικής φάσης των 

Κοινωνικών Εργαστηρίων, αυτής της συλλογής των αποτελεσμάτων. Τα βήματα αυτά περιγράφονται στο 

υποκεφάλαιο 6.2.5. Τα βήματα προσαρμόστηκαν από μια μεθοδολογία που ονομάζεται "Συγκομιδή 

Αποτελεσμάτων" (Outcome Harvesting) (Wilson-Grau 2015), η οποία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4 πιο κάτω. 

Προβλέπει, αρχικά, την παραγωγή ερωτημάτων από την ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου (Βήμα 1), τα οποία 

καθοδηγούν την ερμηνεία και τον αναστοχασμό (Βήματα 2-6) για τα  αποτελέσματα που συλλέγησαν, καθώς και 

για τη δική της συμβολή στο Κοινωνικό Εργαστήρι. Ακολούθως, μέσα από τα βήματα, η ομάδα θα εξοικειωθεί με 

μια σειρά εργαλείων (πρότυπα, πλαίσια, κ.λπ.), τα οποία θα διευκολύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης της 

αλλαγής και του αντικτύπου. Επίσης, η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου θα παρέχει ευκαιρίες 

ανατροφοδότησης και αναστοχασμού (Βήμα 3 και 4) σε σχολεία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται 

από το πρόβλημα. Οι Τοπικές Αρχές θα λάβουν καθοδήγηση μέσα από δύο δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται 

με δύο από τα έξι βήματα που παρουσιάστηκαν. Θα βρουν λεπτομέρειες για τον στόχο, τα βήματα υλοποίησης, τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα και τους πόρους που απαιτούνται για τη συλλογή των αποτελεσμάτων του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου. 

 

https://medium.com/the-labs-wananga/developing-an-impact-story-for-a-social-lab-32ea02822270
https://www.youtube.com/user/lifehackHQ
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Διάγραμμα 4 – Η διαδικασία της συλλογής αποτελεσμάτων στα Κοινωνικά Εργαστήρια 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και βήμα προς βήμα κατευθυντήριες γραμμές για τη 

συλλογή αποτελεσμάτων παρακαλούμε δείτε το υποκεφάλαιο 6.2.5. 

5 Βιωσιμότητα 
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν σαφή οδηγό για τις Τοπικές Αρχές, που θα τις βοηθήσει να δημιουργήσουν και 

να υλοποιήσουν Κοινωνικά Εργαστήρια. Ωστόσο, δεν υπάρχει μια εγγυημένη φόρμουλα ή χρονοδιάγραμμα που 

να μπορεί να ακολουθηθεί. Όπως κάθε πρόκληση κοινωνικής ένταξης είναι μοναδική και πολύπλοκη, έτσι και 

κάθε Κοινωνικό Εργαστήρι. Επομένως, είναι απαραίτητο οι Τοπικές Αρχές, μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να 

αξιοποιήσουν τον χρόνο, τους οικονομικούς πόρους, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους πόρους, ώστε να 

μπορέσουν να συνεργαστούν και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που έχουν εντοπίσει.  

Είναι σημαντικό οι Τοπικές Αρχές να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζουν τη μεθοδολογία όταν και αν είναι 

απαραίτητο. Είναι αρκετά πιθανόν η φάση προτυποποίησης να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, 

καθώς οι λύσεις θα δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν πολλές φορές. Η διαδικασία μάθησης είναι ίσως η πιο 

σημαντική φάση των Κοινωνικών Εργαστηρίων, αφού δίνει την ευκαιρία στην ομάδα να απορρίψει από την αρχή 

(αν χρειάζεται) τις μη πετυχημένες πρακτικές και/ή να ξεκινήσει από την αρχή με νέες λύσεις σύμφωνα με τα όσα 

έχει μάθει προηγουμένως. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι Τοπικές Αρχές να γνωρίζουν καλά πώς να 

συντονίσουν αυτού του είδους την επαναληπτική διαδικασία και αυτό περιλαμβάνει το να μπορεί και η ομάδα 

και η Επιτροπή να ακολουθήσει τις διαδικασίες του Εργαστηρίου. 

Η ύπαρξη ενός ευρέως και ολιστικού οράματος θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να δουν τη 

"μεγαλύτερη εικόνα" και να αξιολογήσουν, για παράδειγμα, κατά πόσο η ομάδα που έχει δημιουργηθεί δουλεύει 

αποτελεσματικά ή κατά πόσο υπολείπεται τεχνογνωσίας και/ή δεξιοτήτων. Οι Τοπικές Αρχές μπορούν να 

ωφεληθούν σημαντικά από τη δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή πρακτικών με άλλες πλατφόρμες 

κοινωνικής ένταξης. Αυτό μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα τρία σημεία: 

Βήμα1

σχεδιασμός αποτελεσμάτων

Βήμα2

συλλογή δεδομένων και περιγραφή

Βήμα3

επαφή με σχολεία

Βήμα4

επιβεβαίωση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων

Βήμα5

ανάλυση και ερμηνεία

Βήμα6

υποστήριξη της αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων
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 Ενισχύστε αυτό που είναι αποτελεσματικό 

 Αφήστε ότι δε λειτουργεί 

 Εξερευνήστε τρόπους βελτίωσης 

Η καινοτομία στον δημόσιο τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τις Τοπικές Αρχές και τα σχολεία, θεωρείται συνήθως 

ως κάτι το δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά και να διατηρηθεί, ειδικά όσον αφορά το οικονομικό κόστος. Τα 

Κοινωνικά Εργαστήρια προσφέρουν έναν τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, καθώς παρέχουν ένα 

ασφαλές περιβάλλον συνδημιουργίας και πειραματισμού, το οποίο περιορίζει τον αρνητικό αντίκτυπο σε 

περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας. Παρόλο που υπεύθυνη για τη δημιουργία της πλατφόρμας κοινωνικής 

ένταξης θα είναι η Τοπική Αρχή, τα αποτελέσματά της μοιράζονται μεταξύ όλων των μελών της. Αυτή η 

'συνιδιοκτησία' αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση των οικονομικών 

περιορισμών. Μόλις τεθεί σε λειτουργία ένα Κοινωνικό Εργαστήρι, όλα τα μέλη μπορούν να συμβάλουν στη 

συνέχιση της λειτουργίας του, δημιουργώντας νέες πρωτοβουλίες και αποφασίζοντας αν και πώς θα αναπτυχθεί 

περαιτέρω. Όλα τα μέλη πρέπει να αξιολογήσουν τι λείπει (αν λείπει κάτι) και ποιος θα μπορούσε να παρέχει 

αυτό που απαιτείται. Μια προσέγγιση "creative commons" είναι απαραίτητη προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις 

σε συγκεκριμένες προκλήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση του Εργαστηρίου. 

Πολλά Κοινωνικά Εργαστήρια που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια έχουν πυροδοτήσει σημαντικές 

αλλαγές και νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν αυξήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο, την κοινωνική συνοχή και 

ευημερία και έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση μιας σειράς πολύπλοκων προκλήσεων. Είναι σημαντικό κάθε 

Κοινωνικό Εργαστήρι να πει και να μοιραστεί την ιστορία του, έτσι ώστε να επηρεάσει θετικά και άλλες 

πρωτοβουλίες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση, όπως το πιο κάτω: 

"Sustainable Food Lab": Αναπτύσσοντας Βιώσιμες Αλυσίδες Τροφίμων 

Το Sustainable Food Lab (SFL) είναι ένα διετές διηπειρωτικό Κοινωνικό Εργαστήρι επικεντρωμένο στο πώς να 

κάνει το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων πιο βιώσιμο. Η επίτευξη της βιωσιμότητας στο παγκόσμιο σύστημα 

τροφίμων είναι ένα μεγάλο και δύσκολο έργο, επειδή απαιτεί μια μετατόπιση προς ένα αλληλένδετο δίκτυο 

οργανισμών και συμπράξεων, εδραιωμένων σε πολύπλοκα κοινωνικά, πολιτικά και οικολογικά συστήματα. Το 

Sustainable Food Lab ιδρύθηκε το 2002 ως το πρώτο μεγάλης κλίμακας, πολυμερές παγκόσμιο Κοινωνικό 

Εργαστήρι. Η ομάδα του Εργαστηρίου αποτελούνταν από μια ποικιλόμορφη ομάδα ειδικών και ατόμων που 

εργάζονταν στον τομέα του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων. Τα άτομα αυτά επισήμαναν από κοινού τη 

δυνατότητα καινοτόμου, διατομεακής συνεργασίας για μετασχηματισμό του συστήματος. Με την πάροδο του 

χρόνου, το SFL εξελίχθηκε από Εργαστήρι σε ένα μεγάλο μακροχρόνιο πρόγραμμα, εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα 

διεθνών ενδιαφερόμενων μερών με επιρροή και ανώτερων στελεχών του συστήματος τροφίμων. Οι 

πρωτοβουλίες του SFL, τόσο αυτές που αναπτύχθηκαν στις αρχές όσο και αυτές που συνεχίζονται και 

αναδύονται σήμερα, στοχεύουν σε κρίσιμα σημεία μόχλευσης εντός του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων, τα 

οποία μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητά του. Διάφορες στρατηγικές και πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν 

στο Εργαστήρι, όπως είναι η αλλαγή των προτύπων πιστοποίησης με στόχο την αλλαγή των πρακτικών 

παραγωγής, η αναδιάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού και η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των μικρών παραγωγών και η αλλαγή του δημόσιου λόγου για τα τρόφιμα, ώστε να 

αυξηθεί η ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα. Ένα μακροχρόνιο έργο, το Sustainable Livelihoods, το οποίο εστιάζει στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών συστημάτων μικρής κλίμακας, συνεχίζει να 

εντοπίζει και να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στη συμμετοχή των γεωργών μικρής κλίμακας στις εθνικές 

και διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. Δύο τομείς όπου δίνεται έμφαση αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα και ενισχύουν τη ζήτηση των ηθικά παραγόμενων προϊόντων. Έργα στη Γουατεμάλα και τη Δομινικανή 

Δημοκρατία κάνουν δράσεις που μπορούν να αναπαραχθούν και σε άλλα συστήματα. Στην Αφρική, με την 

υποστήριξη που παρέχει το Gates Foundation στο Rainforest Alliance, το Food Lab δημιουργεί νέες ευκαιρίες για 

παραγωγούς φασολιών στην Αιθιοπία, παραγωγούς κακάο στην Γκάνα και γεωργούς στην Κένυα και την 

Ουγκάντα. 

Αυτές οι συνεργατικές προσπάθειες χρειάζονται χρόνο και το Food Lab έχει επιτύχει γιατί έχει στη διάθεσή του 

ένα μόνιμο προσωπικό που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των προσπαθειών του. Το Εργαστήρι είναι μια 

http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Change%20Lab%20Case%20Study%20-%20SFL.pdf
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συνεχιζόμενη μακροχρόνια συστημική παρέμβαση σε ένα απαρχαιωμένο σύστημα και παρόλο που ο χρόνος είναι 

περιορισμένος, τα μέλη του Food Lab δεν ψάχνουν για εύκολες λύσεις.  

Έχουν δημιουργηθεί πολλές νέες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο και έχουμε μάθει πολλά για τον θετικό 

αντίκτυπο που μπορούν να έχουν, καθώς και για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η δημιουργία 

ενός ασφαλούς χώρου όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή και να πουν "δε γνωρίζω", η οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στους διάφορους τομείς, η πραγματοποίηση των πρώτων βημάτων και η 

επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων, η επίδειξη υπομονής και η αφιέρωση του χρόνου που απαιτείται - όλα 

αυτά είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του Food Lab. Όταν άρχισε το Food Lab, ο μέσος άνθρωπος και τα 

ΜΜΕ δε συζητούσαν για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την επισιτιστική ασφάλεια ή την ηθική παραγωγή 

τροφίμων. Σήμερα, νέες ειδήσεις για αυτό ακούγονται σχεδόν καθημερινά. Το σημείο καμπής για τον 

μετασχηματισμό του συστήματος παραγωγής τροφίμων είναι κοντά. Παράλληλα, καθώς συνεχίζεται το Food 

Lab, η γνώση και η εμπειρία που θα αποκτηθεί, θα βοηθήσει και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από άλλους τομείς να 

επιφέρουν συστημική αλλαγή. 
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6 Παραρτήματα 

6.1 Σχεδιάζοντας τις διαδικασίες 
Πώς να σχηματίσετε και να προετοιμάσετε την Επιτροπή του Κοινωνικού Εργαστηρίου 

Ιδανικά, το Κοινωνικό Εργαστήρι πρέπει να έχει μια δομή δύο επιπέδων, η οποία θα εξασφαλίσει τη λειτουργία 

του: την Επιτροπή της Πλατφόρμας και την ομάδα της πλατφόρμας. Οι Τοπικές Αρχές θα εντοπίσουν τα μέλη της 

Επιτροπής, τα οποία στη συνέχεια θα είναι υπεύθυνα να κάνουν τη σύσταση της ομάδας της πλατφόρμας. Η 

Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει από δύο μέχρι τέσσερα άτομα και ο ρόλος της είναι όχι να ηγηθεί μέσω μιας 

προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω, αλλά να υποστηρίξει την ομάδα στο έργο της βοηθώντας στη δικτύωση 

μεταξύ των μελών της πλατφόρμας αλλά και σε διαδικαστικά θέματα. Με τη σύσταση αυτών των ομάδων 

δημιουργείται ουσιαστικά ένα Κοινωνικό Εργαστήρι, τα μέλη του οποίου είναι ενδιαφερόμενα μέρη που 

μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για μια κοινή πρόκληση. 

Οι Τοπικές Αρχές θα κινητοποιήσουν ενδιαφερόμενα μέρη από διάφορους τομείς που μπορούν να συμβάλουν 

στην εξεύρεση λύσεων και στον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων για αντιμετώπιση των προκλήσεων. 

Δεδομένου ότι το Κοινωνικό Εργαστήρι είναι ένας ευέλικτος χώρος που υιοθετεί μια συνεργατική προσέγγιση 

στην επίλυση προβλημάτων, είναι απόλυτα θεμιτό να ενταχθούν στην πλατφόρμα και άλλα μέλη αφότου έχει 

ξεκινήσει. Αυτά τα καινούρια μέλη μπορούν να προσκληθούν και από άλλα μέλη και όχι μόνο από την Επιτροπή, 

πάντα μετά απο συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με την αξία που θα προσθέσουν στην 

πλατφόρμα.  

Μπορεί η συνεργασία να πραγματοποιηθεί μέσα από διαμεσολάβηση και σχεδιασμό ή η ομάδα της πλατφόρμας 

πρέπει να συμφωνεί εκ των προτέρων; Και τα δύο μπορεί να ισχύουν. Ένα Κοινωνικό Εργαστήρι πρέπει να 

αρχίζει με τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων για επίλυση της πρόκλησης που έχει εντοπιστεί από κοινού. 

Από την άλλη, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια προσεκτική διαδικασία διαμεσολάβησης, προκειμένου να 

επιτευχθούν αποτελέσματα, και αυτός είναι ο ρόλος που θα έχουν οι Τοπικές Αρχές, οι οποίες θα λειτουργήσουν 

ως διαμεσολαβητές. Οι ικανότητες που απαιτούνται από τις Τοπικές Αρχές για δημιουργία και συντονισμό της 

πλατφόρμας κοινωνικής ένταξης θα εξεταστούν πιο κάτω. 

Κατά τον σχηματισμό της Επιτροπής και της Ομάδας της πλατφόρμας, οι Τοπικές Αρχές πρέπει να έχουν υπόψη 

τους τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Έχουμε τα "σωστά" άτομα (προετοιμασμένα και ικανά) που μπορούν να γίνουν μέρος της Επιτροπής και να 

συντονίσουν το Κοινωνικό Εργαστήρι; 

 Έχουμε δημιουργήσει μια στρατηγική για τον εντοπισμό των κατάλληλων παραγόντων/μελών που 

αναγνωρίζουν το ενδιαφέρον και τις δυνατότητες τους για επίλυση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής 

πρόκλησης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο; 

 Η από κοινού προσπάθεια για καθορισμό της πρόκλησης/προβλήματος έδωσε στους συμμετέχοντες την 

ευκαιρία να δουν το πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές; 

 Έχουν όλα τα μέλη δεσμευθεί στην επίλυση της πρόκλησης; 

 Έχουμε επίγνωση των σχέσεων εξουσίας εντός της ομάδας και γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τυχόν 

συγκρούσεις/ζητήματα που μπορεί να προκύψουν; 

 Είμαστε ανοικτοί και ενθαρρύνουμε την ένταξη νέων μελών στην πορεία της διαδικασίας; Πώς μπορούμε να 

διευκολύνουμε την είσοδο και συμμετοχή τους;  

 Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την αμοιβαία αναγνώριση της αξίας των ενδιαφερόμενων μερών; 

 Έχουμε εντοπίσει τους διαθέσιμους και απαιτούμενους πόρους για τη συνεργασία; 

Όλα αυτά και άλλα πιθανά ερωτήματα πρέπει να συνοψιστούν σε τρία βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της πλατφόρμας κοινωνικής ένταξης: 

 Δημιουργία μιας ποικιλόμορφης ομάδας  
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 Σχεδιασμός μιας επαναληπτικής διαδικασίας 

 Ενεργή δημιουργία ενός συστημικού χώρου 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, από 

δεξιότητες διαμεσολάβησης μέχρι δεξιότητες αφήγησης. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει ένα μόνο άτομο να έχει όλες 

τις δεξιότητες που χρειάζονται, και εδώ ακριβώς έγκειται η κοινωνική και συνεργατική διάσταση της 

πλατφόρμας: οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προκλήσεων θα προέλθουν από 

την ομάδα ως σύνολο. 

"Η στρατηγική για τη δημιουργία μιας ομάδας κορυφαίας στη διαχείριση κοινωνικών εργαστηρίων μοιάζει σε 

μεγάλο βαθμό με τη δημιουργία κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων. Πρέπει να βρούμε τα ταλέντα." (Hassan 

2014).  

Τα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων θα "συγκεντρώσουν" μια σειρά πολλαπλών βασικών δεξιοτήτων για την 

πραγματοποίηση των διαδικασιών του Κοινωνικού Εργαστηρίου: 

 Δεξιότητες διαχείρισης έργων  

- σχεδιασμός, καθοδήγηση και υλοποίηση καινοτόμων έργων 

- αυτοοργάνωση 

- σαφής προσέγγιση 

- ικανοποίηση και εποπτεία νομικών, γραφειοκρατικών και οικονομικών απαιτήσεων 

 

 Δεξιότητες δικτύωσης και επικοινωνίας  

- λεκτική επικοινωνία 

- ενεργή ακρόαση  

- ικανότητα επιλογής των καταλληλότερων και πιο αποτελεσματικών καναλιών επικοινωνίας, τρόπου 

μετάδοσης του μηνύματος και του περιεχομένου ανάλογα με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το συγκείμενο 

- γραπτή επικοινωνία 

- μη λεκτική επικοινωνία 

 

 Διαπολιτισμικες δεξιότητες και δεξιότητες διαμεσολάβησης  

- κινητοποίηση συμμετοχής  

- διπλωματία 

- διαμεσολάβηση  

- επίλυση συγκρούσεων 

- ενσυναίσθηση 

 

 Δεξιότητες σχεδιασμού και σκέψης έξω από το κουτί 

- δημιουργικότητα  

- ικανότητα συνδυασμού ιδεών και γνώσεων με καινούριους τρόπους 

- σχεδιαστική σκέψη  

- θεωρία σχεδιασμού αλλαγής  

- διαχείριση πολυπλοκότητας  

- να μη φοβούνται τα λάθη και την αποτυχία  

 

 Δεξιότητες έρευνας και αξιολόγησης 

- κριτική σκέψη  

- σχεδιασμός και συλλογή δεδομένων 

- συγκέντρωση συλλογικής γνώσης  

- ενθάρρυνση των ανθρώπων για ανταλλαγή ιδεών και συμμετοχή σε συλλογική μάθηση.  
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Πώς να χαρτογραφήσετε, να προσκαλέσετε και να ενημερώσετε την τεχνική ομάδα 

Μόλις δημιουργηθεί η Επιτροπή της πλατφόρμας, ένα από τα καθήκοντά της θα είναι να κάνει τη σύσταση της 

τεχνικής ομάδας του Κοινωνικού Εργαστηρίου. Η ομάδα θα αποτελείται από διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη 

(περίπου 16, παρόλο που αυτός ο αριθμός είναι απλά ενδεικτικός, αφού θα εξαρτηθεί από τους πόρους που είναι 

διαθέσιμοι, συνήθως από το "οικοσύστημα" των τοπικών αρχών. 

Πρακτικές συμβουλές για το πώς να εντοπίσετε και να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών 

παρέχονται επίσης στο υποκεφάλαιο 6.2.2. Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, η Επιτροπή της πλατφόρμας θα 

εφαρμόσει μια στρατηγική, έτσι ώστε να εντοπίσει κατάλληλους συμμετέχοντες. Το έργο των ενδιαφερόμενων 

μερών θα είναι να θέσουν την πρόκληση σε πλαίσιο (να καθορίσουν το πρόβλημα) και να συμπεριλάβουν στη 

διαδικασία σχολεία και τοπικούς θεσμούς, καθώς και εκπροσώπους από τοπικούς φορείς (π.χ. υπηρεσίες υγείας 

ή κοινωνικής ευημερίας), οργανισμούς του τριτογενούς τομέα που συνδέονται με την κοινωνική ένταξη και την 

εκπαίδευση, τοπικούς/περιφερειακούς αναπτυξιακούς οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπροσώπους 

της βιομηχανίας και άλλα σχετικά μέλη της κοινότητας. Ακολουθούν κάποιες στρατηγικές για να δημιουργήσετε 

την ομάδα της πλατφόρμας: 

 

 

Διάγραμμα 5 – Στρατηγικές για τη δημιουργία της ομάδας/ομάδων του Κοινωνικού Εργαστηρίου 

Αφού δημιουργηθεί, η ομάδα δε θα ακολουθήσει μια παραδοσιακή ιεραρχική οργάνωση, αλλά θα είναι ανοικτή 

ώστε να συμπεριλάβει όλα τα μέλη εκείνα της κοινότητας που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά, το 

καθένα με τον δικό του τρόπο, στην πρόταση λύσεων και δράσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Μπορούν να υιοθετηθούν διαφορετικές μεθοδολογίες που να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

της ομάδας και αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε πλατφόρμα κοινωνικής ένταξης. 

Δεν υπάρχει, ωστόσο, εύκολος τρόπος να επιτευχθεί αποτελεσματική διατομεακή συνεργασία. Τα άτομα που 

συμμετέχουν στη διαδικασία πρέπει να έχουν επιρροή στους αντίστοιχους τομείς τους και να προέρχονται από 

διαφορετικούς κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς. Αυτή η ποικιλομορφία σημαίνει ότι τα άτομα που 

συμμετέχουν στη διαδικασία θα έχουν διαφορετικούς στόχους και νοοτροπίες. Επομένως, αυτή η πολυμερής 

διαδικασία απαιτεί μια διαδικασία σχηματισμού συμπράξεων, προκειμένου να ξεπεραστούν οι παράγοντες που 

Σχεδιάστε τη στρατηγική σας!  
Η χαρτογράφηση και η 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών μπορεί να είναι 

χρονοβόρα και να απαιτεί 
πολλούς πόρους

 Στείλτε μια πρόσκληση για 
δράση (ανοικτή πρόσκληση) 

καλώντας τα άτομα να ενταχθούν 
και να συμμετέχουν σε μια 

συνάντηση γνωριμίας

Ξεκινήστε αναζητώντας μια 
μικρή ομάδα οργανισμών με 

παρόμοια νοοτροπία ή ατόμων 
με επιρροή, τα οποία μπορούν να 

βοηθήσουν στη διάδοση της 
προσπάθειας μέσω των δικτύων 

τους 

Στείλτε πρόσκληση σε πολλά 
άτομα

"Στρατολογήστε" σημαντικά 
και πρόθυμα μέλη

Κρατήστε την ομάδα ανοικτή 
και ευέλικτη, ώστε να μπορούν 
να ενταχθούν σε αυτή νέα μέλη 

στην πορεία

Εάν είναι απαραίτητο, τα μέλη 
της πλατφόρμας μπορούν να 

δημιουργήσουν υποομάδες εντός 
της ομάδας, προκειμένου να 

ενισχύσουν την εστίασή τους και 
την ανάπτυξη ικανοτήτων.
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αποτελούν εμπόδιο για τη συνεργασία. Η κατανόηση του ρόλου που έχει το κάθε μέρος, καθώς και η κατανόηση 

του ρόλου των άλλων, είναι σημαντική προϋπόθεση για αποτελεσματικές δράσεις και οικοδόμηση εμπιστοσύνης. 

Μόλις σχηματιστεί η Επιτροπή και η ομάδα της πλατφόρμας, το Κοινωνικό Εργαστήρι θα αρχίσει το έργο του, με 

πρώτο βήμα την επιλογή και συμφωνία για την πρόκληση/πρόβλημα που θα αντιμετωπιστεί. 

 

6.2 Σχέδια συνεδριών για υλοποίηση των Κοινωνικών 
Εργαστηρίων 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει μια σειρά σχεδίων συνεδριών που στοχεύουν στο να υποστηρίξουν τις Τοπικές 

Αρχές στην υλοποίηση ενός Κοινωνικού Εργαστηρίου, αξιοποιώντας της προσέγγιση των πέντε βημάτων που 

περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4. Κάθε σχέδιο συνεδρίας παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση της 

μεθοδολογίας. Τα σχέδια είναι ευέλικτα και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες, τις προκλήσεις, την 

ομάδα, τους διαθέσιμους πόρους, κ.λπ. Συνιστάται να διαβάσετε τα σχέδια συνεδριών προσεκτικά και να 

αναπτύξετε τη δική σας προσέγγιση. 

 

6.2.1 Συνεδρία 1: Εντοπισμός προκλήσεων 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Αυτό είναι το πρώτο σχέδιο συνεδρίας που θα χρησιμοποιήσουν οι Τοπικές 

Αρχές, μαζί με όλη την ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου, για να 

δημιουργήσουν και να συντηρήσουν την πλατφόρμα κοινωνικής ένταξης, 

δηλαδή το Κοινωνικό Εργαστήρι. Εστιάζει στον εντοπισμό της πρόκλησης 

που θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει το Εργαστήρι. Η πρόκληση είναι ένα 

είδος πυξίδας το οποίο οδηγεί τις προσπάθειες που γίνονται από τα μέλη της 

ομάδας για καταπολέμηση ενός συγκεκριμένου προβλήματος της 

κοινότητας. Οι Τοπικές Αρχές θα ηγηθούν του συντονισμού σε αυτό το βήμα, 

αλλά, όπως θα δούμε επανειλημμένα σε όλα τα βήματα, ολόκληρη η ομάδα 

του Κοινωνικού Εργαστηρίου θα συμμετέχει και θα σχεδιάσει από κοινού το 

Εργαστήρι. Το πρώτο έργο της ομάδας θα είναι να εξερευνήσει και να 

αποφασίσει σε ποια κοινωνική πρόκληση θα εστιάσει. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι τα βήματα 1 και 2 της μεθοδολογίας 

συνδέονται στενά. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί η 

πρόκληση που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το Κοινωνικό Εργαστήρι 

χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών (τουλάχιστον στην πρώτη φάση) και με τον ίδιο 

τρόπο μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

χωρίς να έχει επισημανθεί η πρόκληση. Ενδέχεται, επομένως, τα δύο αυτά 

αρχικά βήματα να επαναληφθούν ή ακόμη και να πραγματοποιηθούν 

παράλληλα, μέχρις ότου συμφωνηθεί η πρόκληση από όλα τα μέλη της 

ομάδας με το διαφορετικό υπόβαθρο, επάγγελμα, κ.λπ.  Από την άλλη, είναι 

πιθανόν το προβλημα μιας κοινότητας να είναι εμφανές σε όλους, οπότε σε 

αυτή την περίπτωση θα επιτευχθεί συναίνεση εύκολα. Αυτό δε σημαίνει, 

βέβαια, ότι η καταπολέμηση της πρόκλησης θα γίνει με ευκολία, εξαιτίας 

πάντα της πολυπλοκότητάς της. Αυτό που κάνει μια συγκεκριμένη 

πρόκληση πολύπλοκη, είναι η δυσκολία διάκρισης μεταξύ των βαθύτερων 

αιτιών και των επιπτώσεών της, αφού υπάρχουν πολλοί μεταβαλλόμενοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, η ελλιπής 
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ένταξη στο σχολείο αποτελεί μια πολύπλοκη πρόκληση λόγω του ότι 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (όπως είναι το χαμηλό εισόδημα, η 

ανεπαρκής ενημέρωση για τη διαφορετικότητα στο σχολείο κ.ά.), οι οποίοι 

αποτελούν τόσο τις αιτίες του αποκλεισμού όσο και τις συνέπειες του.  

Η πρώτη δραστηριότητα αυτής της συνεδρίας θα επιτρέψει στην Ομάδα να 

παράγει κάποιες αρχικές ιδέες σχετικά με προκλήσεις κοινωνικής ένταξης σε 

τοπικό επίπεδο. Είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία παραγωγής ιδεών να 

είναι ελεύθερη και χωρίς λογοκρισία, αφού η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων δε θα είναι εξοικειωμένη με το Εργαστήρι. Οι ιδέες τους, η 

τεχνογνωσία και η εμπειρία τους θα συμβάλουν στη συν-δημιουργία του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου από το μηδέν, και αυτή η διαδικασία αποτελεί 

έναν μη επικριτικό τρόπο που θα δώσει τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να αρχίσουν τη διαδικασία όντας στο ίδιο μήκος κύματος. 

Μπορείτε, ωστόσο, να μοιραστείτε με την ομάδα τα ερευνητικά ευρήματα 

του έργου SOCI@LL, καθώς αυτά παρέχουν ενδείξεις για συχνά προβλήματα 

ένταξης σε σχολικά πλαίσια. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από μια αρχική 

δραστηριότητα ιδεοθύελλας. 

Η δεύτερη δραστηριότητα που προτείνεται σε αυτή τη συνεδρία εξετάζει τις 

προκλήσεις κοινωνικής ένταξης σε περισσότερο βάθος, εστιάζοντας τις 

προσπάθειες στον καθορισμό μιας συγκεκριμένης δήλωσης προβλήματος, η 

οποία θα αποτελέσει το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του 

Εργαστηρίου. Η δραστηριότητα ακολουθεί πέντε βήματα, που επιτρέπουν 

στους συμμετέχοντες να συγκεκριμενοποιήσουν σταδιακά την πρόκληση 

που θέλουν να αντιμετωπίσουν. 

Για παράδειγμα, αντί να ρωτήσουμε "πώς να μετατρέψουμε τα σχολεία σε 

περιβάλλοντα με λιγότερους αποκλεισμούς;" (μια πολύ γενική δήλωση), 

μπορούμε να ρωτήσουμε "πώς να μετατρέψουμε τα γυμνάσια της περιοχής 

μας σε περιβάλλοντα με λιγότερους αποκλεισμούς για τους μαθητές, το 

προσωπικό και τους γονείς όσον αφορά τις ευκαιρίες μάθησης και τις 

σχέσεις εντός της σχολικής κοινότητας;"   

Η πιο πάνω πρόκληση είναι πιο συγκεκριμένη, αφού δηλώνει τη 

γεωγραφική περιοχή, το επίπεδο εκπαίδευσης (γυμνάσιο), τις ομάδες 

στόχους και τους τελικούς χρήστες (μαθητές, προσωπικό, γονείς), καθώς και 

συγκεκριμένους τομείς ένταξης (μαθησιακές ευκαιρίες και σχέσεις). Μια 

τέτοια πρόκληση επιτρέπει στην ομάδα να σχηματίσει μια συγκεκριμένη 

στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα.  

Το βήμα 5 εισάγει την τεχνική SMART, ώστε να συμβάλει στη βαθύτερη 

κατανόηση της πρόκλησης. 

 Συγκεκριμένος - κατανοητός, σαφής, χωρίς να αφήνει χώρο για 

παρερμηνείες 

 Μετρήσιμος - διατυπωμένος με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την 

ποσοτική μέτρηση των επιτευγμάτων όσον αφορά τον στόχο ή να δίνει 

τη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης της υλοποίησης 

 Εφικτός - ένας υπερβολικά φιλόδοξος στόχος υποσκάπτει την 

αυτοπεποίθηση και το κίνητρο για επίτευξη του  

 Σημαντικός – ένα σημαντικό βήμα μπροστά, με αξία για όσους θα τον 

εφαρμόσουν 

 Με χρονοδιάγραμμα - πλήρως προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα μέσα 

στο οποίο επιδιώκουμε να τον πετύχουμε. 
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Παρόλο που η συμφωνια σχετικά με μια πρόκληση μπορεί να φαίνεται ένα 

σχετικά εύκολο έργο, είναι σημαντικό να αφιερώσουμε χρόνο και 

προσπάθεια σε αυτό το βήμα της μεθοδολογίας, για τους ακόλουθους 

λόγους: 

• Κενά γνώσης: Δε θα έχουν όλοι οι συμμετέχοντες τις ίδιες γνώσεις και 

πρόσβαση σε δεδομένα. Η πρώτη συνεδρία αποτελεί μια ευκαιρία να 

μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να βρείτε κοινό έδαφος 

προτού αρχίσετε να σχεδιάζετε μια στρατηγική.  

• Διαφορετικές οπτικές και ορισμοί: οι συμμετέχοντες θα έχουν 

διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές, αφού βασικό χαρακτηριστικό του 

Εργαστηρίου είναι η ποικιλομορφία. Οι ορισμοί της ένταξης, της 

μάθησης, της κοινότητας -όλοι βασικοί όροι που θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε στη δήλωση προβλήματος σας- θα διαφέρουν ανάλογα 

με την προσωπική εμπειρία και το επίπεδο γνώσεων. Ο όρος 

αποκλεισμός θα έχει διαφορετική σημασία για έναν νεαρό εκπαιδευτικό 

από αυτήν που έχει για έναν γονιό του οποίου το παιδί έχει σύνδρομο 

Άσπεργκερ, για παράδειγμα. Κατά τον προσδιορισμό των προκλήσεων, 

βεβαιωθείτε ότι όλοι μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση του 

προβλήματος.  

• Προσωπικά κίνητρα: Το Κοινωνικό Εργαστήρι απαιτεί προσωπική 

προσπάθεια από όλους τους συμμετέχοντες. Το κατά πόσο αυτή η 

συμβολή αποτελεί μέρος της δουλειάς κάποιου (λειτουργού σε 

κυβερνητική υπηρεσία ή εκπαιδευτικού, για παράδειγμα) ή κομμάτι του 

προσωπικού του χρόνου (αν είναι γονιός, εθελοντής σε ΜΚΟ, κ.λπ.) 

παίζει σημαντικό ρόλο στη δέσμευση που θα επιδείξει αυτό το άτομο. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να βρουν προσωπικό κίνητρο στον τρόπο που 

έχει διατυπωθεί η πρόκληση. Η πρώτη συνεδρία αποτελεί, επομένως, μια 

ευκαιρία να χαρτογραφηθούν οι προσωπικές δεσμεύσεις και κίνητρα 

σχετικά με την πρόκληση. 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι προκλήσεις αλλάζουν συνεχώς, οπότε οι 

παράγοντες που αποτελούν μέρος πολύπλοκων συστημάτων πρέπει 

προσαρμόζουν συνεχώς και αυτόματα τη συμπεριφορά τους ως απάντηση 

στις νέες πληροφορίες και δεδομένα που παρουσιάζονται. Για τον λόγο 

αυτό, η δήλωση προβλήματος θα μπορούσε να αναθεωρηθεί κατά τη 

διάρκεια οποιουδήποτε βήματος της μεθοδολογίας. Αν αυτό συμβεί, είναι 

βασικό, όπως και στην αρχική περίπτωση, να υπάρχει συμφωνία μεταξύ 

όλων των μελών της ομάδας σχετικά με την τροποποίηση. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1: Παραγωγή ιδεών σχετικά με τις προκλήσεις 

κοινωνικής ένταξης 

Στόχος: Δημιουργία μιας λίστας με σχετικές και επείγουσες προκλήσεις 

κοινωνικής ένταξης που υπάρχουν στο πλαίσιο των συμμετεχόντων 

 

Υλοποίηση: 

 Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επιλέξει να μοιραστεί με την ομάδα τα 

ερευνητικά πορίσματα του SOCI@LL, ώστε να δώσει κάποια 

παραδείγματα προκλήσεων για να ξεκινήσει η διαδικασία ή μπορεί να 

κάνει μια συνεδρία ιδεοθύελλας ώστε να βρεθούν τα ζητήματα που είναι 
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πιο σχετικά ή επείγοντα στο πλαίσιο των συμμετεχόντων. 

 Δημιουργία μιας λίστας ιδεών στον πίνακα 

  

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: οι συμμετέχοντες δημιουργούν από κοινού μια 

αρχική λίστα με ζητήματα/προκλήσεις κοινωνικής ένταξης. 

 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

 

Πόροι: 

 Η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου και ένας κατάλληλος χώρος για 

πραγματοποίηση της συνεδρίας. 

 Πίνακας και μαρκαδόροι 

 Λίστα με τις κοινωνικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί από την 

έρευνα του SOCI@LL 

 Χαρτοπίνακας/πίνακας παρουσιάσεων   

 

Δραστηριότητα 2: Βάζοντας την πρόκληση σε πλαίσιο  

Βήμα 1 

 Ο διαμεσολαβητής αρχικά προτείνει μια γενική πρόκληση που μπορεί να 

είναι του τύπου: "Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ένταξη στο 

σχολείο;" 

 Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες και καλούνται 

να θέσουν έναν στόχο που σχετίζεται με αυτή την πρόκληση ο οποίος να 

είναι εφικτός και σημαντικός, ακολουθώντας την πιο κάτω δομή:  

Αυτό που θέλω πραγματικά να πετύχω σε αυτό τον τομέα είναι... 

(για παράδειγμα: θέλω κάθε παιδί να συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις 

δραστηριότητες του σχολείου ή θέλω οι μαθητές ανεξαρτήτως του 

υπόβαθρού τους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης κ.λπ.). 

 Ο διαμεσολαβητής μοιράζει το σχήμα με τα εξάγωνα στα 

ζευγάρια/ομάδες και τους ζητά να βάλουν τις απαντήσεις τους στα μπλε 

εξάγωνα.  

 Τα ζευγάρια/ομάδες καλούνται στη συνέχεια να συντάξουν μια δήλωση 

που να λέει:  

Αυτό που ΕΜΕΙΣ θέλουμε να πετύχουμε σε αυτό τον τομέα είναι...  

 Οι απαντήσεις γράφονται στο άσπρο εξάγωνο.  
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Βήμα 2 

 Σε ζευγάρια/ομάδες, οι συμμετέχοντες συζητούν τις ιδέες τους για το 

πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. 

 Ο διαμεσολαβητής ζητά από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν 

κάποιες από τις ιδέες τους, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη δομή: 

“Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με…” 

 

Βήμα 3 

 Οι συμμετέχοντες καλούνται τώρα να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, 

προκειμένου να προσεγγίσουν την πρόκληση με ρεαλιστικό τρόπο (π.χ. 

είναι σημαντικό να έχουμε πληροφορίες για τη γεωγραφική περιοχή που 

εφαρμόζεται η πρόκληση, το επίπεδο εκπαίδευσης, την ομάδα στόχο, 

κ.λπ.). 

 Τα ζευγάρια/ομάδες καταγράφουν κάποιες από τις ιδέες τους και τις 

εξηγούν χρησιμοποιώντας την ακόλουθη δομή: 

Θέλουμε να εστιάσουμε σε ……………………….........        

επειδή…………………………………………………. 

 

Θέλουμε να εστιάσουμε σε ……………………………… 

επειδή …………………………………………………. 

 

Θέλουμε να εστιάσουμε σε ……………………………… 

επειδή …………………………………………………. 

 

Βήμα 4 

 Οι συμμετέχοντες καλούνται να ξαναδούν τη γενική δήλωσή τους "Πώς 

μπορούμε να βελτιώσουμε την ένταξη στο σχολείο;" και να την εντάξουν 

σε ένα άλλο πλαίσιο, έχοντας υπόψη τι έχει λεχθεί μέχρι τώρα.  

 Οι συμμετέχοντες εντάσσουν την πρόκληση σε άλλο πλαίσιο και τη 

μοιράζονται με όλη την ομάδα.  

 

Βήμα 5 

 Οι συμμετέχοντες εξετάζουν την πρότασή τους και σκέφτονται κριτικά. 

Η πρόταση πληροί τα κριτήρια SMART;  

 

Ο διαμεσολαβητής αναφέρει τα κριτήρια SMART:  

 Συγκεκριμένος - κατανοητός, σαφής, χωρίς να αφήνει χώρο για 

παρερμηνείες 

 Μετρήσιμος - διατυπωμένος με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την 

ποσοτική μέτρηση των επιτευγμάτων όσον αφορά τον στόχο ή να δίνει 

τη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης της υλοποίησης 

 Εφικτός - ένας υπερβολικά φιλόδοξος στόχος υποσκάπτει την 

αυτοπεποίθηση και το κίνητρο για επίτευξη του  

 Σημαντικός – ένα σημαντικό βήμα μπροστά, με αξία για όσους θα τον 

εφαρμόσουν 

 Με χρονοδιάγραμμα - πλήρως προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα μέσα 



 

 
 

27 

στο οποίο επιδιώκουμε να τον πετύχουμε.  

 

 Οι συμμετέχοντες αξιολογούν την πρόταση χρησιμοποιώντας τα 

κριτήρια SMART και αν δεν είναι ευχαριστημένοι με τη δήλωσή τους, 

τότε προσπαθούν να την βελτιώσουν. 

 Στο τέλος, τα ζευγάρια/ομάδες μοιράζονται τις προτάσεις τους με όλους 

και προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη πρόκληση. Αυτό θα 

πρέπει να γίνει με δημοκρατικό τρόπο.   

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: μια δήλωση προβλήματος για την οποία να 

συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες.    

 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

 

Πόροι: 

 Η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου 

 Τραπέζια/θρανία που να μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα  

 Πίνακας και μαρκαδόροι 

 Εξάγωνα εκτυπωμένα σε χαρτί Α3 - ένα για κάθε ζευγάρι/ομάδα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Στο τέλος κάθε συνεδρίας είναι σημαντικό να υπάρχει μια στιγμή 

αναστοχασμού για τις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί και για 

το τι έχουν μάθει από αυτές οι συμμετέχοντες. 

Για αυτή τη συνεδρία, προτείνεται η ακόλουθη δραστηριότητα 

(υπολογιζόμενη διάρκεια 20 λεπτά): 

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να περπατήσουν στο δωμάτιο και 

όταν πείτε "στοπ" πρέπει να πάνε στα δύο άτομα που είναι πιο κοντά 

τους και να απαντήσουν μια ερώτηση. 

 Μετά από 2-3 λεπτά, ζητήστε τους να αρχίσουν να περπατούν ξανά και 

να επαναλάβουν τη διαδικασία, ρωτώντας διαφορετικές ερωτήσεις κάθε 

φορά: 

 Ακούστε τι λένε οι συμμετέχοντες και καταγράψτε τις απαντήσεις για 

επόμενους διαμεσολαβητές. 

Ερωτήσεις αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

συμμετέχοντες: 

 Ποιο είναι το συμπέρασμά μου από αυτή τη συνεδρία; 

 Τι έχω μάθει;  

 Για ποιο πράγμα είμαι πιο περήφανος; 

 Ποιος είναι ο προβληματισμός μου για τις μελλοντικές συνεδρίες;  

 Τι θα άλλαζα ώστε να κάνω το Κοινωνικό Εργαστήρι μια καλύτερη και 

πιο χρήσιμη εμπειρία; 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Σε αυτή την πρώτη συνεδρία, η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου θα έχει 

την ευκαιρία να παράγει ελεύθερα ιδέες, και ταυτόχρονα να εστιάσει πιο 

συγκεκριμένα σε τοπικές προκλήσεις κοινωνικής ένταξης. Η τεχνική SMART 

θα επιτρέψει στην ομάδα να σκεφτεί κρίσιμες πτυχές του στόχου, όπως το 

αν είναι εφικτός ή μετρήσιμος. Μέχρι το τέλος της συνεδρίας, η ομάδα θα 
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έχει αποφασίσει ποια πρόκληση ένταξης θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει, 

κάτι που θα καθοδηγήσει τις δραστηριότητες των άλλων συνεδριών. Όπως 

έχει αναφερθεί προηγουμένως, η πρόκληση είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει 

και η ομάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή να την επαναδιατυπώσει αν το 

θεωρήσει απαραίτητο.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

The Field Guide to Human-Centered Design, IDEO.org, Canada 2015.  

Design Thinking for Educators, 2nd edition IDEO.org, 2013 available at 

https://designthinkingforeducators.com/toolkit/ 

D-Think Toolkit, Katja Tschimmel, Dirk Loyens, Joana Soares, Tanja Oraviita,  

2017.  

Facilitator Handbook #1, #2, available at 

http://competendo.net/en/Handbooks_for_Facilitators 

Social-Labs-Fieldbook, available at:  

https://bluesolutions.info/images/Social-Labs-Fieldbook-D11.pdf 

 

  

https://designthinkingforeducators.com/toolkit/
http://competendo.net/en/Handbooks_for_Facilitators
https://bluesolutions.info/images/Social-Labs-Fieldbook-D11.pdf
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6.2.2 Συνεδρία 2: Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Αυτή η συνεδρία αποσκοπεί στο να κάνει πιο σαφή τη διαδικασία για 

συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών σε μια πλατφόρμα κοινωνικής ένταξης. Η 

μεθοδολογία αποτελείται από τρεις δραστηριότητες σχεδιασμένες στη βάση 

των διαφορετικών σκοπών και στόχων που μπορεί να έχει ένα Κοινωνικό 

Εργαστήρι. Οι τρεις αυτές δραστηριότητες συμπληρώνουν η μια την άλλη. 

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται μελέτες περίπτωσης ως παραδείγματα του 

πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο 

Κοινωνικό Εργαστήρι. Αυτή η συνεδρία διαρκεί περίπου 2-3 ώρες. 

 

"Η προσπάθεια για εξάλειψη των αποκλεισμών συνεπάγεται δέσμευση από 

έναν οργανισμό ότι θα αντικατοπτρίζει, σε όλα τα στάδια μιας διαδικασίας, τις 

απόψεις και ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η συμμετοχική 

διαδικασία που εφαρμόζεται δίνει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη να 

εκφράσουν τις απόψεις τους χωρίς φόβο η περιορισμό. Προϋπόθεση για την 

ένταξη είναι να λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν έχουν 

φωνή, όπως οι μελλοντικές γενιές και το περιβάλλον" (Krick, T. et all, 2005).  

 

Η συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών στα Κοινωνικά Εργαστήρια έχει 

καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της αντιμετώπισης των κοινωνικών 

προκλήσεων σε διάφορα πλαίσια. Παρόλα αυτά, για να γίνει με επιτυχία, 

χρειάζεται προκαθορισμένες δράσεις, καθώς και έναν διαρκή και ανοικτό 

διάλογο. Παρά τις εμφανείς δυσκολίες στην εξασφάλιση της συμμετοχής 

ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία, τα αποτελέσματα αυτής θα 

βοηθήσουν στην καταπολέμηση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και 

στην επίτευξη συστημικής αλλαγής που θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών 

στις πλατφόρμες ένταξης SOCI@LL; 

Η διαδικασία της συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί μια πρακτική 

που μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη μεταξύ μιας τοπικής αρχής και των 

πιθανών ενδιαφερόμενων μερών. Αυτή η εμπιστοσύνη και η συνεργασία 

μπορεί να συμβάλει στην αναθεώρηση του ρόλου και του σκοπού των 

Τοπικών Αρχών στην κοινωνία. Επομένως, οι Τοπικές Αρχές μπορούν να 

εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να προωθήσουν τη συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων μερών με έναν πιο συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς 

στρατηγικό τρόπο. Οι Τοπικές Αρχές, μαζί με άλλους οργανισμούς που 

κατανοούν τη θετική συμβολή που μπορούν να έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 

στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, μπορούν να ωφεληθούν από 

την ενσωμάτωση τεχνογνωσίας, την αξιοπιστία και τα κοινωνικά δίκτυα, 

καθώς και από τις ευκαιρίες καινοτομίας και συνεργασίας με τα 

ενδιαφερόμενα αυτά μέρη. 

Επομένως, οι Τοπικές Αρχές που επιθυμούν να εμπλέξουν ενδιαφερόμενα 

μέρη στην αντιμετώπιση μιας κοινωνικής πρόκλησης πρέπει να ασχοληθούν 

με τρεις διαστάσεις: τον σκοπό της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, 

τον τύπο των ενδιαφερόμενων μερών και το επίπεδο της συμμετοχής (BSR, 

2016). 
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Πίνακας 4 – Οι τρεις διαστάσεις της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών (BSR, 

2016). 

 

1. Ο σκοπός της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών 

Οι οργανισμοί μπορούν να κυνηγήσουν ευκαιρίες για επίτευξη 

αντικτύπου συμμετέχοντας σε προκλήσεις αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος 

Διαβούλευση: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για νέων 

και αναδυόμενων προκλήσεων που έχουν σχέση με τον 

οργανισμό  Καινοτομία και συνεργασία: Ενεργή συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών στη συν-δημιουργία και σύμπραξη 

για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 

2. Τύποι ενδιαφερόμενων μερών 

Οι οργανισμοί μπορούν να επεκτείνουν το πλαίσιο αναφοράς 

τους και να συμπεριλάβουν όχι μόνο άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη 

αλλά και ποικιλόμορφες και διαφορετικές μεταξύ τους οπτικές 

Επαφή με γνωστά ενδιαφερόμενα μέρη με τη μεγαλύτερη 

στρατηγική σημασία για τον οργανισμό  Προσέγγιση 

σχεδιασμού σκέψης: επαφή με μέρη που επηρεάζουν το 

σύστημα/τομέα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

περιθωριοποιημένων ατόμων και αυτών με λιγότερη εξουσία. 

3. Επίπεδο συμμετοχής 

Οι οργανισμοί μπορούν να συνεργαστούν με ενδιαφερόμενα 

μέρη ενσωματώνοντάς τα σε βαθύτερα επίπεδα στρατηγικής, σε 

όλες τις λειτουργίες του οργανισμού 

Υψηλό επίπεδο συμμετοχής: συμμετοχή σε επίπεδο έργων  

βαθύτερη συμμετοχή: πολυεπίπεδη συμμετοχή σε επίπεδο 

στρατηγικής 
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Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαδικασία για τη συμμετοχή 

ενδιαφερόμενων μερών στα Κοινωνικά Εργαστήρια. 

 

 
Διάγραμμα 6 –Διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στα Κοινωνικά 

Εργαστήρια 

 

Η μεθοδολογία της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών βασίζεται σε 5 

στάδια, τα οποία παρουσιάζονται στο πιο κάτω διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 7 – Τα πέντε βήματα για τη συμμετοχή των Ενδιαφερόμενων μερών στα 

Κοινωνικά Εργαστήρια. 

 

Βήμα 1 – Αξιολόγηση αναγκών: πώς η κοινωνική πρόκληση που έχει 

εντοπιστεί σε τοπικό πλαίσιο σχετίζεται ή επηρεάζει τα πιθανά 

ενδιαφερόμενα μέρη και πώς μπορεί η Τοπική Αρχή να εντοπίσει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων; Οι 

Τοπικές Αρχές θα πρέπει να εντοπίσουν ένα πρόβλημα/πρόκληση που 

υπάρχει στο περιβάλλον τους το οποίο θέλουν να αντιμετωπίσουν και να 

βρουν τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη που θα συμμετέχουν στην προσπάθεια. 

Για να πετύχει αυτό το βήμα, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής και συνεπής 

επικοινωνία. Προκειμένου να υπάρχει μια κοινή αντίληψη για ένα κοινωνικό 

ζήτημα, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να κατανοήσουν το όραμα της 

Τοπικής Αρχής και τον ρόλο που θα έχουν τα ίδια στην επίτευξη των στόχων. 

Βήμα 2 – Επίπεδο συμμετοχής: ανάλυση της σχέσης της Τοπικής Αρχής με τα 

πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτό το βήμα, οι Τοπικές Αρχές θα πρέπει να 

εξερευνήσουν και να εντοπίσουν αλλά ενδιαφερόμενα μέρη που θα ήθελαν να 

συμμετέχουν, αλλά και να αποφασίσουν το είδος της σχέσης που θα ήθελαν 

να αναπτύξουν με αυτά. Επίσης, είναι σημαντικό για κάθε είδος σχέσης να 

επισημανθούν τα κομβικά σημεία όπου χρειάζεται η συμμετοχή των μερών, 

το επίπεδο της συμμετοχής τους και γιατί η συμμετοχή τους είναι πολύτιμη. 

Με βάση αυτά, είναι σημαντικό οι Τοπικές Αρχές να σχεδιάσουν διαφορετικές 

δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να 

συμμετέχουν και να αλληλεπιδράσουν. Η παροχή ενός αισθήματος 

Προπαρασκευασ
τικά μέτρα 

• Επιτροπή 
(Τοπική Αρχή)

Έναρξη της 
διαδικασίας

• Καθορισμός 
της τεχνικής 
ομάδας
(συμμετοχή 
μερών)

Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας

• Νέα μέλη στην 
πλατφόρμα 
(νέα 
ενδιαφερόμεν
α μέρη)

Βήμα 1. χαρτογράφηση 
ενδιαφερόμενων μερών, 

καθορισμός 
στρατηγικών και 

ιεράρχηση

Βήμα 2. Ανάλυση και 
σχεδιασμός

Βήμα 3. Ικανότητα των 
Τοπικών Αρχών να 
ανταποκριθούν σε 

κοινωνικές προκλήσεις 
και να υποστηρίξουν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη

Βήμα4. Επισήμανση 
διαφόρων 

προσεγγίσεων και 
στρατηγικών 
συμμετοχής

Βήμα 5. Σχεδιασμός και 
υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων για την 
επιτυχή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών
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αυτονομίας στα ενδιαφερόμενα μέση θα τους επιτρέψει να θέσουν κοινούς 

στόχους, αλλά και να παρέχουν εποικοδομητική κριτική κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας. 

 

         

 
Εικόνα 1 – Η σχέση μεταξύ επιπέδου συμμετοχής και αριθμού ενδιαφερόμενων μερών 

(Morphy, 2008) 

 

Βήμα 3: Καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων μερών 

Οι Τοπικές Αρχές, μέσω του παρόντος εγχειριδίου, θα είναι σε θέση να 

παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα μέρη που θα 

ενταχθούν στο Κοινωνικό Εργαστήρι. Οι Τοπικές Αρχές και η Επιτροπή της 

πλατφόρμας θα πρέπει να γνωρίζουν καλά όλα τα βήματα της μεθοδολογίας 

και να είναι έτοιμες να παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους 

συμμετέχοντες. 

Βήμα 4: Τεχνικές συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών: προκειμένου να 

καταφέρουν οι Τοπικές Αρχές να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων μερών, είναι σημαντικό να ακολουθήσουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις και τεχνικές βασισμένες στις ανάγκες της κάθε κοινωνικής 

πρόκλησης, καθώς και στο είδος των ενδιαφερόμενων μερών. Οι Τοπικές 

Αρχές θα πρέπει να εξατομικεύσουν την προσέγγισή τους με κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα 

χαρακτηριστικά του καθενός. Πέραν της ανάλυσης της σχέσης μεταξύ της 

Τοπικής Αρχής και των ενδιαφερόμενων μερών (Πίνακας 5) θα πρέπει να 

υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση για κάθε επίπεδο συμμετοχής. Πιο 

κάτω παρουσιάζονται τα τρία διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμπραξη

Συμμετοχή

Διαβούλευση

Γραπτή επικοινωνία (από πομπό προς δέκτη)

Ενημερωτική επικοινωνία
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Τεχνικές συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών 

Τεχνική 

συμμετοχής 

Περιγραφή 

Σύμπραξη Ανάληψη κοινής ευθύνης. Αμφίδρομη επαφή/επικοινωνία, κοινή 

μάθηση, κοινή λήψη αποφάσεων και δράσεων 

Συμμετοχή Μέρος της ομάδας. Συμμετέχει στην εκπλήρωση καθηκόντων ή 

έχει ευθύνη για έναν συγκεκριμένο τομέα/δραστηριοτητα. 

Αμφίδρομη επαφή/ επικοινωνία με περιορισμένη ευθύνη. 

Διαβούλευση Συμμετέχει, αλλά δεν έχει ευθύνη και δεν έχει απαραίτητα τη 

δυνατότητα επιρροής πέραν της παροχής 

συμβουλών/διαβούλευσης. Περιορισμένη αμφίδρομη επικοινωνία: 

η τοπική αρχή κάνει ερωτήσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη απαντούν. 

Πίνακας 5 - Τεχνικές συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών 

 

Βήμα 5: Αυτό το εγχειρίδιο δίνει στις Τοπικές Αρχές καθοδήγηση και 

δραστηριότητες για όσα πρέπει να γίνουν μετά από την εξασφάλιση της 

συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και συμβουλές ώστε να 

διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες αισθάνονται κομμάτι του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου. 

 

Σε αυτό το τελικό βήμα της διαδικασίας, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι 

κάθε Κοινωνικό Εργαστήρι είναι διαφορετικό. Ως εκ τούτου, η πιο πάνω 

μεθοδολογία μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

και προκλήσεις του εκάστοτε περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, κάποια από τα 

πιο πάνω βήματα μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα ή 

κυκλικά. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι πολλά Κοινωνικά 

Εργαστήρια δεν καταφέρνουν να γίνουν βιώσιμα λόγω του ότι η συμμετοχή 

των ενδιαφερόμενων μερών δε γίνεται κατανοητή ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της όλης διαδικασίας. Επομένως, τα Κοινωνικά Εργαστήρια θα πρέπει, κατά 

κάποιο τρόπο, να κτιστούν γύρω από αυτή τη συμμετοχή. Όλοι οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται διαρκώς στις συζητήσεις 

και αποφάσεις και να νιώθουν ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα 

διάφορα κομβικά σημεία της διαδικασίας. Τέλος, για να μεγιστοποιηθούν οι 

πιθανότητες βιωσιμότητας του Κοινωνικού Εργαστηρίου, είναι σημαντικό να 

θυμάστε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα των 

στόχων και του σκοπού του Κοινωνικού Εργαστηρίου, ώστε να παραμένουν 

ενεργά στη διαδικασία. 

 

Διάγραμμα 8 – Διαχείριση προσδοκιών στη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών 

 

 

 

 

Αναθεώρηση των αναγκών 
και της κοινωνικής 

πρόκλησης 

Εξέταση του επιπέδου 
συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων μερών στην 
αντιμετώπιση της κοινωνικής 

πρόκλησης 

Προτυποποίηση και δοκιμή λύσεων 
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Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών 

Υπάρχουν πολλά οφέλη που μπορεί να έχει μια Τοπική Αρχή από την ενεργή 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου. Κάποια από αυτά είναι: 

 Οικοδόμηση εμπιστοσύνης: οι ειλικρινείς προσπάθειες μπορούν να 

συμβάλουν στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μερών και των Τοπικών Αρχών. 

 Διαχείριση κινδύνου: η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον για το Κοινωνικό Εργαστήρι και 

να φέρει στο προσκήνιο σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Βελτίωση της παραγωγικότητας: όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να 

έρθουν σε επαφή και να ‘συγκεντρώσουν’ γνώσεις, εμπειρίες και 

τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε αποτελεσματικό καθορισμό στρατηγικών.  

 Στρατηγικές ευκαιρίες: η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί 

να βοηθήσει την Τοπική Αρχή να εντοπίσει νέες ευκαιρίες σχετικές με την 

πρόκληση που θέλει να αντιμετωπίσει. 

 Συμπράξεις: δίνει τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να δημιουργήσουν 

νέες σχέσεις με παράγοντες που μπορούν να προσφέρουν αξία. Αυτοί που 

μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από την κοινωνική αλλαγή 

έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Επιπλέον, τόσο τα 

ενδιαφερόμενα μέρη όσο και οι Τοπικές Αρχές μπορούν να συνδυάσουν 

τους πόρους τους, ώστε να πετύχουν τους σκοπούς και τους στόχους του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου. 

 Νέο όραμα: εξασφαλίζει ότι οι Τοπικές Αρχές έχουν καλύτερη εικόνα και 

κοινό όραμα για τα ενδιαφερόμενα μέρη που θέλουν να επηρεάσουν. 

 Νέες δυναμικές: ενδυναμώνει τις προσπάθειες και δραστηριότητες του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου. 

 

Η πρώτη δραστηριότητα ονομάζεται "Χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων 

μερών". Αυτή είναι μια δραστηριότητα ιδεοθύελλας (brainstorming) που 

δίνει την ευκαιρία στις Τοπικές Αρχές να σκεφτούν για το ποια 

ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να εντάξουν στο Κοινωνικό Εργαστήρι. 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κατηγορίες ή ζητήματα όπως τα ακόλουθα: 

o Προσδοκίες ενδιαφερόμενων μερών: κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα 

έχει τη δικη του οπτική για την κοινωνική πρόκληση. Ακόμη, ίσως να 

περιμένει μια "ανταμοιβή" για τη συμμετοχή του. Είναι σημαντικό να είναι 

όσο το δυνατόν πιο σαφείς όσον αφορά τις απόψεις τους για την 

κοινωνική πρόκληση, καθώς και για τις προσδοκίες τους σχετικά με το 

Κοινωνικό Εργαστήρι.  

o Γνώση για το θέμα: τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να έχουν ένα ευρύ 

φάσμα γνώσεων για την κοινωνική πρόκληση, κάτι το οποίο ενδεχομένως 

να θέλετε να αξιοποιήσετε. Από την άλλη, μπορεί να υπάρχουν 

συμμετέχοντες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την πρόκληση και θα 

ήθελαν/χρειάζονταν την καθοδήγηση των Τοπικών Αρχών. 

o Θέση του εκπροσώπου του ενδιαφερομένου μέρους: συχνά, ένα 

άτομο εκπροσωπεί έναν συγκεκριμένο οργανισμό, οπότε είναι σημαντικό 

οι Τοπικές Αρχές να γνωρίζουν για το στάτους και τη θέση αυτού του 

ατόμου, καθώς και για το επίπεδο εξουσίας που έχει στον οργανισμό. 

o Προθυμία συμμετοχής: για να συμμετέχει με επιτυχία ένα 



 

 
 

35 

ενδιαφερόμενο μέρος στο Εργαστήρι κοινωνικής ένταξης είναι σημαντικό 

να δείξει αποφασιστικότητα και προθυμία να αποτελέσει μέρος του. Από 

την άλλη, η Τοπική Αρχή πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα του 

ενδιαφερόμενου μέρους να μην ενδιαφέρεται ή να μην είναι πρόθυμο να 

συμμετέχει.  

o Πιθανός αντίκτυπος (θετικός ή αρνητικός): η Επιτροπή του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τις επιπτώσεις 

που μπορεί να έχει η συνεισφορά των ενδιαφερόμενων μερών στο 

Εργαστήρι.  

o Πολιτισμικό πλαίσιο: οι Τοπικές Αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

διάφορους πολιτισμικούς παράγοντες, όπως τη γλώσσα, τα ζητήματα 

φύλου, τις κοινωνικές παραδόσεις, κ.λπ. 

o Γεωγραφική περιοχή: είναι σημαντικό οι Τοπικές Αρχές να γνωρίζουν 

τη γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας θα δραστηριοποιηθούν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη για την πρόκληση που έχει εντοπιστεί. 

o Βαθμός συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών: οι Τοπικές Αρχές 

πρέπει να σεβαστούν τον χρόνο και την ενέργεια που μπορεί να 

αφιερώσει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ξεχωριστά.  

o Σχέσεις των ενδιαφερόμενων μερών μεταξύ τους: αυτό είναι μια 

ιδιαίτερα σημαντική πτυχή, αφού η συμμετοχή διαφορετικών 

ενδιαφερόμενων μερών χρειάζεται προσεκτική μεταχείριση. Αυτό θα 

οδηγήσει σε αποφυγή εντάσεων ή δύσκολων καταστάσεων κατά τη 

διάρκεια της συνεργασίας ή της δημιουργίας σχέσεων. 

 

Στη δραστηριότητα που αφορά τη χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων 

μερών, οι Τοπικές Αρχές θα χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο με το οποίο θα 

κάνουν καταγραφή των ενδιαφερόμενων μερών. Οι Τοπικές Αρχές μπορούν 

να τροποποιήσουν ή να προσθέσουν κατηγορίες με βάση την πρόκληση που 

έχει εντοπιστεί σε τοπικό επίπεδο. 

 

Η δεύτερη δραστηριότητα ονομάζεται "Συνοπτικό Πρότυπο για τη 

Συμμετοχή Ενδιαφερόμενων Μερών" και λειτουργεί συμπληρωματικά 

στην πρώτη δραστηριοτητα. Για να ολοκληρωθεί, χρειάζονται οι 

πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από την προηγούμενη δραστηριοτητα. Σε 

περίπτωση που έχει παραλειφθεί η πρώτη δραστηριοτητα, θα χρειαστεί 

μεγαλύτερη προσπάθεια για αυτή τη δραστηριότητα. Στις Τοπικές Αρχές 

δίνεται ένα εργαλείο και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να εντοπίσουν 

κοινωνικές προκλήσεις στο τοπικό τους πλαίσιο, καθώς και πιθανούς 

ενδιαφερόμενους φορείς (όπως έχουν χαρτογραφηθεί στην πρώτη 

δραστηριότητα). Ακόμη, το εργαλείο αυτό θα επιτρέψει στις Τοπικές Αρχές 

να αξιολογήσουν το επίπεδο "καταλληλότητας" κάθε πιθανού 

ενδιαφερόμενου μέρους σε σχέση με την πρόκληση. 

  

Τέλος, η τρίτη δραστηριότητα έχει να κάνει με την ανάπτυξη και παροχή 

πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική πρόκληση. Αποσκοπεί στην παροχή 

πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με το ποια είναι η 

κοινωνική πρόκληση, γιατί είναι σημαντική για το καθένα από αυτά και για 

το πώς θα προσφέρουν στη διαδικασία. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Μετά τον εντοπισμό της πρόκλησης, το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Σε αυτό το σημείο οι Τοπικές Αρχές εμβαθύνουν και 
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εστιάζουν τις προσπάθειές τους για την ενεργή συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων μερών στο Κοινωνικό Εργαστήρι. Για τον σκοπό της τρίτης 

αυτής συνεδρίας έχουν σχεδιαστεί δραστηριότητες των οποίων η συνολική 

διάρκεια δεν ξεπερνά τις τρεις ώρες. 

 
Δραστηριότητα 1: Αρχίζοντας – Παγκόσμιο Καφέ 
 
Στόχος: Να βοηθήσει στον διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους και στη δημιουργία εποικοδομητικών ευκαιριών 

για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο Κοινωνικό Εργαστήρι.  

 
 
Υλοποίηση: 
 Ο διαμεσολαβητής διαμορφώνει τον χώρο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

συμμετέχοντες να καθίσουν σε ομάδες των 4-5 ατόμων.  

 Ο διαμεσολαβητής εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι θα χωριστούν σε 

τέσσερις μικρότερες ομάδες και ότι θα κάνουν τέσσερις γύρους 

συζήτησης 5 περίπου λεπτών ο καθένας.  

 Κάθε ομάδα παίρνει μια από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Ποιος είναι ο ρόλος του ενδιαφερόμενου μέρους στην κοινωνική 

πρόκληση που έχει εντοπιστεί; 

- Ποια είναι τα οφέλη από την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 

στο Κοινωνικό Εργαστήρι; 

- Πόση υποστήριξη ή πόρους θα χρειαστείτε εσωτερικά για να 

εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών;  

- Τι κινητοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη και ποιος επηρεάζει την άποψή 

τους; 

 Ο διαμεσολαβητής ζητά από την κάθε ομάδα να καταγράψει τις ιδέες της. 

 Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, οι συμμετέχοντες 

μετακινούνται σε άλλο τραπέζι. Όλες οι ομάδες θα πρέπει να περάσουν 

και από τα τέσσερα τραπέζια, ούτως ώστε όλοι να συνεισφέρουν τις ιδέες, 

τις ερωτήσεις τους, κ.λπ. 

 Όταν τελειώσουν όλες οι ομάδες, οι συμμετέχοντες συζητούν όλοι μαζί τα 

αποτελέσματά τους.  

 Ο διαμεσολαβητής καλεί τους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για τα 

αποτελέσματα των τεσσάρων ερωτήσεων. 

 
Αναμενόμενο αποτέλεσμα: οι συμμετέχοντες κατανοούν καλύτερα τον ρόλο, 

τον αντίκτυπο και τη σημασία των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με την 

κοινωνική πρόκληση που έχουν εντοπίσει. 

 
Διάρκεια: 1 ώρα 
 
Πόροι: 
 Τραπέζια διαμορφωμένα για ομάδες τεσσάρων ατόμων. 
  Χαρτί και στυλό/μαρκαδόροι 
 Λίστα με τις κοινωνικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί προηγουμένως 

 Πίνακας/Χαρτοπίνακας όπου θα καταγραφούν τα συμπεράσματα της 
τελικής συζήτησης. 

 
Δραστηριότητα 2: Η δραστηριότητα χαρτογράφησης των 

ενδιαφερόμενων μερών σχετίζεται με το βήμα 1 που περιγράφηκε στη 

μεθοδολογία για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. 
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Στόχος: να βοηθήσει τις Τοπικές Αρχές να εντοπίσουν όλα τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη με βάση την πρόκληση που έχουν επισημάνει σε τοπικό 

επίπεδο. 

 
Υλοποίηση:  
   Οι Τοπικές Αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τη λίστα με τις προκλήσεις που 

έχουν εντοπίσει στη συνεδρία 1 και να κάνουν μια ομαδική ιδεοθύελλα για 

20 λεπτά σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στην πλατφόρμα.  

Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εστιάσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Ποια είναι τα διαφορετικά ενδιαφερομενα μέρη; 

- Ποια είναι τα συμφέροντά τους; 

- Πώς μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κοινωνικής 

πρόκλησης; 

- Πώς αντιλαμβάνονται/θα αντιλαμβάνονταν την κοινωνική πρόκληση; 

- Ποιες μπορεί να είναι οι προσδοκίες τους; 

- Σε ποιο βαθμό κάθε ενδιαφερόμενο μέρος επηρεάζεται από την 

κοινωνική πρόκληση; 

 Δίνεται στις Τοπικές Αρχές ένα διάγραμμα (βλ. Διάγραμμα 9) το οποίο 

τους ζητείται να συμπληρώσουν. Αυτό το διάγραμμα δίνει στους 

συμμετέχοντες την ευκαιρία να χωρίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη που 

έχουν εντοπίσει σε τρεις βασικές κατηγορίες: ενδιαφερόμενα μέρη που 

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική πρόκληση που έχει 

εντοπιστεί, ενδιαφερομενα μέρη που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας και ενδιαφερομενα μέρη που 

επηρεάζονται από την απόδοση της πλατφόρμας. 

 
Υποστηρικτικό υλικό που θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιήσουν οι 
συμμετέχοντες (Morphy, 2008): 
 
Ερωτήσεις για την αξιολόγηση της επιρροής που μπορούν να έχουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη: 
 Πόση επιρροή έχει το ενδιαφερόμενο μέρος; 

 Έχει το ενδιαφερόμενο μέρος περισσότερη επιρροή σε συγκεκριμένους 

τομείς; 

 Έχει το ενδιαφερόμενο μέρος νομική δικαιοδοσία; 

 Πώς θα μπορούσε να δυσκολέψει τη διαδικασία; 

 Έχουμε συναντήσει το ενδιαφερόμενο μέρος ξανά στο παρελθόν; Ποια 

ήταν η συμμετοχή του; Ποιες ευθύνες έχουμε απέναντι σε αυτό; 

Ερωτήσεις για το κίνητρο των ενδιαφερόμενων μερών: 
 Ποιες είναι οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών; 

 Ποιο ακριβώς είναι το συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών; 

 Ποιος είναι ο τομέας ενδιαφέροντός τους; 

 Τι περιμένουν να αποκομίσουν;  

 Ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους; 

Ερωτήσεις για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων μερών: 
 Τι χρειάζονται; 

 Τι θα μπορούσε να αποκομίσει βραχυπρόθεσμα το κάθε ενδιαφερόμενο 

μέρος; 

 Ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους μακροχρόνια; 

 Ποιες δράσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε τις 

ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών; 

 Ποιο θα ήταν ένα αμοιβαία ωφέλιμο αποτέλεσμα για εμάς και το 
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συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος; 

 
Σημείωση: ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να εξηγήσει στους συμμετέχοντες 
ότι η παραγωγή ιδεών πρέπει να γίνει στη βάση της χαρτογράφησης που 
έχουν κάνει προηγουμένως για τα ενδιαφερόμενα μέρη (προσδοκίες, 
γνώση για το θέμα, θέση του εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου μέρους, 
προθυμία συμμετοχής, πιθανός αντίκτυπος, πολιτισμικό πλαίσιο, 
επίπεδο συμμετοχής). Ως υποστηρικτικο υλικό, ο διαμεσολαβητής μπορεί 
να μοιράσει τον πίνακα χαρτογράφησης, στον οποίο οι συμμετέχοντες 
μπορούν να καταγράψουν άτομα ή οργανισμούς ως πιθανά ενδιαφερομενα 
μέρη. Οι Τοπικές Αρχές μπορούν να προσαρμόσουν ή να προσθέσουν 
κατηγορίες με βάση την κοινωνική πρόκληση που έχουν εντοπίσει σε τοπικό 
επίπεδο. 

  
Διάγραμμα 9 – Κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών 

 
Αναμενόμενο αποτέλεσμα: χαρτογράφηση των πιθανών ενδιαφερόμενων 

μερών που σχετίζονται με την κοινωνική πρόκληση που έχει εντοπιστεί και 

των δυνατοτήτων συνεισφοράς που έχει το καθένα στο Κοινωνικό 

Εργαστήρι. 

 
Διάρκεια: 1 ώρα 
 
Πόροι: 
 Η κοινωνική πρόκληση που έχει εντοπιστεί  
 Αίθουσα με πίνακα/πίνακα παρουσιάσεων  
 Μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα 
 Χαρτάκια post it 

 
 

Δραστηριότητα 3: Παροχή πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη 
σχετικά με την κοινωνική πρόκληση 
 
Στόχος: Αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 
σχετικά με το ποια είναι η κοινωνική πρόκληση, γιατί είναι σημαντική για το 
κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και πώς το καθένα από αυτά θα προσφέρει στη 
διαδικασία, ώστε να βοηθήσει στον καθορισμό στόχων και στρατηγικών.  
 
Υλοποίηση: 
 Ο διαμεσολαβητής ζητά από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν και να 

συμφωνήσουν για ένα κοινό κανάλι/δίαυλο μέσω του οποίου θα 

επικοινωνήσουν την κοινωνική τους πρόκληση (π.χ. ενημερωτικά δελτία, 

τοπικές εφημερίδες, συναντήσεις τοπικών οργανώσεων, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κ.λπ.). Για να το κάνουν αυτό, οι συμμετέχοντες παράγουν 

Ενδιαφερόμενα μέρη που 
έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την 
κοινωνική πρόκληση που 

έχει εντοπιστεί

________________

________________

Ενδιαφερομενα μέρη που 
είναι πιθανόν να 
επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα της 
πλατφόρμας

________________

________________

Ενδιαφερομενα μέρη που 
επηρεάζονται από την 

απόδοση της πλατφόρμας

________________

________________
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ιδέες σχετικά με τα υλικά επικοινωνίας/μέσα (ενημερωτικά φυλλάδια, 

δελτία, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να επικοινωνήσουν με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(σχετικά με τη σημασία της κοινωνικής πρόκλησης που έχει εντοπιστεί). 

 Ο διαμεσολαβητής βεβαιώνεται ότι όλη η ομάδα έχει αναπτύξει ένα κοινό 

όραμα για την κοινωνική πρόκληση, το οποίο περιλαμβάνει τη 

συνεισφορά των ενδιαφερόμενων φορέων. 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, με 

κάθε ομάδα να επιλέγει και ένα ενδιαφερόμενο μέρος. Οι ομάδες πρέπει 

να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τις ακόλουθες πληροφορίες στα 

ενδιαφερόμενα μέρη: (1) ποια είναι η κοινωνική πρόκληση (2) γιατί είναι 

σημαντική για το ενδιαφερόμενο μέρος (3) ποιος είναι ο ρόλος του στο 

κοινωνικό εργαστήρι και (4) πώς θα συμβάλουν στη διαδικασία.  

 Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος και 

επαναλαμβάνουν τη διαδικασία. 

 Στο τέλος, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα αποτελέσματά τους με όλη 

την ομάδα. 

 
Αναμενόμενο αποτέλεσμα: ένα σαφές μήνυμα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, 

το οποίο εξηγεί την κοινωνική πρόκληση πάνω στην οποία καλούνται να 

εργαστούν. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 

έχουν κατανοήσει τις προσπάθειες που απαιτούνται και τον ρόλο τους στη 

διαδικασία. 

 
Διάρκεια: 1 ώρα 
 
Πόροι:  
 Αίθουσα με πίνακα και χαρτοπίνακα/πίνακα παρουσιάσεων  
 Από κοινού συμφωνημένη κοινωνική πρόκληση  
 Χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων μερών από τη δραστηριότητα 1 
 Χαρτί και στιλό σε διάφορα χρώματα 

 Χαρτάκια post it 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αξιολόγηση δραστηριοτήτων: 
Στο τέλος της συνεδρίας, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να εξετάσουν σε 

συντομία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν, αλλά και να κάνουν εισηγήσεις για πράγματα που θα 

ήθελαν να βελτιωθούν στο μέλλον. 

Ο διαμεσολαβητής ζητά από τους συμμετέχοντες να επισημάνουν τα δυνατά 

και αδύναμα σημεία και αυτά που θα περίμεναν ιδανικά να δουν σε αυτή τη 

συνεδρία. Αυτή η ανατροφοδότηση μπορεί καλύτερα να δοθεί με χαρτάκια 

post it, στα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να γράψουν τα σχόλιά τους και 

να εξηγήσουν την οπτική τους στην υπόλοιπη ομάδα.  

Τέλος, ο διαμεσολαβητής πρέπει να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες για τη 

συμμετοχή τους στη συνεδρία και να παρουσιάσει σε συντομία τις 

δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στην επόμενη συνεδρία.  

 
ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Η συνεδρία αυτή έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις Τοπικές Αρχές χρήσιμες 

γνώσεις και εργαλεία για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων 

μερών σε έναν διαθεματικό συνεργατικό χώρο, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί μια πολύπλοκη κοινωνική πρόκληση.  

Έχοντας ήδη εντοπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε τοπικό 

επίπεδο, μέσω αυτής της συνεδρίας αναμένεται ότι οι Τοπικές Αρχές θα είναι 
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σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να πετύχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα από τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο Κοινωνικό 

Εργαστήρι.  

Φροντίστε να ενημερώσετε τους συμμετέχοντες ότι όλες οι δραστηριότητες 

που έχουν γίνει σε αυτή τη συνεδρία θα είναι χρήσιμες για την επόμενη 

συνεδρία, "Συζήτηση και Προτυποποίηση". 
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6.2.3 Συνεδρία 3 - Συζήτηση και Συνεδρία 4 - Προτυποποίηση 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η συνεδρία αυτή εστιάζει στο τρίτο βήμα της μεθοδολογίας. Στα 

προηγούμενα βήματα, εντοπίσατε την πρόκληση ή τις προκλήσεις που θα 

αντιμετωπιστούν μέσω του Κοινωνικού Εργαστηρίου, καθώς και τα άτομα 

και τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα συμμετέχουν. Τώρα είναι η στιγμή να 

αρχίσετε με τη φάση της συζήτησης και της προτυποποίησης πιθανών 

λύσεων. Αυτή η φάση είναι πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει στις Τοπικές 

Αρχές να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν τα διάφορα ενδιαφερομενα 

μέρη στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων, οι οποίες θα ελεγχθούν και θα 

αξιολογηθούν το συντομότερο δυνατόν. Η συζήτηση και η προτυποποίηση 

βρίσκονται στην καρδιά της προσέγγισης των Κοινωνικών Εργαστηρίων. 

Η συζήτηση και η προτυποποίηση έχουν άμεση σχέση με την καινοτομία. 

Στην προσέγγιση των Κοινωνικών Εργαστηρίων, η καινοτομία επιτρέπει την 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για την εξεύρεση λύσεων σχετικά με μια 

κοινωνική πρόκληση. Σε αυτό το πλαίσιο, η καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί 

ως διαδικασία "επίλυσης προβλήματος" ή ως απάντηση στο ερώτημα "τι 

μπορούμε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα". 

Η συζήτηση και η προτυποποίηση παίρνουν τα πράγματα ένα βήμα πιο 

πέρα, αφού μέσω αυτών των πρακτικών οι λύσεις αναπτύσσονται σε 

"πρότυπα" τα οποία δοκιμάζονται με τους τελικούς χρήστες. 

Στο πλαίσιο των Κοινωνικών Εργαστηρίων, είναι σημαντικό να θυμόμαστε 

πάντα ότι οι σημαντικές λύσεις αυτές που πηγαίνουν πέρα από τις ανάγκες 

του ατόμου και επιδρούν σε συστημικό επίπεδο. Η κοινωνική καινοτομία 

έχει να κάνει, λοιπόν, με την εξεύρεση υποσχόμενων λύσεων για κοινωνικές 

προκλήσεις και, στη συνέχεια, με την προσπάθεια διάχυσης και κλιμάκωσής 

τους σε συστημικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας μπορεί 

να είναι ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μια διαδικασία ή μια τεχνολογία, μπορεί 

όμως επίσης να είναι και μια αρχή, ένας κανονισμός, ένα κοινωνικό κίνημα, 

μια κοινωνική παρέμβαση ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 

 

Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το βήμα; 

 Παράγει καινοτόμες λύσεις  

 Εξάγει συμπεράσματα από ένα μεγάλο εύρος δεδομένων 

 Εντοπίζει ευκαιρίες για τον σχεδιασμό νέων λύσεων και προτύπων  

 Δημιουργεί πρότυπα ιδεών  

 Προετοιμάζει εργαστηριακές δοκιμές/αξιολογήσεις  

 Ορίζει τις απαραίτητες συνθήκες για τη δοκιμή/έλεγχο 

 

Προκειμένου να διεξαχθεί με επιτυχία αυτό το βήμα, απαιτείται μια ομάδα 

που να αντικατοπτρίζει την πολυσχιδή φύση των προκλήσεων που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινωνικό Εργαστήρι 

πρέπει να διευθύνεται από ομάδες ενδιαφερόμενων μερών με διαφορετικό 

υπόβαθρο, οι οποίες θα συνεργαστούν και θα παρέχουν τις δικές τους 

οπτικές, ανάγκες και ιδέες. Επομένως, η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί μια 

σειρά δεξιοτήτων και στάσεων διαφορετικών από αυτές που απαιτούνται 

στις τυπικές μεθόδους σχεδιασμού. 

Απαιτείται, λοιπόν, μια νοοτροπία και μια προσέγγιση από τους 

συμμετέχοντες, η οποία να μην είναι “απλή συνεργασία”.  

Αξίζει να τονίσουμε ορισμένους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν 
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σε μια υγιή συνεργασία: 

 Είναι σημαντικό να συμφωνηθούν οι ρόλοι του κάθε μέρους στη 

διαδικασία (για παράδειγμα, ποιος θα καθοδηγεί και θα συντονίζει την 

ομάδα). 

 Η επικοινωνία πρέπει να είναι ανοικτή και όλες οι πληροφορίες πρέπει 

να κοινοποιούνται.  

 Είναι απαραίτητο να υπάρξει από την αρχή ομοφωνία σχετικά με τους 

στόχους που θα επιτευχθούν και τα καθήκοντα που θα έχει το κάθε 

μέρος. Αυτά είναι πάνω από οποιαδήποτε προσωπική ικανοποίηση ή 

αναγνώριση (η συνεργασία δεν έχει να κάνει με την επίτευξη ατομικών 

στόχων).  

 Όλες οι ιδέες και συνεισφορές είναι σημαντικές, οπότε πρέπει να είναι 

ευπρόσδεκτες (να μην επικρίνονται ή να λογοκρίνονται). 

 

Ο πίνακας πιο κάτω παρουσιάζει κάποιες από τις πιο σημαντικές δεξιότητες 

που πρέπει να έχουν υπόψη τους τα μέλη της ομάδας, προκειμένου να 

συνεργαστούν αποτελεσματικά. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ενεργή ακρόαση  

Γραπτή επικοινωνία 

Λεκτική επικοινωνία 

Μη λεκτική επικοινωνία 

Ανοικτή επικοινωνία 

Αναγνώριση και επιβράβευση  

Επιτεύγματα 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

διαφορετικά εθνικά και θρησκευτικά 

υπόβαθρα 

Ανάπτυξη και διαχείριση προσδοκιών  

Διαμεσολάβηση της ομαδικής συζήτησης 

Καθορισμός ρόλων που αξιοποιούν τα 

πλεονεκτήματα του κάθε ατόμου 

Επίτευξη ομοφωνίας 

Οπτική των μελών της ομάδας που είναι 

διστακτικά να την εκφράσουν  

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ανθεκτικότητα 

Να μην προσβαλλόμαστε εύκολα 

Διαπροσωπικές δεξιότητες 

Ικανότητα αποταύτισης από τα έντονα 

συναισθήματα 

Περιέργεια  

Ενσυναίσθηση 

Συμπόνια  

Εντοπισμός συστημικών προβλημάτων  

Επίλυση συγκρούσεων 

Ανάλυση προβλημάτων χωρίς επίρριψη 

ευθυνών 

Ιδεοθύελλα 

Συμβιβασμός  

Καθορισμός αμοιβαία αποδεκτών 

ρόλων/κατανομή ρόλων/κατανομή 

ευθυνών 

Προσδιορισμός εμποδίων επιτυχίας  

Διαχείριση χρόνου/οργάνωση  

Ηγεσία/διαμεσολάβηση 

Αναλυτικές δεξιότητες  

Δημιουργικότητα  

Κριτική σκέψη  

Επίλυση προβλημάτων  

Καινοτομία 

Πίνακας 6 – Προτεινόμενες δεξιότητες για την ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ; 

 

Η συζήτηση, γενικά, είναι η διαδικασία του διαλόγου για ένα θέμα με σκοπό 

να καταλήξουν οι συνομιλητές σε μια απόφαση ή να ανταλλάξουν ιδέες 

εξετάζοντας όλες τις οπτικές και απόψεις και ρίχνοντας φως σε όλες τις 

εναλλακτικές επιλογές. Η συζήτηση, στην περίπτωση των Κοινωνικών 

Εργαστηρίων, ξεκινά όταν η ομάδα έχει μια καλά διατυπωμένη δήλωση 

προβλήματος και είναι έτοιμη να παράγει ιδέες για πιθανές λύσεις. Η 

συζήτηση επιτρέπει τη διεύρυνση της οπτικής μας για διάφορα θέματα. Σε 

αυτό το εγχειρίδιο, ο όρος συζήτηση αναφέρεται στην παραγωγή ιδεών οι 
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οποίες στη συνέχεια συνδυάζονται σχηματίζοντας "σχέδια". 

 Οι ιδέες είναι προκαταρκτικής φύσης και είναι το αποτέλεσμα των 

συνδυασμένων οπτικών και τρόπων σκέψης των μελών της ομάδας. 

Συνήθως, μια ιδέα χρειάζεται περαιτέρω σκέψη και ανατροφοδότηση 

προτού να μπορεί να θεωρηθεί ως επιλογή που μπορεί να υλοποιηθεί ή 

να εφαρμοστεί.  

 Τα σχέδια είναι αυτά που προκύπτουν μετά από μια περίοδο 

επεξεργασίας. Το σχέδιο, με άλλα λόγια, μπορεί να είναι η τελική μορφή 

μιας αρχικής ιδέας, η οποία προκύπτει μετά από μια διαδικασία 

αναστοχασμου και βελτιστοποίησης. Μέσω του σχεδίου, μπορούμε να 

αναπτύξουμε μια πιο δομημένη και σαφή πορεία δράσης, που 

περιλαμβάνει ένα σημείο έναρξης, ενδιάμεσα σημεία και ένα τελικό 

σημείο. 

  

Στη διαδικασία της συζήτησης, είναι σύνηθες μία ομάδα να παράγει έναν 

μεγάλο αριθμό ιδεών και πιθανών λύσεων. Επομένως, είναι σημαντικό σε 

αυτή τη φάση να βεβαιωθείτε ότι οι διαφορετικές ιδέες συμβαδίζουν και ότι 

βάζετε σε προτεραιότητα αυτές που πρέπει να αξιολογηθούν πρώτα. 

 

Γιατί είναι σημαντική η συζήτηση; 

 για να δοθεί σε έμφαση μια δήλωση προβλήματος/πρόκλησης (αυτής 

που έχει εντοπιστεί στο πρώτο βήμα) 

 για να αναπτυχθούν εναλλακτικά σχέδια (από πολλές ιδέες μπορούν να 

προκύψουν μερικά συγκεκριμένα σχέδια) 

 για να παραχθούν ιδέες που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα  

 για να παραχθούν λύσεις πέρα από τις προφανείς και να αυξηθούν οι 

δυνατότητες καινοτομίας 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ; 

 

Προτυποποίηση σημαίνει δοκιμή λύσεων όσο το δυνατόν πιο πρώιμα 

στη διαδικασία, προτού να κάνουμε διαθέσιμο στο κοινό ένα προϊόν ή 

υπηρεσία. Η φάση της προτυποποίησης είναι απαραίτητο κομμάτι της 

προσέγγισης των Κοινωνικών Εργαστηρίων, αφού επιτρέπει την πιλοτική 

δοκιμή πιθανών λύσεων σε μικρή κλίμακα με τους τελικούς χρήστες και τη 

λήψη ανατροφοδότησης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να εμπλουτίσει το 

αρχικό πρότυπο και να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική τελική λύση.  

Στη φάση αυτή της προτυποποίησης, οι αρχικές λύσεις και πρότυπα 

μπαίνουν σε εφαρμογή και αξιολογούνται από τους ίδιους τους χρήστες, ενώ 

η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί: η ανατροφοδότηση από τους χρήστες 

ενσωματώνεται στο σχέδιο και το πρότυπο, το οποίο στη συνέχεια 

ελέγχεται εκ νέου.  

Η προσέγγιση της προτυποποίησης είναι μια δημιουργική άσκηση που 

επιτρέπει τη δημιουργία μιας όσο το δυνατόν πιο ακριβούς λύσης, δίνοντάς 

μας τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες, τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες των χρηστών, και να δοκιμάσουμε πιθανές λύσεις 

τροποποιώντας τις με βάση την ανατροφοδότηση. Το αποτέλεσμα μπορεί να 

είναι ένα αντικείμενο, μια γραφική αναπαράσταση, ένας σενάριο υπόδυσης 

ρόλων, ένας κανονισμός ή οτιδήποτε άλλο ταιριάζει στην περίπτωση. 

Δεδομένου ότι από τη συζήτηση μπορούν να προκύψουν πολλά πρότυπα, η 

φάση της προτυποποίησης πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να 
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διασφαλιστεί η δοκιμή/αξιολόγηση όλων των προτύπων βήμα προς βήμα. Οι 

πιο υποσχόμενες λύσεις μετά την αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες θα 

συνδυαστούν σε ένα σύστημα προτύπων που θα οδηγήσει σε μια ολιστική 

λύση στο πρόβλημα. 

 

 

Διάγραμμα 10 – Το βήμα της προτυποποίησης και της συζήτησης 

 

Η προσέγγιση της προτυποποίησης επιτρέπει στην ομάδα να μάθει από την 

εμπειρία της ήδη από τα αρχικά στάδια, καθώς και να τροποποιήσει τα 

πρότυπα με βάση όσα έχει μάθει προηγουμένως. Αυτό μπορεί να 

ελαχιστοποιήσει το ρίσκο για τις δημόσιες αρχές, κάτι που δε συμβαίνει 

στην περίπτωση που σχεδιάζεται μια λύση χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 

ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών. Αυτή η επαναληπτική προσέγγιση 

είναι ένας πολύ πιο οικονομικός και αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης, 

ελέγχου και αξιολόγησης προτύπων σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές 

αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν πολύ υψηλά ποσοστά αποτυχίας. 

 

Γιατί είναι σημαντική η προτυποποίηση; 

 κάνει τις ιδέες και τα σχέδια πραγματικότητα  

 εμπλέκει τους χρήστες και τα ενδιαφερόμενα μέρη και είναι όσο το 

δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες τους  

 δοκιμάζει λύσεις όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα  

 η αποτυχία συμβαίνει σε πρώιμο στάδιο, πριν την επένδυση πολλών 

πόρων  

 βελτιστοποιεί τα αρχικά σχέδια λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 

από τη δοκιμή με τους χρήστες 

 

Υλοποίηση της Συζήτησης και της Προτυποποίησης  

Για εφαρμογή του βήματος της συζήτησης και της προτυποποίησης 

χρησιμοποιείται η μέθοδος «σχεδιασμού σκέψης», βάση του οποίου 

προτείνονται τα ακόλουθα βήματα: 

 

ΦΑΣΗ 1 – ΕΣΤΙΑΣΗ 

Η εστίαση στη δήλωση προβλήματος είναι κρίσιμης σημασίας για την 

επίτευξη των στόχων της ομάδας. Παρόλο που η συζήτηση έχει να κάνει με 

τη διαφορετικότητα, το να μένουμε εστιασμένοι στο θέμα θα μας 

εξοικονομήσει χρόνο και ενέργεια. Αυτή η εστίαση ισχύει για όλες τις φάσεις 

της διαδικασίας και λαμβάνει υπόψη την πρόκληση που έχει διατυπωθεί σε 

προηγούμενο στάδιο, η οποία πρέπει να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες 

με σαφήνεια και τεκμηρίωση μέσω όλων των σχετικών δεδομένων που είναι 

διαθέσιμα (στατιστικά στοιχεία, μαρτυρίες χρηστών ή ενδιαφερόμενων 

Idea A Idea B Concept 1 Concept 1

Idea C Idea D Concept 3

→ Idea E Idea F → Concept 2 → Concept 2 →
Idea G Idea H Concept 4 Concept 4

Idea I Idea J Concept 5

Solution to 

the Social 

Challenge

Social Challenge

Available data 

and inputs 

from 

stakeholders 

and users

Prototyping 

with end 

users; 

Assement, 

learning and 

improvement

Prototyping 

with end 

users; 

Assement, 

learning and 

improvement

Discussion

Reflection

Refinement

Fine-

tunning
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μερών, εκθέσεις πολιτικής, κ.λπ.). Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες πρέπει να 

είναι ενήμεροι για τους στόχους της διαδικασίας: παραγωγή ιδεών, 

μετατροπή των ιδεών σε σχέδια, αξιολόγηση/δοκιμή και ενσωμάτωση της 

νέας γνώσης, και καθορισμός ενός πρωτοκόλλου πειραματισμού. 

 

ΦΑΣΗ 2 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΕΩΝ 

Σε αυτή τη φάση, είναι βασικό να παραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

διαφορετικές ιδέες για επίλυση του προβλήματος. Μπορούν να έχουν τη 

μορφή σημειώσεων, φωτογραφιών, σχεδίων σκίτσων, παραθεμάτων κ.λπ. Η 

χρήση σκίτσων ή σχεδίων βοηθά το ίδιο το άτομο να διασαφηνίσει την ιδέα 

του, αλλά και όλη την ομάδα να είναι στο ίδιο μήκος κύματος. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, θα προκύψουν πολλές ιδέες, οι οποίες 

όμως δεν αποτελούν ακόμη λύσεις, αφού πρέπει πρώτα να συζητηθούν, να 

βελτιστοποιηθούν και να μετασχηματιστούν σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις. 

Παρόλο που όλες οι ιδέες έχουν αξία και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, σε 

αυτό το στάδιο ενδέχεται να μην επιλεγούν όλες οι ιδέες για περαιτέρω 

επεξεργασία. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω του ότι δεν είναι εφικτές ή 

ρεαλιστικές στο παρόν στάδιο, ή εξαιτίας του ότι δεν ικανοποιούν τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών, δεν είναι αρκετά καινοτόμες ή δεν 

έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ουσιαστικό αντίκτυπο.  

Στη φάση της παραγωγής, οι ιδέες θα ομαδοποιηθούν και θα συζητηθούν 

ώστε να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Η παραγωγή ιδεών για πιθανές 

λύσεις είναι απλά η αρχή. Ο μετασχηματισμός των ιδεών σε σχέδια, ο οποίος 

θα λάβει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες του πλαισίου, θα είναι το 

επόμενο βήμα, που θα βοηθήσει την ομάδα να δημιουργήσει συγκεκριμένα 

σχέδια που μπορούν να μετασχηματιστούν στη συνέχεια σε πρότυπα. 

Δεδομένου ότι από έναν μεγάλο αριθμό ιδεών μπορεί να προκύψουν πολλά 

διαφορετικά σχέδια, ίσως να είναι χρήσιμο να έχετε ένα είδος 

σημειωματάριου/τετραδίου για τη καταγραφή των σχεδίων, όπου θα μπουν  

σε προτεραιότητα για να μετατραπούν σε πρότυπα. 

Υπάρχει ένα τρίτο βήμα σε αυτή τη φάση, στο οποίο γίνεται αξιολόγηση του 

κατά πόσο είναι εφικτά τα σχέδια. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάσει 

στην καταλληλότητα των σχεδίων για την κοινωνική πρόκληση, στην 

επισήμανση τυχόν περιορισμών για τη φάση του σχεδιασμού και στην 

ιεράρχηση των σχεδίων.  

 

ΦΑΣΗ 3 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Η φάση του σχεδιασμού έχει να κάνει με την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

προτύπων, με βάση τα σχέδια που έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως. 

Οι ιδέες και τα σχέδια μετασχηματίζονται, επομένως, από αφηρημένες 

σκέψεις σε συγκεκριμένα υλικά ή δράσεις, τα οποία θα 

δοκιμαστούν/αξιολογηθούν με τη μορφή προτύπων. Η επιλογή των σχεδίων 

που θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν (και με ποια σειρά) απαιτεί 

αξιολόγηση του κατά πόσο μπορούν να επιφέρουν τον επιθυμητό αντίκτυπο 

στους τελικούς χρήστες. Κατά την ιεράρχηση των σχεδίων, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα καινοτομίας, 

η δυνατότητα πρόσβασης από τους χρήστες, κ.ά. Η απάντηση στις πιο κάτω 

ερωτήσεις μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή των καταλληλότερων σχεδίων: 

 Ποια σχέδια έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επιφέρουν 

αντίκτυπο; 

 Ποια σχέδια είναι πιο εφικτά; 
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 Ποια σχέδια είναι τα πιο καινοτόμα ή πρωτότυπα;  

 Για ποια σχέδια είναι πιο ενθουσιασμένη η ομάδα; 

 

Έχοντας αποφασίσει για το ποια σχέδια θα δοκιμαστούν πιλοτικά, είναι ώρα 

να αναπτυχθούν και να σχεδιαστούν τα πρότυπα. Ένα πρότυπο μπορεί να 

πάρει διαφορετικές μορφές, ωστόσο η μορφή του πρέπει να είναι 

συγκεκριμένη και απτή. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε υπόψη ότι η βασική 

σκέψη πίσω από τη δημιουργία προτύπων δεν είναι να γίνει απλά κάτι 

συγκεκριμένο/απτό, αλλά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να μάθουμε 

κάτι από τη διαδικασία, παίρνοντας ανατροφοδότηση και κάνοντας 

βελτιώσεις. 

Ένα απτό πρότυπο μπορεί να είναι στην ουσία οτιδήποτε! Μια ιστορία, ένα 

διάγραμμα, μια μακέτα, ένα μοντέλο οποιουδήποτε αντικειμένου ή 

περιβάλλοντος, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι σε αυτό το 

στάδιο δεν εργαζόμαστε ακόμη πάνω στην τελική λύση. Επομένως, μην 

προσπαθήσετε να τα κάνετε όλα τέλεια! 

Ένα πρότυπο, ειδικά στη πρώτη του εκδοχή, δεν είναι η τελική λύση και 

είναι φυσικό να μοιάζει ατελές. Χρησιμοποιήστε όσα περισσότερα υλικά 

μπορείτε να βρείτε: χαρτί, αφίσες, χαρτόνι, παλιά περιοδικά, υφάσματα, 

πλαστελίνη, γόμα, σκοινί, αυτοκόλλητα, ψαλίδια, κ.λπ. Με την πάροδο του 

χρόνου και μετά τη δοκιμή, το πρότυπο θα εξελιχθεί σε καλύτερες εκδοχές, 

με περισσότερες λεπτομέρειες και σαφήνεια. Όσα περισσότερα υλικά 

υπάρχουν τόσο πιο δημιουργική μπορεί να γίνει η ομάδα. 

Στη φάση του σχεδιασμού, μπορείτε επίσης να χωρίσετε τους 

συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες, και: 

 Να τους ζητήσετε να σχεδιάσουν πολλά πρότυπα για το ίδιο σχέδιο  

 Να τους ζητήσετε να δουλέψουν με πολλά σχέδια ταυτόχρονα και να 

σχεδιάσουν ένα πρότυπο για κάθε σχέδιο. 

 

ΦΑΣΗ 4 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αυτή η φάση εστιάζει στην αξιολόγηση της διαδικασίας, τον αναστοχασμό 

και την ενσωμάτωση όσων έχουμε μάθει στη διαδικασία. Ο απώτερος 

σκοπός της ανάπτυξης προτύπων είναι η δοκιμή τους. Η δοκιμή δίνει τη 

δυνατότητα να απαντηθούν ερωτήματα, να εξεταστούν υποθέσεις και να 

αποκτηθεί γνώση, η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη βελτίωση 

μιας λύσης.   

Η πραγματική δοκιμή των προτύπων είναι μέρος του επόμενου βήματος 

"Δοκιμή λύσεων". Ωστόσο, μπορεί, πριν από αυτό, να πραγματοποιηθεί μια 

εσωτερική αξιολόγηση, όπου η ομάδα θα βελτιώσει το πρότυπο πριν το 

μοιραστεί με τους τελικούς χρήστες. Εδώ, ο σκοπός δεν είναι να γίνει δοκιμή 

της λύσης, αλλά να μπει η ομάδα στη θέση των χρηστών και να δει το 

πρότυπο από την οπτική τους. 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι πολύ χρήσιμη για την ομάδα, ώστε να 

εμβαθύνει σε συγκεκριμένες πτυχές ή χαρακτηριστικά του προτύπου, να δει 

το πρότυπο από μια εξωτερική οπτική και να προσπαθήσει να επισημάνει 

για ποιες πτυχές της πρόκλησης θα ήθελε να μάθει περισσότερα, 

συζητώντας στη συνέχεια για τους καλύτερους τρόπους διερεύνησης του 

ζητήματος. 

Η προτυποποίηση θα βοηθήσει επίσης την ομάδα να κατανοήσει τις ανάγκες 

και τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσουν οι χρήστες κατά τη 

διάρκεια της φάσης της πραγματικής δοκιμής. Για παράδειγμα, η κατασκευή 
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μιας ιστοσελίδας για άτομα με αχρωματοψία θα σας βοηθήσει να 

καταλάβετε ποιες ανάγκες έχει η συγκεκριμένη ομάδα σε σχέση με τα 

χρώματα σε μια ιστοσελίδα.  

 

ΦΑΣΗ 5 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η εφαρμογή αποτελεί την αρχή του κύκλου προτυποποίησης, όπου θα 

δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν τα πιο σημαντικά σχέδια (παρακαλούμε 

δείτε το βήμα "Δοκιμή λύσεων"). Ο στόχος είναι να μετατραπεί το σχέδιο σε 

πρότυπο και να δοκιμαστεί από τους χρήστες σε πραγματικές συνθήκες, 

ώστε να αξιολογηθούν οι δυνατότητές του για αντιμετώπιση της πρόκλησης 

και επίτευξη αντικτύπου. 

Συνήθως, αυτό σημαίνει εφαρμογή και δοκιμή ενός σχεδίου και ενός 

προτύπου κάθε φορά, ωστόσο υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές, όπως 

παρουσιάζεται πιο κάτω. 

Εικόνα 2 – Τέσσερις εναλλακτικές για τη φάση της αξιολόγησης/δοκιμής 

 
1. Δοκιμή ενός μόνο προτύπου: σε αυτό το σενάριο η ομάδα δοκιμάζει 

το πρότυπο ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

2. Πολλαπλή δοκιμή ενός μόνο προτύπου: η ομάδα δοκιμάζει το 

πρότυπο σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια λαμβάνοντας έτσι 

περισσότερα δεδομένα για την αποτελεσματικότητά του 

3. Δοκιμή πολλών προτύπων: δοκιμάζονται δύο ή περισσότερα 

πρότυπα στο ίδιο πλαίσιο (επιταχύνει τη διαδικασία, ωστόσο 

μπορεί να αποσπάσει την προσοχή) 

4. Δοκιμή πολλών προτύπων σε πολλά πλαίσια: πολλά πρότυπα 

δοκιμάζονται σε διαφορετικά πλαίσια. 
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Το ποια επιλογή θα ακολουθήσετε, θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους 

πόρους του Κοινωνικού Εργαστηρίου. Οι πολλαπλές δοκιμές απαιτούν μια 

μεγαλύτερη ομάδα, καθώς και περισσότερο χρόνο, ώστε να εξασφαλιστεί ο 

συντονισμός των διαφόρων φάσεων. Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι της 

ομάδας θα επιτευχθούν (δηλ. ότι θα αποκτηθεί χρήσιμη και εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση από τους χρήστες και θα αντληθεί γνώση), είναι 

σημαντικό να καθοριστεί ένα πρωτόκολλο εφαρμογής. Αυτό θα πρέπει 

μεταξύ άλλων να λαμβάνει υπόψη: 

 

 Σε τι είδους περιβάλλον θα μπορούσε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο η δοκιμή; 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ελεγχθούν; Τι 

θέλουμε να μάθουμε; 

 Ποιος θα συμμετέχει στη δοκιμή; Πόσοι θα συμμετέχουν; 

 Ποιος θα είναι ο ρόλος των μελών της ομάδας του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; (παρατηρητές, 

σύμβουλοι, κ.λπ.). 

 Πόσο θα διαρκέσει η δοκιμή; 

 Πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρο στους συμμετέχοντες και να 

κάνουμε τη δοκιμή μια ευχάριστη εμπειρία; 

(για την τελευταία ερώτηση, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι η 

εφαρμογή ενός προτύπου έχει αναμενόμενη διάρκεια μερικών ημερών ή 

εβδομάδων). 

 

Υπάρχουν ορισμένες πτυχές που πρέπει να έχετε υπόψη για το πρωτόκολλο 

παρέμβασης: 

 Η κατανόηση των ερωτήσεων που θέλετε να απαντήσετε μέσω του 

προτύπου θα σας βοηθήσει να καθορίσετε πώς να το αναπτύξετε.  

 Οι αποτυχημένες προσπάθειες στα αρχικά στάδια (ή και συχνότερα) 

είναι μέρος της διαδικασίας. Η αποτυχία δεν είναι κάτι αρνητικό από τη 

στιγμή που η ομάδα του εργαστηρίου μαθαίνει από αυτήν και τη 

χρησιμοποιεί για να βελτιώσει τις επόμενες λύσεις/πρότυπα. 

 Η κατανόηση του γεγονότος ότι ένα πρότυπο δε χρειάζεται να είναι 

τέλειο για να απαντήσει τις ερωτήσεις που θέλουμε (δε θα είναι ποτέ η 

«τελική» λύση). 

 Η παράλληλη προτυποποίηση –η εργασία σε πολλά πεδία ή με πολλά 

πρότυπα- μπορεί να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική, ωστόσο 

ενέχει και κάποια ρίσκα.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Σε αυτή την ενότητα, ακολουθώντας τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε 

πιο πάνω, παρουσιάζουμε ορισμένες δραστηριότητες που μπορούν να 

υποστηρίξουν την υλοποίηση της φάσης της συζήτησης και της 

προτυποποίησης. Για κάθε δραστηριότητα, θα βρείτε μια περιγραφή του 

στόχου της, τα βήματα υλοποίησης, το αναμενόμενο αποτέλεσμα και τους 

πόρους που χρειάζονται. 

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται αποτελούν εισηγήσεις, ενώ 

μπορείτε να βρείτε και εναλλακτικές δραστηριότητες που βασίζονται σε 

άλλες μεθόδους Κοινωνικών Εργαστηρίων. Με τον ίδιο τρόπο, τα βήματα 

υλοποίησης άλλαξαν και βελτιώθηκαν αναλόγως. 

Η υλοποίηση πρέπει να προγραμματιστεί για δύο συνεδρίες. Η πρώτη 

συνεδρία καλύπτει τη φάση της συζήτησης με τις δραστηριότητες 1, 2, 3 και 

4. Η δεύτερη συνεδρία καλύπτει την προτυποποίηση με τις δραστηριότητες 
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5, 6 και 7 (βλ. λεπτομέρειες πιο κάτω) 

 

Δραστηριότητα 1 Δημιουργία δηλώσεων εστιασμένων στην 

πρόκληση (Σχετίζεται με τη Φάση 1 – Εστίαση) 

Στόχος: Από την κοινωνική πρόκληση που έχει επισημανθεί και τις 

πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας μέχρι τώρα, δημιουργήστε 

δηλώσεις/προτάσεις που θα είναι εστιασμένες στην πρόκληση και που θα 

καθοδηγήσουν τη φάση του σχεδιασμού. Με αυτή τη δραστηριότητα, θα 

έχετε την ευκαιρία να συνθέσετε τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή 

σας, διατυπώνοντας περιεκτικές προτάσεις/δηλώσεις που θα σας 

βοηθήσουν να προχωρήσετε στην παραγωγή ιδεών, εστιάζοντας 

ταυτόχρονα στην πρόκληση.  

 

Υλοποίηση:  

 Από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για τον καθορισμό της 

κοινωνικής πρόκλησης, ο διαμεσολαβητής βοηθά τους 

συμμετέχοντες να εντοπίσουν τα πιο σημαντικά θέματα και να τα 

καταγράψουν σε μεγάλα κομμάτια χαρτί μεγέθους Α3.  

 Ο διαμεσολαβητής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε μικρότερες 

ομάδες. 

 Οι συμμετέχοντες (στις ομάδες τους) επαναδιατυπώνουν κάθε θέμα 

ως μία σύντομη δήλωση. Η δήλωση δεν είναι η λύση, αλλά η βασική 

ιδέα που θα κατευθύνει τις επόμενες φάσεις.  

 Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα θέματα, ο διαμεσολαβητής καλεί τους 

συμμετέχοντες να ξαναδούν τις δηλώσεις και να απορρίψουν όσες 

δε σχετίζονται άμεσα με την πρόκληση (στόχος είναι να μείνουν 

τρεις με πέντε βασικές δηλώσεις). 

 Μαζί με τους συμμετέχοντες, εξετάστε τις επιλεγμένες δηλώσεις και 

βελτιώστε τες, διασφαλίζοντας ότι συμφωνούν με αυτές όλοι οι 

συμμετέχοντες. Αν χρειάζεται, ο διαμεσολαβητής ξαναγράφει το 

σχέδιο σε ένα άλλο φύλλο χαρτιού και το κρεμάει στον τοίχο. 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Τρεις με πέντε εστιασμένες δηλώσεις που θα 

αποτελούν τη βάση της ομάδας για την εξεύρεση λύσεων. 

 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

 

Πόροι: 

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα 

 30 λεπτά 

 Κοινωνική πρόκληση και βασικές πληροφορίες για αυτή 

 Χαρτί μεγέθους Α3 και στιλό 

 

Δραστηριότητα 2 – Ιδεοθύελλα (σχετίζεται με τη Φάση 2 – Παραγωγή 

ιδεών) 

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στη δημιουργία όσο το δυνατόν 

περισσότερων ιδεών για την αντιμετώπιση μιας Κοινωνικής Πρόκλησης, με 

βάση τις προηγούμενες δηλώσεις που εστιάζουν στην πρόκληση. 

 

Υλοποίηση: 

 Η ομάδα ορίζει ποιος θα είναι ο συντονιστής. Αυτός ή αυτή θα είναι 
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επικεφαλής της δραστηριότητας και θα δίνει σε όλους την ευκαιρία να 

εκφράσουν την άποψή τους, θα καταγράφει τις βασικές ιδέες και θα 

κάνει τη διαχείριση του χρόνου. Εσείς ως Τοπική Αρχή μπορείτε να 

αναλάβετε αυτό τον ρόλο.  

 Εστιάζοντας στην Κοινωνική Πρόκληση και τις δηλώσεις που 

δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη δραστηριότητα, δώστε στους 

συμμετέχοντες λίγο χρόνο (περίπου 5 λεπτά) να σκεφτεί ο καθένας 

μόνος του κάποιες ιδέες και να πάρει σημειώσεις.  

 Δώστε στους συμμετέχοντες τον λόγο, ώστε να αρχίσουν να μοιράζονται 

τις ιδέες τους για κάθε μία από τις δηλώσεις. Οι συμμετέχοντες μπορούν 

να αρχίσουν να λένε με τη σειρά τις ιδέες τους για μία δήλωση, μετά για 

την επόμενη κ.ο.κ. ή ένας συμμετέχων να πει τις ιδέες του για όλες τις 

δηλώσεις, μετά ο επόμενος, κ.ο.κ.  

 Σημείωση: υπάρχουν δύο επιλογές να γίνει αυτό. Χρησιμοποιήστε τα 

φύλλα χαρτιού με τις τελικές δηλώσεις ή γράψτε τις στον πίνακα και α) 

ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν τις ιδέες τους κάτω από 

κάθε δήλωση ή β) ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν τις ιδέες 

τους σε post-it  και να τα κολλήσουν κάτω από κάθε δήλωση. 

 Μπορείτε να κάνετε και έναν δεύτερο γύρο, δίνοντας την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να προσθέσουν και άλλες ιδέες, αλλά αυτός ο γύρος 

πρέπει να είναι σύντομος. 

 

Σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για αυτή τη δραστηριότητα 

- προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι οι συμμετέχοντες θα σκεφτούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες ιδέες από καινούριες οπτικές, είναι σημαντικό να 

προσέξετε ότι: 

 Όλοι παραμένουν εστιασμένοι στις δηλώσεις  

 Δεν επιτρέπεται η κριτική ή η λογοκρισία. Όλες οι ιδέες είναι 

έγκυρες 

 Προωθήστε τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων. Οι 

ασυνήθιστες ιδέες είναι ευπρόσδεκτες 

 Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή 

τους και κανείς δε διακόπτει τον άλλο 

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τις ιδέες τους, αντί 

απλώς να τις γράψουν. Ένα απλό σχέδιο μπορεί να συμβάλει στην 

καλύτερη αποτύπωση της ιδέας 

 Σε αυτή τη φάση προτιμήστε την ποσότητα από την ποιότητα. Ο 

καλύτερος τρόπος να βρείτε την καλύτερη ιδέα είναι να σκεφτείτε 

πρώτα πολλές ιδέες. 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Λίστα με προκαταρκτικές ιδέες για κάθε 

εστιασμένη δήλωση 

 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

 

Πόροι: 

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες 

 Κοινωνική πρόκληση και δηλώσεις που εστιάζουν σε αυτή 

 Χαρτί μεγέθους Α3 και στιλό 
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Δραστηριότητα 3 – Ομαδοποίηση ιδεών με ψηφοφορία (σχετίζεται με 

τη φάση 2 – Παραγωγή ιδεών) 

Στόχος: Η τρίτη δραστηριότητα αποσκοπεί στο να ομαδοποιήσει τις ιδέες 

που παράχθηκαν στην προηγούμενη δραστηριότητα, ελέγχοντας παράλληλα 

ότι οι ιδέες παραμένουν εστιασμένες στην πρόκληση. 

 

Υλοποίηση: 

 Οι συμμετέχοντες παραμένουν στις ομάδες τους και διαβάζουν τις 

ιδέες/δηλώσεις, ομαδοποιώντας τις με βάση τη σχέση που έχουν μεταξύ 

τους. Σε αυτό το στάδιο, ορισμένες ιδέες μπορεί να μοιάζουν πολύ μεταξύ 

τους. Μην τις απορρίψετε, αφού αυτό αποτελεί ένδειξη για τα μοτίβα 

σκέψης στην ομάδα.  

 Μόλις ομαδοποιηθούν όλες οι ιδέες, οι συμμετέχοντες πρέπει να βρουν 

ένα κατάλληλο όνομα για κάθε ομάδα ιδεών.  

 Χρησιμοποιήστε μια απλή μέθοδο ψηφοφορίας (π.χ. ψηφοφορία με post-

it), όπου κάθε συμμετέχων έχει 3-4 ψήφους τις οποίες πρέπει να 

κατανείμει στις ομάδες ιδεών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ψηφίσουν τις 

ομάδες ιδεών που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να μετατραπούν 

σε σχέδια που θα δοκιμαστούν ως πιθανές λύσεις σε μια πρόκληση.  

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Ομάδες παρόμοιων ιδεών που μπορούν να 

μετατραπούν σε σχέδια, αξιολογημένες ως προς το κατά πόσο έχουν τη 

δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την κοινωνική πρόκληση. 

 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

 

Πόροι: 

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες 

 Κοινωνική πρόκληση και δηλώσεις που εστιάζουν σε αυτή 

 Στιλό, post-it 

 

Δραστηριότητα 4 – Τελειοποίηση ιδεών και δημιουργία λίστας 

(Σχετίζεται με τη φάση 2 – Παραγωγή ιδεών) 

Στόχος: Αναθεώρηση και αξιολόγηση των ομαδοποιημένων ιδεών σε σχέση 

με τη δυνατότητα πραγματοποίησής τους, πρόβλεψη πιθανών περιορισμών 

ή δυσκολιών στον σχεδιασμό προτύπων και ανάπτυξη μιας λίστας σχεδίων 

χρησιμοποιώντας την ανατροφοδότηση από την αναθεώρηση ιδεών που 

έγινε προηγουμένως. 

 

Υλοποίηση: 

 Οι συμμετέχοντες εξετάζουν ξανά από κοινού ένα-ένα τα σχέδια, 

επισημαίνοντας τι αφορά το κάθε σχέδιο: ποια είναι η αξία που θα 

προσφέρει στους χρήστες; Ποια είναι η πραγματική ανάγκη που θα 

καλύψει το σχέδιο; 

 Ο διαμεσολαβητής εστιάζει στους περιορισμούς και τις δυσκολίες που 

μπορεί να αντιμετωπίσει η υλοποίηση, κάνοντας τις ακόλουθες 

ερωτήσεις για κάθε σχέδιο: τι μας λείπει; Ποιος θα μπορούσε να φέρει 

αντίσταση στο σχέδιο; Τι θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί ή να 

επιτευχθεί; 
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 Οι συμμετέχοντες μπορούν να αρχίσουν να αναφέρουν ιδέες και 

εισηγήσεις για αντιμετώπιση των εμποδίων και βελτίωση του σχεδίου. 

Αν χρειαστεί, ο διαμεσολαβητής ξαναγράφει τα σχέδια. Αν κάποιο σχέδιο 

δυσκολεύει τους συμμετέχοντες ή αν η ομάδα δεν κινητοποιείται από 

αυτό, βάλτε το στο αρχείο (αλλά κρατήστε όλες τις πληροφορίες, αφού 

μπορεί να είναι χρήσιμες στο μέλλον). 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Τελική λίστα με τα σχέδια που θα αναπτυχθούν 

σε πρότυπα κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού. 

 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

 

Πόροι: 

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες  

 Κοινωνική πρόκληση, δηλώσεις εστιασμένες στην πρόκληση και σχέδια 

 Στιλό, post-it 

 

Δραστηριότητα 5 – Προτυποποίηση σχεδίου (σχετίζεται με τη Φάση 3 -

Σχεδιασμός) 

Στόχος: Μετατροπή του σχεδίου σε κάτι το απτό, το οποίο να μπορεί να 

δοκιμαστεί από τους χρήστες. Αυτή η δραστηριότητα έχει να κάνει με το να 

δοθεί συγκεκριμένη μορφή σε ένα σχέδιο. Το πρότυπο θα δώσει τη 

δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να μοιραστούν ένα σχέδιο με τους χρήστες 

και να συζητήσουν πώς μπορούν να το βελτιώσουν περαιτέρω.  

 

Υλοποίηση: 

 Επιλέξτε ένα από τα σχέδια της λίστας που έχετε αναπτύξει και 

ακολούθως επιλέξτε τη μορφή στην οποία θα το αναπτύξετε που να 

ταιριάζει περισσότερο σε αυτό. 

 Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ένα πρότυπο μπορεί εν δυνάμει να 

πάρει πολλές μορφές, όπως: 

o Ένα εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) – παρουσιάστε το 

σχέδιο οπτικά μέσα από μια σειρά εικόνων, σκίτσων, φωτογραφιών 

ή απλώς λέξεων. Δε χρειάζεται να είστε καλλιτέχνης· μπορείτε απλά 

να χρησιμοποιήσετε εικόνες από περιοδικά, για παράδειγμα. 

o Ένα διάγραμμα – ένας χάρτης για την αποτύπωση της πορείας ή 

της διαδικασίας που θα ακολουθήσει το σχέδιό σας.  

o Μια ιστορία – πείτε την ιστορία του σχεδίου σας περιγράφοντας 

πώς θα είναι η εμπειρία. 

o Μια διαφήμιση – σκεφτείτε έξω απ’ το κουτί και δημιουργήστε μια 

ψεύτικη διαφήμιση για να προωθήσετε το σχέδιό σας.  

o Μια μακέτα –  με ψηφιακά εργαλεία και ιστοσελίδες  

o Ένα μοντέλο/ομοίωμα  – κατασκευή μιας τριασδιάστατης 

αναπαράστασης του σχεδίου.  

o Μια υπόδυση ρόλων – η υπόδυση ρόλων μπορεί να είναι μια καλή 

ιδέα, αφού δίνει τη δυνατότητα να μπείτε στη θέση των χρηστών 

και να εξετάσετε πιθανά ερωτήματα.  

 

Σημείωση: μην προσπαθήσετε να είστε τέλειοι. Ένα πρότυπο, ειδικά στη 

πρώτη του εκδοχή, δεν είναι η τελική λύση και είναι φυσικό να δείχνει 
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ατελές. Χρησιμοποιήστε όσα περισσότερα υλικά μπορείτε να βρείτε: χαρτί, 

αφίσες, χαρτόνι, παλιά περιοδικά, υφάσματα, πλαστελίνη, γόμα, σκοινί, 

αυτοκόλλητα, ψαλίδια, κ.λπ. Με την πάροδο του χρόνου και μετά τη δοκιμή, 

το πρότυπο θα εξελιχθεί σε καλύτερες εκδοχές, με περισσότερες 

λεπτομέρειες και σαφήνεια.  

 

 

 Προσδιορίστε τα υλικά που θα χρειαστείτε για να σχεδιάσετε και να 

κατασκευάσετε το πρότυπο. 

 Δημιουργήστε το πρότυπο: εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Οι 

συμμετέχοντες μπορούν είτε να εργαστούν όλοι μαζί πάνω στο ίδιο 

πρότυπο ενός σχεδίου είτε να χωριστούν σε μικρότερες ομάδες και να 

δημιουργήσει η καθεμία το πρότυπό της για το ίδιο σχέδιο. Στη δεύτερη 

περίπτωση, πρέπει να δώσετε λίγο χρόνο σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει 

τη δουλειά της και στη συνέχεια όλοι μαζί θα επιλέξουν το καλύτερο 

πρότυπο για δοκιμή.  

 

Σημαντική σημείωση: η προτυποποίηση υπό την καθοδήγηση των χρηστών 

αποτελεί επίσης μια επιλογή. Στην πιο πάνω προσέγγιση, η ομάδα του 

εργαστηρίου δημιουργεί ένα πρότυπο και στη συνέχεια το παρουσιάζει 

στους χρήστες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με αυτό 

και να δώσουν ανατροφοδότηση. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια 

προσέγγιση που θα αξιοποιεί τους ίδιους τους χρήστες, όπου τους καλείτε 

στη διαδικασία σχεδιασμού και τους ζητάτε να δημιουργήσουν το πρότυπο 

μαζί με την ομάδα. Σε αυτή την προσέγγιση, οι χρήστες δεν αξιολογούν μόνο 

την εμπειρία τους με το πρότυπο, αλλά συμμετέχουν και στον σχεδιασμό 

του. 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Ένα ή περισσότερα πρότυπα έτοιμα για δοκιμή 

από τους χρήστες. 

 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

 

Πόροι: 

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες 

 Σχέδια για προτυποποίηση 

 Ποικιλία υλικών (χαρτί, αφίσες, χαρτόνι, παλιά περιοδικά, υφάσματα, 

πλαστελίνη, γόμα, σκοινί, αυτοκόλλητα, ψαλίδια, κ.λπ.) – όσο πιο πολλά 

υλικά υπάρχουν τόσο πιο δημιουργική μπορεί να είναι η ομάδα. 

 

Σημείωση: αν επιλέξετε την προσέγγιση για συμμετοχή των χρηστών στη 

φάση του σχεδιασμού, θα πρέπει να τους προσκαλέσετε σε μια εισαγωγή για 

την κοινωνική πρόκληση, τις δηλώσεις που εστιάζουν στην πρόκληση και τα 

σχέδια.  

 

Δραστηριότητα 6 – Αξιολόγηση μπαίνοντας στη θέση του χρήστη 

(σχετίζεται με τη Φάση 4 – Εσωτερική Αξιολόγηση) 

Στόχος: Να γίνει μια εσωτερική αξιολόγηση του προτύπου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες και τις οπτικές των χρηστών, προβλέποντας τα 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της δοκιμής και 
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επισημαίνοντας βελτιώσεις ή αλλαγές για αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων. 

Υλοποίηση: 

 Ο διαμεσολαβητής ζητά από ένα μέλος της ομάδας να παρουσιάσει 

εθελοντικά το πρότυπο σαν να το παρουσίαζε στους χρήστες. Η 

υπόλοιπη ομάδα θα αναλάβει τον ρόλο του χρήστη και θα προσπαθήσει 

να εντοπίσει συγκεκριμένες πτυχές από την πλευρά του χρήστη που η 

ομάδα ενδεχομένως να μην έχει σκεφτεί. 

 Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής επισημαίνει, μαζί με όλη την ομάδα, 

ποιες πτυχές προέκυψαν και ακολουθεί μια συζήτηση (για καθεμία από 

αυτές), ώστε να κατανοηθούν καλύτερα τα πιθανά προβλήματα που 

μπορεί να προκύψουν. Ο διαμεσολαβητής καταγράφει τόσο τις πτυχές 

όσο και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ώστε να βελτιωθεί το 

πρότυπο. 

 Η ομάδα αποφασίζει ποιες εισηγήσεις μπορεί να εφαρμόσει πιο γρήγορα 

και αφήνει τις υπόλοιπες, ώστε να τις εφαρμόσει σε μεταγενέστερο 

στάδιο αν χρειαστεί. 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Ένα βελτιωμένο πρότυπο που να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών και συμπεράσματα για 

μετέπειτα αλλαγές.  

 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

 

Πόροι:  

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες 

 Τα πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί 

  

Δραστηριότητα 7 – Σχεδιασμός του πρωτοκόλλου παρέμβασης 

(Σχετίζεται με τη Φάση 5 – Σχεδιασμός του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής) 

Στόχος: Να σχεδιαστεί το πρωτόκολλο εφαρμογής για τη δοκιμή του 

προτύπου.  

 

Υλοποίηση: 

 Ο διαμεσολαβητής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν για τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά και πόρους που χρειάζονται για την 

πιλοτική δοκιμή του προτύπου με τους τελικούς χρήστες, απαντώντας 

σε κάποιες βασικές ερωτήσεις: 

o Σε τι είδους περιβάλλον θα μπορούσε να γίνει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο η δοκιμή; 

o Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ελεγχθούν; 

Τι θέλουμε να μάθουμε; 

o Ποιος θα συμμετέχει στη δοκιμή; Πόσοι θα συμμετέχουν; 

o Ποιος θα είναι ο ρόλος των μελών της ομάδας του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; (παρατηρητές, 

σύμβουλοι, κ.λπ.). 

o Πόσο θα διαρκέσει η δοκιμή; 

o Πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρο στους συμμετέχοντες και να 

κάνουμε τη δοκιμή μια ευχάριστη εμπειρία; 

 Οι συμμετέχοντες παίρνουν σημειώσεις και αναπτύσσουν ένα σχέδιο 
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παρέμβασης. Αυτό μπορεί να γίνει από όλους τους συμμετέχοντες από 

κοινού ή αφού χωριστούν σε μικρότερες ομάδες, όπου κάθε ομάδα θα 

αναλάβει να απαντήσει μία ή δύο από τις πιο πάνω ερωτήσεις. Επιλέξτε 

τον τρόπο: σε ένα φύλλο χαρτιού Α3 χωρισμένο σε τετράγωνα (μία 

ερώτηση σε κάθε τετράγωνο), έναν εννοιολογικό χάρτη, μια λίστα, κ.λπ. 
 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Ένα πρωτόκολλο εφαρμογής για τη φάση της 

δοκιμής 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

 

Πόροι:  

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες 

 Χαρτί μεγέθους Α3 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Στο τέλος κάθε συνεδρίας είναι σημαντικό να υπάρχει μια στιγμή 

αναστοχασμού σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί και το 

τι έχουν μάθει οι συμμετέχοντες από αυτές. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επισημάνουν τι πήγε καλά και ποιοι 

ήταν οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κάνοντας τις 

δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, ζητήστε τους να αναστοχαστούν σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες προκειμένου 

να εφαρμόσουν τη διαδικασία από μόνοι τους. 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Συνεδρία 3: Συζήτηση 
Πριν από την έναρξη αυτής της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν 

με τον προσδιορισμό των προκλήσεων και τον καθορισμό των βέλτιστων 

στρατηγικών για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, θα μάθουν για τις δραστηριότητες που μπορούν να 

γίνουν για τη δημιουργία ιδεών και για τη μετατροπή τους σε σχέδια. 

Επιπλέον, θα κατανοήσουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα έχουν τα 

σχέδια, ώστε να ανταποκριθούν στην αρχική πρόκληση και τις προσδοκίες 

των χρηστών. 

Στο τέλος αυτής της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι έτοιμοι να 

περάσουν στο επόμενο στάδιο του σχεδιασμού προτύπων.   

 
Συνεδρία 4: Προτυποποίηση 
Μετά από την τρίτη συνεδρία, στην οποία θα καταλήξουν στα πρότυπα που 

θα δοκιμαστούν, οι συμμετέχοντες θα περάσουν στο στάδιο του σχεδιασμού 

προτύπων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης της γνώσης που έχουν 

αποκτήσει κατά την παραγωγή ιδεών και την ομαδοποίησή τους σε σχέδια, 

αφού ένα πρότυπο αποτελεί στην ουσία την υλοποιημένη μορφή ενός 

σχεδίου. Μετά τον σχεδιασμό των προτύπων, ακολουθεί μια δραστηριότητα 

αξιολόγησης, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν το 

πρότυπο πριν τη φάση της δοκιμής με τους τελικούς χρήστες, εξετάζοντάς 

το από την οπτική του χρήστη. Αυτό θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν το 

πρότυπο, αλλά και να προετοιμαστούν για τον σχεδιασμό του πρωτοκόλλου 

δοκιμής.  

Με το τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι έτοιμοι για τη δοκιμή 

των προτύπων, τη λήψη ανατροφοδότησης από τους χρήστες και τη μάθηση 

από αυτή, ώστε να την ενσωματώσουν στο πρότυπο, να το δοκιμάσουν εκ 

νέου και να καταλήξουν, μέσα από αυτή την επαναληπτική κυκλική 

διαδικασία, στην τελική λύση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ 

Design Thinking for Educators Toolkit, 2nd Edition, Riverdale Country 

School, New York, USA, and IDEO; 

D-Think Toolkit - Design Thinking Applied to Education and Training, by 

Katja Tschimmel, Dirk Loyens, Joana Soares, Tanja Oraviita (This toolkit has 

been developed as part of the project “D-THINK - Design Thinking Applied to 

Education and Training” co-funded by the Erasmus+ Programme, Strategic 

Partnerships, Cooperation, and Innovation and the exchange of Good 

Practices (Key Activity 2, project number 2014 1 PT01 KA200 001075); 

Prototyping our Future, Social Labs for a Sustainable, Regenerative, & 

Thriving Future by Ana Carolina Rodrigues, Joshua Cubista, & Rowan 

Simonsen; 

Social Innovation lab Field Guide, Creativity books, creativity techniques, by 

Ben Weinlick and Aleeya Velji; 

Social Innovation Lab Guide, Waterloo Institute for Social Innovation and 

Resilience from Waterloo University, Canada, by Westley, Frances; Laban, 

Sam; Rose, Cheryl; McGowan, Katharine; Robinson, Kirsten; Tjornbo, Ola and 

Tovey, Mark; 

Social Innovation Toolkit 2018 European Social Innovation Competition by 

Kennisland, Nesta; 

The Field Guide to Human-Centered Design Kit, 1st Edition, by IDEO.org; 

The Rise of The Prototyping Paradigm Complex Social Challenges, The 

Impulse to Help, How It Fails and How It Can Succeed Again, By Zaid Hassan; 

Video “Prototyping Social Innovations”, by Philip COLLIGAN, Social 

Innovation Advisor to the UK Government + Executive Director, Innovation 

Lab of Nesta (UK) https://www.youtube.com/watch?v=thgWWE1ao98. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=thgWWE1ao98
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6.2.4 Συνεδρία 5: Δοκιμή λύσεων  
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ακολουθώντας τη βήμα προς βήμα μεθοδολογία που προτείνει το παρόν 

Εγχειρίδιο, η συνεδρία αυτή εστιάζει στο τέταρτο βήμα. Στα προηγούμενα 

βήματα, έχετε εντοπίσει την πρόκληση που θα αντιμετωπίσει το Κοινωνικό 

Εργαστήρι, καθώς και τα  ενδιαφερόμενα μέρη που θα συμμετέχουν. Αφού 

έχετε συζητήσει και προτυποποιήσει πιθανές λύσεις, τώρα είναι η ώρα να 

δοκιμάσετε πιλοτικά αυτές τις λύσεις.  

Η υλοποίηση μιας πετυχημένης λύσης αποτελεί τμήμα μιας συνεχούς 

διαδικασίας κατά την οποία ενισχύεται η κατανόηση σας για ένα συγκεκριμένο 

ζήτημα και τα χαρακτηριστικά του, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε 

παρόμοιες δύσκολες καταστάσεις. Είναι μια συνεχής διαδικασία αξιολόγησης, 

στην οποία τα αποτελέσματα που συλλέγονται συνιστούν ανατροφοδότηση 

που λαμβάνεται υπόψη στην αλυσίδα σχεδιασμού σκέψης. Αυτό, δεδομένου ότι 

η διαδικασία δεν είναι πάντα γραμμική, μπορεί να επαναληφθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερες φορες, μέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η 

διαδικασία αυτή της συνεχούς βελτίωσης συντελείται μέσα από επαναληπτικές 

κυκλικές διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στην επαναδιαμόρφωση των λύσεων. 

Υπό αυτή την έννοια, οι λύσεις δε θεωρούνται ως τελικές απαντήσεις σε 

κρίσιμα ζητήματα αλλά ως δράσεις/μέθοδοι, οι οποίες αξίζει να διερευνηθούν 

και να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς μπορούν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και οι ομάδες-στόχοι να αλληλεπιδράσουν, ώστε να 

φτάσουν σε μια τελική λύση. Οι λύσεις που θα δοκιμαστούν πιλοτικά μπορούν 

να παρατηρηθούν, να καταγραφούν, να μετρηθούν και, εν τέλει, να 

αξιολογηθούν, συμβάλλοντας έτσι στη λήψη αποφάσεων για την κοινωνική 

ένταξη. 

Η έμφαση που δίνεται στο τι είναι περισσότερο σημαντικό για τους τελικούς 

χρήστες και τις ομάδες-στόχους σημαίνει ότι η ομάδα του εργαστηρίου 

αναστοχάζεται για τα προβλήματα υπό το φως μιας πιο ανθρωποκεντρικής 

προσέγγισης, μιας προσέγγισης δηλαδή που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 

ανθρώπων και η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Η 

καινοτόμος αυτή μέθοδος λήψης αποφάσεων βελτιώνει με τη σειρά της την 

ενσωμάτωση όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία, αναπτύσσοντας και 

θέτοντας σε εφαρμογή πρωτοποριακές λύσεις με έναν δημοκρατικό και 

καινοτόμο τρόπο. 

 

Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν για τη δοκιμή των λύσεων 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προκλήσεων που εκτείνονται πέραν των 

ομάδων κοινωνικής ένταξης και οι οποίες επιτυγχάνουν έναν ευρύτερο 

αντίκτυπο, εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και 

συνδέοντας διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος.  

 

Η ανατροφοδότηση που θα ληφθεί μέσω της δοκιμής των λύσεων είναι 

κρίσιμης σημασίας. Σε αυτή τη συνεδρία, παρέχονται τρία εργαλεία που θα 

βοηθήσουν τις Τοπικές Αρχές να δουλέψουν με την Ομάδα τους, ώστε να 

δοκιμάσουν/αξιολογήσουν τις λύσεις. Η πρώτη δραστηριότητα θα βοηθήσει 

την ομάδα να καθορίσει μια σειρά κριτηρίων για την αξιολόγηση λύσεων, 

τα οποία θα καθοδηγήσουν την ανάπτυξη του προτύπου. 

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι ένας εννοιολογικός χάρτης, ο οποίος 

αποσκοπεί στο να εξετάσει τις διαφορετικές πτυχές του προτύπου και να 
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βοηθήσει στην ανταλλαγή οπτικών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Ένας 

εννοιολογικός χάρτης είναι μια γραφική αναπαράσταση ιδεών και εννοιών. 

Είναι ένας δημιουργικός και λογικός τρόπος να παίρνουμε σημειώσεις 

χρησιμοποιώντας σύμβολα, χρώματα, λέξεις, γραμμές και εικόνες. Βοηθά όχι 

μόνο στην καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών και τη βαθύτερη κατανόηση 

του θέματος, αλλά και στη σφαιρική ανάλυση δεδομένων. Ταυτόχρονα είναι 

διασκεδαστικός! Ο εννοιολογικός χάρτης είναι χρήσιμος, γιατί: 

 

 Αυξάνει τη δημιουργικότητα  

 Διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων και την ομαδική δουλειά 

 Είναι εύκολο να υλοποιηθεί 

 Είναι ευέλικτος 

 Παρέχει ευρεία κάλυψη του θέματος 

 Επιτρέπει τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε ένα μέρος 

 Μπορεί να συμπεριλάβει πολλές πτυχές και διαφορετικούς τρόπους 

επίτευξης αποτελεσμάτων 

 

Η τρίτη δραστηριότητα που προτείνεται είναι μια ανάλυση SWOT, η οποία θα 

δώσει την ευκαιρία στις Τοπικές Αρχές να αξιολογήσουν μια λύση σε 

περισσότερο βάθος. Η ανάλυση SWOT θα βοηθήσει την Ομάδα να εντοπίσει τα 

θετικά και τα αρνητικά της λύσης που έχει προταθεί. Η πλήρης κατανόηση της 

λύσης μπορεί με τη σειρά της να βοηθήσει τόσο στη στρατηγική σκέψη και 

σχεδιασμό όσο και στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των μελών της ομάδας του 

κοινωνικού εργαστηρίου, των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών και των 

χρηστών. Η ανάλυση SWOT είναι χρήσιμη γιατί θα βοηθήσει τις αρχές να 

εστιάσουν στα δυνατά σημεία της λύσης, δημιουργώντας ή αναγνωρίζοντας 

ευκαιρίες και χρησιμοποιώντας τις προς όφελος του Εργαστηρίου. Θα δώσει, 

ταυτόχρονα, τη δυνατότητα στην ομάδα να προβλέψει πιθανές απειλές και να 

λάβει μέτρα ώστε να αποτρέψει ή να περιορίσει τον αντίκτυπό τους. Είναι ένα 

απλό και ευέλικτο μοντέλο που δεν έχει αυστηρή δομή και έτσι μπορεί εύκολα 

να προσαρμοστεί στην εκάστοτε περίπτωση. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1 – Καθορισμός κριτηρίων για αξιολόγηση της λύσης 

Στόχος: Να καθοριστεί μια σειρά κριτηρίων για αξιολόγηση της λύσης και για 

μέτρηση του αντικτύπου της. 

 

Υλοποίηση: 

 Ο διαμεσολαβητής ζητά από τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν το 

πρωτόκολλο παρέμβασης που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης συνεδρίας, καθώς και τη χαρτογράφηση των 

ενδιαφερόμενων μερών που έκαναν στη δεύτερη συνεδρία. 

 Σε ομάδες, οι συμμετέχοντες επιλέγουν ορισμένα από τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και καλούνται να σκεφτούν ποια αξία προσφέρει η συγκεκριμένη λύση 

στο καθένα από αυτά, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες καθοδηγητικές 

ερωτήσεις: 

 Το πρότυπο χρησιμοποιείται από τα άτομα για τα οποία το προορίζετε; 

 Τι εκτιμούν στη λύση/πρότυπο; Ιδανικά, θα μπορούσατε να πάρετε 

ανατροφοδότηση απευθείας από τους χρήστες αναφορικά με την εμπειρία 

τους. 

 Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις σκέψεις τους με όλη την ομάδα.  

 Ο διαμεσολαβητής βοηθά στη συνέχεια τους συμμετέχοντες να 
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επισημάνουν τους δείκτες μιας πετυχημένης λύσης. Για να το κάνουν αυτό, 

οι συμμετέχοντες συζητούν τι σημαίνει για αυτούς η επιτυχία. 

Παραδείγματα: Πόσους συμμετέχοντες αναμένετε να έχετε σε μια 

εκδήλωση που θα πραγματοποιήσετε, ποιες ιστορίες θα θέλατε να 

ακούσετε από τους εκπαιδευτικούς/μαθητές/γονείς; 

 Η ομάδα συμφωνεί σε μια λίστα δεικτών επιτυχίας.  

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Κριτήρια αξιολόγησης και δείκτες πετυχημένων 

λύσεων 

 

Διάρκεια: 40 λεπτά 

 

Πόροι:  

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες 

 Δραστηριότητα πρωτοκόλλου παρέμβασης από τη συνεδρία 4 

 Δραστηριότητα χαρτογράφησης ενδιαφερόμενων μερών από τη συνεδρία 2 

 
Δραστηριότητα 2 – Εννοιολογικός χάρτης των προτύπων και των 

λύσεών τους 

Στόχος: Να εξεταστούν οι διάφορες πτυχές του προτύπου· τα ενδιαφερόμενα 

μέρη να ανταλλάξουν οπτικές και να αποκτήσουν μια κοινή αντίληψη για το 

πρότυπο.  

 

Υλοποίηση: 

 Ο διαμεσολαβητής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες (4-6 

ατόμων) που να περιλαμβάνουν, αν είναι εφικτό, άτομα από τις τοπικές 

αρχές, την τοπική κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Κάθε ομάδα παίρνει μια λέξη κλειδί σε ένα χαρτάκι post-it (η Τοπική Αρχή 

ετοιμάζει εκ των προτέρων τις λέξεις κλειδιά, οι οποίες προσαρμόζονται 

ανάλογα με το πρόβλημα/πρόκληση που έχει εντοπιστεί). Η ομάδα παίρνει 

επίσης ένα χαρτί μεγέθους Α4. Μερικά παραδείγματα λέξεων: 

o Νεαρά άτομα 

o Πολιτικό πλαίσιο 

o Γλώσσα 

o Οικονομικοί πόροι 

o Δημογραφικά στοιχεία 

o Οικογένεια 

o Εκπαίδευση 

o Αγορά εργασίας 

o Θρησκεία, κ.λπ. 

 Κάθε ομάδα καλείται να γράψει δέκα ερωτήσεις στο χαρτί για τη λέξη 

κλειδί που πήρε, οι οποίες να σχετίζονται με πτυχές της λύσης (ή του 

προτύπου). 

 Ο διαμεσολαβητής μαζεύει τις ερωτήσεις και τα χαρτάκια post-it. 

 Ο διαμεσολαβητής ετοιμάζει ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί με μια λέξη κλειδί 

(είτε γραμμένη στο χαρτί είτε σε post-it) στο κέντρο και το μοιράζει στις 

ομάδες, φροντίζοντας κάθε ομάδα να πάρει μια διαφορετική λέξη κλειδί 

από αυτήν που είχε πάρει για να σκεφτεί ερωτήσεις. 

 Οι ομάδες καλούνται να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της λέξης κλειδί και 

των πτυχών της λύσης (ή του προτύπου), χρησιμοποιώντας έναν 
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εννοιολογικό χάρτη και τις ερωτήσεις που έγραψαν οι άλλες ομάδες για τη 

λέξη κλειδί.  

 Οι ομάδες έχουν περίπου 40 λεπτά για να φτιάξουν τους εννοιολογικούς 

χάρτες. Πρέπει να είναι όσο πιο σαφείς μπορούν και να συμπεριλάβουν 

τόσο τις σχέσεις μεταξύ της λέξης κλειδί και του θέματος όσο και τις 

απαντήσεις στις καθοδηγητικές ερωτήσεις. Αν υπάρχει, οι συμμετέχοντες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή ή ένα τάμπλετ για να βρουν 

πληροφορίες για τις λέξεις κλειδιά.  

 Οι ομάδες, στη συνέχεια, παρουσιάζουν τους εννοιολογικούς τους χάρτες, 

παίρνοντας σημειώσεις για ότι δεν είναι σαφές ή για οτιδήποτε θα ήθελαν 

να ρωτήσουν ή να μοιραστούν.  

 Όλη η ομάδα κάνει από κοινού έναν απολογισμό, όπου ο διαμεσολαβητής 

κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

o Τι ήταν πιο εύκολο: να γίνουν οι ερωτήσεις ή να βρεθούν οι σχέσεις 

στον εννοιολογικό χάρτη; 

o Καταφέρατε να συμπεριλάβετε όλες τις απαντήσεις στον εννοιολογικό 

χάρτη; Τι έλειπε ή δε συνδέθηκε με τα υπόλοιπα; 

o Ήταν βοηθητική η αποσαφήνιση των σχέσεων και των πτυχών της 

λύσης (ή του προτύπου); 

o Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στον εννοιολογικό σας χάρτη; 

Ανακαλύψατε οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες; 

o Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις πληροφορίες που έχετε μάθει; Είναι 

χρήσιμες; Πώς; 

o Ποιος ήταν ο σκοπός των ερωτήσεων των άλλων ομάδων; Ήταν 

χρήσιμο; 

o Ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορείτε να εξάγετε για τη λύση (ή 

το πρότυπο) από τις συζητήσεις και την άσκηση με τον εννοιολογικό 

χάρτη; 

 Εναλλακτικά: αντί να κάνετε ερωτήσεις και να εστιάσετε σε μία μόνο 

πτυχή, μοιράστε όλες τις λέξεις κλειδιά σε όλες τις ομάδες και ζητήστε τους 

να δημιουργήσουν έναν γενικό εννοιολογικό χάρτη. Αυτό θα οδηγήσει σε 

μια πιο ολοκληρωμένη, αν και περισσότερο πολύπλοκη προσέγγιση, για πιο 

έμπειρους εκπαιδευτές/διαμεσολαβητές.  

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Ένας κοινός εννοιολογικός χάρτης που εξερευνά σε 

βάθος τις διάφορες πτυχές της λύσης/προτύπου, παρουσιάζοντας τον 

αντίκτυπο, την επιτυχία και τους πιθανούς περιορισμούς του. 

 

Διάρκεια: 70 λεπτά 

 

Πόροι:  

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες 

 Χαρτάκια post it 

 Υπολογιστής/τάμπλετ με πρόσβαση στο διαδίκτυο (αν υπάρχει). 

 

Δραστηριότητα 3 – Ανάλυση SWOT  

Στόχος: Να αναλυθούν τα δυνατά σημεία/πλεονεκτήματα, τα αδύναμα 

σημεία/μειονεκτήματα, οι ευκαιρίες και οι απειλές μιας συγκεκριμένης λύσης. 

Υλοποίηση: 

Ο διαμεσολαβητής σχεδιάζει τις τέσσερις διαστάσεις της ανάλυσης SWOT στον 

πίνακα και παρουσιάζει τις πρώτες δύο: 
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Εικόνα 3 –Οι τέσσερις διαστάσεις της ανάλυσης SWOT  

 

 Πλεονεκτήματα – Τι κάνουμε καλά; Ποια είναι τα δυνατά μας σημεία; Ποιοι 

είναι οι πόροι μας; Τι αναγνωρίζουν οι άλλοι ως πλεονεκτήματα της λύσης 

(ή του προτύπου) μας; 

 Μειονεκτήματα – Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα; Πού υστερούμε; 

 Η ομάδα καλείται να αναστοχαστεί για αυτά τα δύο σημεία και να γράψει 

σημειώσεις.  

 Ο διαμεσολαβητής διαβάζει τις σημειώσεις των συμμετεχόντων και 

συμπληρώνει με τη βοήθειά τους τα δύο πρώτα κουτιά του πίνακα. Σε αυτό 

το σημείο διευκρινίζονται οποιεσδήποτε απορίες, αλλά δε γίνεται συζήτηση.  

 Ακολούθως, ο διαμεσολαβητής παρουσιάζει τις άλλες δύο πτυχές: Ευκαιρίες 

και Απειλές. Ευκαιρίες: Υπάρχουν οποιαδήποτε 

ζητήματα/τομείς/ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία γνωρίζουμε αλλά δεν 

έχουμε ακόμη ασχοληθεί με αυτά; Υπάρχουν πτυχές που μπορούμε να 

εξερευνήσουμε περαιτέρω; Απειλές: Είναι πιθανόν κάποιες από τις 

αδυναμίες μας να κάνουν τη λύση μας ευάλωτη; Ποιοι εξωτερικοί 

παράγοντες πέραν του ελέγχου μας θα μπορούσαν να εμποδίσουν την 

πρόοδο μας; 

 Η ομάδα καλείται να αναστοχαστεί για αυτά τα δύο σημεία και να γράψει 

σημειώσεις και ο διαμεσολαβητής τις διαβάζει συμπληρώνοντας με τη 

βοήθειά της ομάδας τα άλλα δύο κουτιά του πίνακα. 

 Ο διαμεσολαβητής, στη συνέχεια, ηγείται μιας συζήτησης σχετικά με το τι 

έχει προκύψει από την ανάλυση SWOT, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

o Τι μας λένε αυτά τα αποτελέσματα; 

o Ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν; 

o Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε κάτι; 

o Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το καθένα από τα δυνατά μας 

σημεία; 

o Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα αδύναμά μας σημεία; 

o Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες; 

o Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις απειλές; 

o Τι πρέπει να κάνει τώρα η ομάδα; 

 

 Θα ήταν χρήσιμο να μοιραστείτε τα αποτελέσματα της ανάλυσης με τους 

χρήστες, ώστε να λάβετε την ανατροφοδότησή τους. 

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Μια λεπτομερής ανάλυση SWOT για καθοδήγηση 

της ομάδας στα επόμενα βήματα. 

 

Πλεονεκτήματα/δυνατά σημεία -
Strengths

Μειονεκτήματα/αδύναμα σημεία -
Weaknesses

Ευκαιρίες - Opportunities Απειλές - Threats

SWOT
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Διάρκεια: 45-60 λεπτά 

 

Πόροι: 

 Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα και αρκετό χώρο για να κινούνται οι 

συμμετέχοντες 

 Πρωτόκολλο παρέμβασης από τη συνεδρία 4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Για ολοκλήρωση και αξιολόγηση της συνεδρίας, ο διαμεσολαβητής καλεί τους 

συμμετέχοντες να συζητήσουν και να αναστοχαστούν για τα όσα έχουν μάθει 

από τη δοκιμή των λύσεων. Προτείνονται οι ακόλουθες λύσεις: 

 Ποια ήταν κατά την άποψή σας η πιο αποτελεσματική πτυχή αυτής της 

συνεδρίας; 

 Ποια ήταν η πιο καινοτόμος πτυχή αυτής της συνεδρίας; 

 Ποιοι ήταν (αν υπήρξαν) οι περιορισμοί και/ή τα εμπόδια στις 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν; 

 Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί; Κάντε κάποιες εισηγήσεις για 

βελτίωση της συνεδρίας.  

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Η δοκιμή των λύσεων μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα φάση στον 

σχεδιασμό της λύσης σας. Είναι, επίσης, μια σημαντική φάση στην οποία θα 

πρέπει να προσπαθήσετε να βελτιστοποιήσετε τη λύση σας. Σε αυτή τη φάση, 

οι συμμετέχοντες έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν από κοινού μια σειρά από 

κριτήρια αξιολόγησης μιας λύσης και δείκτες για μέτρηση του αντικτύπου της. 

Έχουν επίσης εμβαθύνει στο πρότυπο και τη λύση μέσω της κατασκευής ενός 

εννοιολογικού χάρτη, όπου αντάλλαξαν τις οπτικές τους για διάφορες πτυχές 

της. Τέλος, η ομάδα ανέλυσε τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και 

τις απειλές της λύσης (και του προτύπου της), ώστε να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένη να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να βελτιώσει ή να 

τροποποιήσει, αν χρειάζεται, τη λύση κοινωνικής ένταξης.  

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η λήψη ανατροφοδότησης για το πρότυπό σας 

–τόσο εσωτερικής από την ομάδα του Εργαστηρίου όσο και εξωτερικής από 

τους τελικούς χρήστες– θα συμβάλει ώστε να μεγιστοποιήσετε τη γνώση που 

θα αποκτήσετε από τη δοκιμή του προτύπου σας. Η συλλογή, η σύγκριση και η 

μάθηση από τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί είναι χωρίς αμφιβολία 

κρίσιμης σημασίας για την τελική συνεδρία, η οποία θα επιτρέψει στην ομάδα  

του Κοινωνικού Εργαστηρίου να αποκτήσει μια αντικειμενική σφαιρική οπτική 

για το Εργαστήρι, τα αποτελέσματά του, τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από 

αυτό και για τον αντίκτυπό του. 
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6.2.5 Συνεδρία 6: Συλλογή αποτελεσμάτων  
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχουμε φτάσει στο τελικό βήμα του Κοινωνικού Εργαστηρίου, παρόλο που 

μπορεί να μην είναι το τελευταίο. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό τα 

αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από το προηγούμενο βήμα (Δοκιμή λύσεων) να 

μην οδηγήσουν στην υπέρβαση της πρόκλησης της κοινωνικής ένταξης, η οποία 

εντοπίστηκε αρχικά στο Βήμα 1 (Εντοπισμός Προκλήσεων). Ο στόχος αυτού του 

βήματος δεν είναι μόνο οι Τοπικές Αρχές, μαζί με την ομάδα του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου, να συγκεντρώσουν τα αποτελέσματα της δοκιμής των προτύπων, 

αλλά κυρίως να μάθουν από όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια των φάσεων της 

προτυποποίησης και της δοκιμής. Έτσι, τα διάφορα πρότυπα μπορούν είτε να 

παρατηρηθούν, να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν είτε να απορριφθούν, ενώ 

οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί θα ενσωματωθούν στη συνέχεια σε ένα νέο 

πρότυπο. Οι συνεχείς προσπάθειες (στις περιπτώσεις που ένα πρότυπο 

"αποτύχει" να παράγει μια λύση) θα πρέπει να θεωρούνται ως μια διαδικασία 

μάθησης σε στάδια και όχι ως ένδειξη αποτυχίας. Η άντληση γνώσεων από ό,τι δεν 

ήταν αποτελεσματικό θα εμπλουτίσει το Κοινωνικό Εργαστήρι με διορατικότητα 

και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επισημάνει η Επιτροπή, ειδικά αν τα μέλη 

του Κοινωνικού Εργαστηρίου δε δείχνουν πρόθυμα να επιστρέψουν στη 

διαδικασία σχεδιασμού. Σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία επανάληψης, όπου η 

δοκιμή μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το πρότυπο δεν είναι κατάλληλο 

για την πρόκληση και η ομάδα πρέπει να επιστρέψει στη φάση σχεδιασμού, είναι 

που έγκειται η αποτελεσματική και ωφέλιμη αλλαγή. 

Η διαδικασία της συλλογής αποτελεσμάτων πρέπει να είναι μια συλλογική 

διαδικασία, την οποία η Επιτροπή πρέπει να κάνει σαφή στα μέλη του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου ήδη από το Βήμα 2 (Εξασφάλιση της συμμετοχής Ενδιαφερόμενων 

μερών), διασφαλίζοντας έτσι ότι θα υπάρχει μια ευρεία αποδοχή της πλατφόρμας 

αλλά και μια εις βάθος κατανόηση όλων των πτυχών των αποτελεσμάτων, ούτως 

ώστε να επιτευχθεί μια μακροχρόνια αλλαγή. Δεδομένου ότι οι περισσότερες 

προκλήσεις κοινωνικής ένταξης είναι πολύπλοκες και ότι η αξιολόγηση και 

εξεύρεση λύσεων είναι συχνά μια απρόβλεπτη διαδικασία, η συλλογή 

αποτελεσμάτων και η άντληση διδαγμάτων από αυτά θα επιτρέψει στην ομάδα να 

κατανοήσει καλύτερα την πολυπλοκότητα της κατάστασης, δηλαδή τις σχέσεις 

μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος, τους παράγοντες που επιφέρουν την αλλαγή, 

τους οικονομικούς περιορισμούς, κ.λπ. Είναι, επίσης, θεμελιώδους σημασίας για το 

Κοινωνικό Εργαστήρι να αντλήσει γνώση από ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη φάση έχει προσαρμοστεί από τη 

μεθοδολογία "Συγκομιδή Αποτελεσμάτων" (Outcome Harvesting) (Wilson-Grau 

2015), η οποία βασίζεται σε έξι βήματα (βλ. Πίνακα 2 στο υποκεφάλαιο 4.5) 

 

Βήμα 1 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία είναι ο σχεδιασμός της συλλογής των 

αποτελεσμάτων. Σε αυτό το βήμα, τα μέλη του Κοινωνικού Εργαστηρίου (τόσο η 

Επιτροπή όσο και η τεχνική ομάδα) αναπτύσσουν ερωτήσεις που θα 

καθοδηγήσουν τη διαδικασία. Επίσης, στη φάση αυτή η ομάδα λαμβάνει υπόψη 

τις ανάγκες των ανθρώπων που αφορά άμεσα η πρόκληση. Οι Τοπικές Αρχές 

μπορούν να κάνουν μια δραστηριότητα ιδεοθύελλας, ώστε να αναπτυχθούν οι 

ερωτήσεις. Ιδανικά, αυτό θα πρέπει να γίνει από κοινού με όλη την ομάδα του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου, αφού διαφορετικές οπτικές πιθανόν να οδηγήσουν σε 

διαφορετικά είδη ερωτήσεων. Με βάση αυτές τις ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες θα 

αποφασίσουν ποιες πληροφορίες πρέπει να συλλεγούν και από ποιον. Θα 
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καθορίζουν επίσης ποιες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στην περιγραφή των 

αποτελεσμάτων (βλ. βήμα 2). Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον δύο σημεία: 

  

1. Το αποτέλεσμα: ποιους έχει επηρεάσει το Κοινωνικό Εργαστήρι όσον αφορά 

την αλλαγή και τι έχουν αλλάξει; Αυτό μπορεί να βασιστεί, για αρχή, στα 

πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα (κεφάλαια γνώσης). Πού και πότε άλλαξε 

κάτι; Ποια αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί στο σχολείο και την κοινωνία; Τι 

άρχισε να γίνεται διαφορετικά το οποίο είναι σημαντικό; 

2. Συμβολή: Πώς (και κατά πόσο) έχει συμβάλει η ομάδα του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου σε αυτή την αλλαγή; Τι έκανε που επηρέασε την αλλαγή; 

 

Βήμα 2 

Το επόμενο βήμα είναι η συλλογή των δεδομένων και η περιγραφή των 

αποτελεσμάτων, που θα βοηθήσει την ομάδα να μοιραστεί με όλους όσα έγιναν 

και να αντλήσει γνώση ώστε να επιφέρει αποτελεσματική αλλαγή. Αυτό το βήμα 

χωρίζεται συνήθως σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ανασκόπηση 

των υφιστάμενων εγγράφων (π.χ. πρακτικά, εκθέσεις, αξιολογήσεις, συνεντεύξεις, 

δελτία τύπου, κ.λπ.) - αυτό μπορεί να διευκολυνθεί από την Επιτροπή του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου, η οποία τηρεί ένα αρχείο με αυτά τα έγγραφα. Τα εν 

λόγω έγγραφα αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα και για τη 

συμβολή της ομάδας της πλατφόρμας σε αυτά. Μερικές φορές, πρωτογενή 

δεδομένα συλλέγονται από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 

φορέων από την κοινωνία. 

 

 

 
Εικόνα 4 – Παράδειγμα ανασκόπησης εγγράφων 

 

Η δεύτερη φάση αυτού του βήματος είναι η περιγραφή του κάθε αποτελέσματος, 

με τις πληροφορίες έχουν συλλεχθεί στο βήμα 1 και με βάση τα πολλαπλά 

μαθησιακά αποτελέσματα (βλ. Πίνακας 3). Οι περιγραφές των αποτελεσμάτων 

μπορεί να εκτείνονται από σύντομες προτάσεις μέχρι πολλές σελίδες. Παράλληλα 

με την αλλαγή και τη συμβολή του σχολείου, οι περιγραφές μπορούν επίσης να 

περιλαμβάνουν ανάλυση του πλαισίου, συνεισφορά τρίτων στο αποτέλεσμα, 

διαφορετικές οπτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται χρήσιμες.  

Είδος 
δεδομένων/εγ

γράφων

• ...
• ...

Ποια 
ενδιαφερόμεν

α μέρη 
συμμετείχαν;

• ...
• ...

Σημαντικά 
και/ή πιθανά 

αποτελέσματα
;

• ...
• ...

Υπήρξαν 
οποιεσδήποτε 

μετέπειτα 
δράσεις/νέο 

πρότυπο/λύση
;

• ...
• ...

Επόμενα/πιθα
νά βήματα

• ...
• ...
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Εικόνα 5 – Παράδειγμα για περιγραφή του αποτελέσματος 

 

Βήμα 3 

Στο τρίτο βήμα, η Επιτροπή έρχεται σε επαφή με τα σχολεία προκειμένου να 

εξετάσει εκ νέου τις περιγραφές των αποτελεσμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω 

ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων. Σε αυτό στάδιο ενδέχεται να εντοπιστούν και 

άλλα αποτελέσματα και να προστεθούν στις περιγραφές. Όπου είναι απαραίτητο, 

οι Τοπικές Αρχές ζητούν από το σχολείο να παρέχει επιπλέον πληροφορίες. Η 

ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου μπορεί επίσης να συζητήσει με άλλους 

παράγοντες της τοπικής κοινωνίας (άτομα, οργανώσεις, κ.λπ.), οι οποίοι μπορούν 

να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Αυτό 

περιλαμβάνει, κάποιες φορές, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα άμεσα 

επηρεαζόμενα άτομα, όπως τους μαθητές και/ή τους γονείς τους. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του βήματος, η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου έχει τον ρόλο 

να εξετάσει διεξοδικά κάθε αποτέλεσμα, ώστε να διασφαλίσει ότι είναι αρκετά 

συγκεκριμένο και σαφές. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο της πιθανής σχέσης 

μεταξύ των δράσεων προτυποποίησης και του αποτελέσματος. Στο τέλος, θα 

παραχθεί μια σειρά αναθεωρημένων περιγραφών. 

 

Βήμα 4 

Το τέταρτο βήμα είναι η επικύρωση των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το βήμα, η 

ομάδα εξετάζει τις περιγραφές των αποτελεσμάτων και επιλέγει ένα δείγμα προς 

επικύρωση. Αυτό γίνεται για να αυξηθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των 

ευρημάτων. Για να επικυρώσει τα αποτελέσματα, η ομάδα μπορεί να κάνει 

συνεντεύξεις με ένα ή περισσότερα άτομα που δε συμμετείχαν στη διαδικασία, τα 

οποία όμως γνωρίζουν για τα αποτελέσματα και τις παρεμβάσεις για αλλαγή. 

Μερικές φορές αυτές οι συνεντεύξεις μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων και της συμβολής της ομάδας του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου.  

 

Βήμα 5 

Το πέμπτο βήμα έχει να κάνει με την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Σε αυτό το βήμα, η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου ομαδοποιεί ή 

κατηγοριοποιεί όλα τα πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα (χρησιμοποιώντας το 

πρότυπο πολλαπλών μαθησιακών αποτελεσμάτων πιο κάτω). Αν ο αριθμός των 

αποτελεσμάτων είναι περιορισμένος, η ομαδοποίηση μπορεί να γίνει με το χέρι. 

Ωστόσο, για περισσότερα αποτελέσματα ή για αποτελέσματα που ταξινομούνται 

βάσει πολυδιάστατων κριτηρίων, ενδέχεται να απαιτείται μια βάση δεδομένων. 

Αφού κατηγοριοποιηθούν οι περιγραφές των αποτελεσμάτων, η ομάδα κάνει μια 

ερμηνεία των πληροφοριών και επιχειρεί να απαντήσει στις ερωτήσεις που 

ορίστηκαν στο βήμα 1. Σε αυτή τη φάση είναι πιθανόν να προκύψουν 

επιπρόσθετα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να προστεθούν στα πολλαπλά 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

Λεπτομερής περιγραφή του αποτελέσματος 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Σημασία: 

Συμβολή: 
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Εικόνα 6 –Πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα 

 

Βήμα 6 

Το τελευταίο βήμα είναι η άντληση γνώσης από όσα έχουν καταγραφεί, η 

συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για τη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια αυτού του 

βήματος, η ομάδα του Εργαστηρίου διεξάγει συζητήσεις με το σχολείο και άλλους 

κοινωνικούς φορείς, εάν είναι απαραίτητο, με βάση την ανάλυση και την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να 

παρουσιάσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τα προηγούμενα πέντε βήματα. 

Αυτή η παρουσίαση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα 

παρουσίαση των διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε βήμα (π.χ. 

ανασκόπηση εγγράφων, περιγραφή αποτελεσμάτων, αποτελέσματα από τις 

συνεντεύξεις, πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα κ.λπ.) ή σύνοψη όλων αυτών 

των αποτελεσμάτων σε ένα έγγραφο, παρουσίαση PowerPoint, κ.λπ.). Στη 

συνέχεια, η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου μπορεί να προτείνει μια 

συγκεκριμένη πορεία δράσης, με βάση τα ευρήματα. 

 

Αυτή η πορεία δράσης, που θα βασιστεί στην τελική ανάλυση και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων, μπορεί να ακολουθήσει ένα από τα ακόλουθα: 

• Εξέλιξη του προτύπου – προσαρμογή και/ή τροποποίηση του προτύπου ώστε 

να επαναληφθεί η δοκιμή του και να ληφθεί περαιτέρω ανατροφοδότηση  

• Μετάβαση στην πιλοτική εφαρμογή – η ομάδα και τα ενδιαφερόμενα μέρη 

νιώθουν έτοιμα να κάνουν μια επίσημη πιλοτική δοκιμή, επεκτείνοντας το 

εύρος της εφαρμογής και τη διάρκειά της  

• Κλιμάκωση – τα αποτελέσματα της δοκιμής και της ανατροφοδότησης είναι 

τόσο θετικά που η ομάδα είναι έτοιμη να περάσει στη φάση της πλήρους 

υλοποίησης χωρίς να κάνει άλλους ελέγχους, εφαρμόζοντας επίσημα την 

παρέμβαση (στους τελικούς αποδέκτες) 

• Συνέχιση δοκιμών – τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν ήταν αρκετά 

ικανοποιητικά ώστε να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα του προτύπου.  

• Απόρριψη; - η ομάδα αποφασίζει ότι δεν αξίζει να συνεχίσει με το 

συγκεκριμένο πρότυπο. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα μπορεί να 

προχωρήσει σε μια άλλη ιδέα.  

 

Οι αποφάσεις που θα παρθούν καταγράφονται από την Επιτροπή, προστίθενται 

στο αρχείο του Κοινωνικού Εργαστηρίου και κοινοποιούνται, αν είναι 

απαραίτητο, σε άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα (κεφάλαια γνώσης)

Υλικό/

Ψηφιακό

Καινούριες 
υπηρεσίες ή 

υποδομές

Ανθρώπινο

Νέες 
ικανότητες και 

δεξιότητες

Κοινωνικό

Ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης 

και της 
συνεργασίας

Διανοητικό

Νέες γνώσεις 
και αντιλήψεις

Οικονομικό

Νέες 
υπηρεσίες και 
οικονομικές 

ευκαιρίες

Φυσικό

Νέα 
οικοσυστήματα 
και υπηρεσίες
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Σε αυτή τη συνεδρία, οι Τοπικές Αρχές θα γνωρίσουν κάποιες βασικές και 

ευέλικτες δραστηριότητες για την τελευταία φάση του Κοινωνικού Εργαστηρίου, 

τη Συλλογή Αποτελεσμάτων. 

 

Δραστηριότητα 1: Παραγωγή ιδεών για οργάνωση των αποτελεσμάτων 

(αντιστοιχεί στο Βήμα 1 της μεθοδολογίας για τη συλλογή 

αποτελεσμάτων: Σχεδιασμός των αποτελεσμάτων) 

Στόχος:  

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να οργανώσει τα αποτελέσματα που 

συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της προτυποποίησης και της δοκιμής των λύσεων, 

έτσι ώστε να γίνει ανάλυση και να αντληθεί από αυτά συστηματική γνώση. Αυτό 

γίνεται μέσα από διατύπωση ερωτημάτων που θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία. 

Η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου θα προσπαθήσει να μάθει τόσο από τα 

αποτελέσματα του Εργαστηρίου όσο και από τη δική της συμβολή (και των 

άλλων).  

 

Υλοποίηση: 

• Ο διαμεσολαβητής ζητά από την ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου να 

σκεφτεί για το αποτέλεσμα που προέκυψε/θα προκύψει από τις φάσεις της 

προτυποποίησης και της δοκιμής των λύσεων. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες 

καλούνται, σε μικρότερες ομάδες, να παράγουν ιδέες και συγκεκριμένα 

ερωτήματα που θα ήθελαν να εξετάσουν σχετικά με το αποτέλεσμα. Με βάση 

αυτές τις ερωτήσεις, η ομάδα θα αποφασίσει ποιες πληροφορίες πρέπει να 

ληφθούν και από ποιον.  

 

Ορισμένα παραδείγματα ερωτήσεων: 

o Ποιο ήταν το συνολικό αποτέλεσμα της προτυποποίησης στο σχολείο; 

o Πώς έχουν επηρεάσει το σχολείο οι προσπάθειες; 

o Τι σημαίνει αυτό για τη σχολική κοινότητα; 

 

• Οι ομάδες συζητούν όλοι μαζί τις σκέψεις τους, τις οποίες μπορεί να 

καταγράψει ο διαμεσολαβητής σε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί. Ακολούθως, οι 

απαντήσεις μπορούν  να ομαδοποιηθούν για περισσότερη σαφήνεια. 

 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι Τοπικές Αρχές πρέπει να δώσουν έμφαση στις 

ανάγκες των ατόμων που αφορά άμεσα η πρόκληση.  

• Τα μέλη της ομάδας του Κοινωνικού Εργαστηρίου καλούνται στη συνέχεια να 

περιγράψουν ποιες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στις περιγραφές των 

αποτελεσμάτων (βλ. βήμα 2). Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον δύο σημεία: 

1. Το αποτέλεσμα: ποιους έχει επηρεάσει το Κοινωνικό Εργαστήρι όσον 

αφορά την αλλαγή και τι έχουν αλλάξει; Αυτό μπορεί να βασιστεί, για αρχή, 

στα πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα (κεφάλαια γνώσης). Πού και πότε 

άλλαξε κάτι; Ποια αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί στο σχολείο και την 

κοινωνία; Τι άρχισε να γίνεται διαφορετικά το οποίο είναι σημαντικό; 

2. Συμβολή: Πώς (και κατά πόσο) έχει συμβάλει η ομάδα του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου σε αυτή την αλλαγή; Τι έκανε που επηρέασε την αλλαγή; .  

  

Το ακόλουθο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και/ή να τροποποιηθεί σύμφωνα 

με τις ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη δραστηριότητα παραγωγής ιδεών: 

 



 

 
 

70 

 

 

Π
ο

ιο
ς 

έχ
ει

 α
λλ

ά
ξε

ι;
 

Τ
ι 

έχ
ει

 α
λλ

ά
ξε

ι;
 

Π
ό

τε
 έ

γ
ιν

ε 
η

 
α

λλ
α

γ
ή

; 

Π
ώ

ς 
έγ

ιν
ε 

η
 

α
λλ

α
γ

ή
; 

Π
ο

ια
 α

λλ
α

γ
ή

 
μ

π
ο

ρ
εί

 ν
α

 
π

α
ρ

α
τη

ρ
η

θ
εί

 σ
το

 
σ

χο
λε

ίο
; 

Π
ο

ια
 α

λλ
α

γ
ή

 
μ

π
ο

ρ
εί

 ν
α

 
π

α
ρ

α
τη

ρ
η

θ
εί

 σ
τη

ν 
κ

ο
ιν

ω
νί

α
; 

Π
ο

ια
 σ

η
μ

α
ντ

ικ
ή

 
δ

ια
φ

ο
ρ

ά
 

π
α

ρ
α

τη
ρ

εί
τα

ι 
σ

το
ν 

τρ
ό

π
ο

 π
ο

υ
 γ

ίν
ο

ντ
α

ι 
τα

 π
ρ

ά
γ

μ
α

τα
; 

Π
ο

ια
 μ

α
θ

η
σ

ια
κ

ά
 

α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 έ

χο
υ

ν 
επ

ιτ
ευ

χθ
εί

; 

Αποτέλε

σμα 1 

        

Αποτέλε

σμα 2 

        

Αποτέλε

σμα 3 

        

Κ.λπ.          

Εικόνα 7 –Παράδειγμα πλαισίου για συλλογή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

 

Σε αυτό το στάδιο, η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου μπορεί επίσης να 

αποφασίσει πώς θα ομαδοποιηθούν ή θα ταξινομηθούν οι πληροφορίες κατά την 

ανάλυση και ερμηνεία τους (βλ. βήμα 5) με βάση τα πολλαπλά μαθησιακά 

αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 3) που έχουν επισημανθεί στην τελευταία στήλη του 

πιο πάνω πίνακα.  

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα:  

• Λίστα ερωτήσεων για συλλογή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

• Αναστοχασμός για τη συμβολή της ομάδας του Κοινωνικού Εργαστηρίου κατά 

τη διάρκεια της υλοποίησης της πλατφόρμας 

• Πλαίσιο για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

 

Πόροι:  

• Αίθουσα με πίνακα/χαρτοπίνακα 

• Χαρτί Α3 

• Στιλό διαφόρων χρωμάτων 

• Post it 

• Λίστα προτυποποίησης και δοκιμής λύσεων  

• Πίνακας με το πλαίσιο συλλογής αποτελεσμάτων  

 

Δραστηριότητα 2: Πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα (αντιστοιχούν στο 

Βήμα 5 της μεθοδολογίας συλλογής αποτελεσμάτων: Ανάλυση και 

Ερμηνεία) 

Στόχος: 

• Καθοδήγηση της ομάδας του Κοινωνικού Εργαστηρίου στην ανάλυση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

• Κατανόηση και χρήση των πολλαπλών μαθησιακών αποτελεσμάτων ως 

αποτελεσματικού εργαλείου 

  

Υλοποίηση: 

• Στο βήμα 4 της μεθοδολογίας για τη συλλογή αποτελεσμάτων, η ομάδα του 

Εργαστηρίου βελτιώνει τις περιγραφές των αποτελεσμάτων 

(συμπεριλαμβάνοντας τη δική της συμβολή στο Κοινωνικό Εργαστήρι), 

κοινοποιώντας τα αποτελέσματα στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτά 

τα αποτελέσματα αποτελούν την αφετηρία αυτής της δραστηριότητας.  

• Αν χρειαστεί, οι Τοπικές Αρχές μπορούν να μοιραστούν αυτές τις περιγραφές 

με την ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου στην αρχή της συνεδρίας, ώστε 
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όλοι να έχουν μια εκτενή αντίληψη για τα αποτελέσματα και τη δική τους 

συμβολή στην πλατφόρμα. Για τον σκοπό αυτό, μοιράζονται στην ομάδα οι 

ολοκληρωμένες και εκτενείς περιγραφές των αποτελεσμάτων.  

• Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να διαβάσει δυνατά ένα από τα αποτελέσματα. 

Αυτό προωθεί τις δεξιότητες της ενεργούς ακρόασης και της κατανόησης  

• Η ομάδα έχει στη διάθεσή της 10 λεπτά για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή 

ανατροφοδότηση. 

• Οι Τοπικές Αρχές μοιράζουν εκτυπωμένο σε χαρτί μεγέθους Α3 τον Πίνακα 

των πολλαπλών μαθησιακών αποτελεσμάτων (μπορούν επίσης να τον 

προβάλουν σε μια οθόνη). Να σημειωθεί ότι μπορεί να προκύψουν και άλλα 

είδη αποτελεσμάτων που δε βρίσκονται στη λίστα. Μπορούν να προστεθούν 

με το χέρι στον Πίνακα.  

• Η ομάδα του Κοινωνικού Εργαστηρίου χωρίζεται σε 6 ζευγάρια ή μικρές 

ομάδες και η καθεμία παίρνει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 6 και ένα 

αντίγραφο του Πίνακα. 

• Ο διαμεσολαβητής εξηγεί ότι κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε ένα από τα 

μαθησιακά αποτελέσματα: 1 = υλικό/ψηφιακό, 2 = ανθρώπινο, 3 = κοινωνικό 

4 = Πνευματικό κεφάλαιο, 5 = οικονομικό και 6 = φυσικό.  

• Κάθε ζευγάρι/ομάδα έχει 10 λεπτά να σκεφτεί ιδέες και να καταγράψει στον 

Πίνακα που έχει μπροστά του τα αποτελέσματα και τα παραδείγματα 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Τα παραδείγματα πρέπει 

να είναι συγκεκριμένα. 

• Μόλις περάσουν τα 10 λεπτά, οι ομάδες μετακινούνται με τη φορά των 

δεικτών του ρολογιού στο τραπέζι μιας άλλης ομάδας, διαβάζουν αυτά που 

έχει γράψει η προηγούμενη ομάδα στον Πίνακά της και 

συμπληρώνουν/σχολιάζουν. Έχουν μόνο 5 λεπτά να το κάνουν αυτό. Μετά τα 

5 λεπτά, οι Τοπικές Αρχές ζητούν από τα ζευγάρια/ομάδες να μετακινηθούν 

ξανά, έχοντας ένα λεπτό λιγότερο, αφού αυτή τη φορά θα υπάρχουν αρκετές 

λεπτομέρειες στους Πίνακες.  

• Για το τέλος, τα ζευγάρια/ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και 

στη συνέχεια όλη η ομάδα απαντά τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν στη 

δραστηριότητα 1. Η απάντηση αυτών των ερωτήσεων, μπορεί να οδηγήσει σε 

επισήμανση νέων αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να προστεθούν στα 

προηγούμενα. 

 

Είναι υποχρέωση της Επιτροπής να συγκεντρώσει όλα τα αποτελέσματα σε ένα 

μόνο πλαίσιο/πίνακα, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να κοινοποιηθεί (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε μια επόμενη συνάντηση, για παράδειγμα) σε όλα 

τα μέλη της ομάδας του Κοινωνικού Εργαστηρίου.  

 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα:  

Πίνακας/πλαίσιο πολλαπλών μαθησιακών αποτελεσμάτων (χαρτογράφηση της 

αλλαγής που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα του Κοινωνικού Εργαστηρίου, πού και 

πώς). 

 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

 

Πόροι:  

 Ευρύχωρη αίθουσα με υπολογιστή και προβολέα 

 Περιγραφές αποτελεσμάτων από το Βήμα 4 

 Έξι αντίγραφα του πίνακα/πλαισίου πολλαπλών μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, εκτυπωμένου σε χαρτί μεγέθους Α3 και ένα αρχείο για 

προβολή στον υπολογιστή.  
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 Ερωτήσεις που παράχθηκαν στο βήμα/δραστηριότητα 1 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Στο τέλος κάθε συνεδρίας, είναι σημαντικό να υπάρχει μια στιγμή αναστοχασμού 

και ανατροφοδότησης για τις δραστηριότητες που έγιναν, ώστε να αξιολογηθεί τι 

ήταν αποτελεσματικό και τι όχι και τι έμαθαν οι συμμετέχοντες.  

Για αυτή τη συνεδρία, προτείνεται η ακόλουθη δραστηριότητα (διάρκειας 

περίπου 20 λεπτών): 

 Οι συμμετέχοντες κάθονται ή στέκονται σχηματίζοντας δύο σειρές, 

φροντίζοντας κάθε άτομο να έχει απέναντί του ένα άλλο. Η απόσταση πρέπει 

να είναι τέτοια που να διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ τους. 

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μιλήσουν στο άτομο που έχουν απέναντί 

τους και να θέσουν/απαντήσουν ερωτήσεις (βλ. πιο κάτω). 

 Μετά από 3 λεπτά, οι συμμετέχοντες αλλάζουν θέση σχηματίζοντας ζευγάρι με 

ένα άλλο άτομο. Συνεχίζουν με την ίδια άσκηση, προσπαθώντας να θέσουν/να 

απαντήσουν μια ερώτηση που δεν απαντήθηκε προηγουμένως. Αυτό μπορεί 

να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται ή είναι εφικτό. 

 Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο και αναφέρουν τα πιο 

ενδιαφέροντα σημεία που έχουν προκύψει από τις συζητήσεις τους.  

 

Ερωτήσεις αξιολόγησης (μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα): 

 Τι δούλεψε και τι όχι; 

 Τι έχω μάθει; 

 Ποιες είναι οι ανησυχίες μου για μελλοντικές συνεδρίες; 

 Τι θα έκανα διαφορετικά για να βελτιώσω το Κοινωνικό Εργαστήρι; 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Οι δύο δραστηριότητες που προτείνονται στη συνεδρία αυτή για τη συλλογή 

αποτελεσμάτων έχουν να κάνουν με την τελική φάση του Κοινωνικού 

Εργαστηρίου. Η πρώτη δραστηριότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει την ομάδα του 

Κοινωνικού Εργαστηρίου να εστιάσει στο τι θέλει να μάθει όσον αφορά τα 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και την αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί. 

Τη βοηθά επίσης να αναστοχαστεί σχετικά με τη δική της συμβολή στο Κοινωνικό 

Εργαστήρι. Αυτό επιτυγχάνεται με δραστηριότητες ιδεοθύελλας και συζήτησης, οι 

οποίες παράγουν μια σειρά ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ως 

βάση για την περιγραφή των αποτελεσμάτων. 

Η δεύτερη δραστηριότητα σχετίζεται με το βήμα 5 της μεθοδολογίας συλλογής 

αποτελεσμάτων, όπου η ομάδα καταγράφει συγκεκριμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Αυτό γίνεται μέσω μιας δραστηριότητας που βασίζεται στην 

άσκηση «Παγκόσμιο Καφέ», όπου οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες και όλοι 

μαζί διαμορφώνουν σταδιακά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο τέλος αυτής της 

δραστηριότητας, η ομάδα εξετάζει τις ερωτήσεις που διατύπωσε στη 

δραστηριότητα 1, προσπαθώντας να τις απαντήσει και να μάθει από τις 

απαντήσεις. Αυτή η μάθηση οριστικοποιείται στο Βήμα 6 της μεθοδολογίας 

συλλογής αποτελεσμάτων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ 

Wilson-Grau, R. (2015) Outcome Harvesting. BetterEvaluation. Retrieved from 

http://betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting 

Outcome Harvesting. Intrac with contributions from Nigel Simister and Alison 

Napier https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Outcome-

harvesting.pdf 

The World Cafè http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-

cafe-method/ 

 

http://betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Outcome-harvesting.pdf
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Outcome-harvesting.pdf
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
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6.3 Καλές πρακτικές 
Πιο κάτω θα βρείτε μια επιλογή καλών πρακτικών ώστε να αντλήσετε έμπνευση για τη δημιουργία και 

διαχείριση πλατφόρμων κοινωνικής ένταξης. Παρουσιάζονται πέντε πρακτικές, μια για το καθένα από τα πέντε 

βήματα της μεθοδολογίας που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4, δηλαδή: Εντοπισμός προκλήσεων, Εξασφάλιση της 

συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών, Συζήτηση και Προτυποποίηση, Δοκιμή λύσεων και Συλλογή 

αποτελεσμάτων. 

 

6.3.1 Εντοπισμός προκλήσεων 
 

ΟΝΟΜΑ Κανονισμός της Μπολόνια για τη δημόσια συνεργασία για τα αστικά κοινά  

ΧΩΡΑ Ιταλία 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο Κανονισμός για τα Κοινά είναι η πρακτική εφαρμογή της Αρχής της 

Επικουρικότητας που προβλέπεται από το άρθρο 118 του Ιταλικού 

Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 

υποστηρίζουν τους πολίτες στην ανάπτυξη αυτόνομων πρωτοβουλιών που 

έχουν ως στόχο το συλλογικό συμφέρον. Το 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο 

της Μπολόνια υιοθέτησε επίσημα τον κανονισμό που αφορά τη συνεργασία 

πολιτών και δημόσιας αρχής για δραστηριότητες που στοχεύουν στη 

φροντίδα και την αναζωογόνηση αστικών περιοχών. Ο κανονισμός 

λειτουργεί ως ένα γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι πολίτες, τόσο ως 

άτομα όσο και ως ομάδες, μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για την 

εθελοντική ανάπτυξη έργων, προσφέροντας τις ικανότητες, τους πόρους 

και τις προσπάθειές τους υπέρ του συλλογικού καλού. Τέτοια έργα 

πραγματοποιούνται μέσω μιας σειράς ειδικών συμφωνιών που ονομάζονται 

Σύμφωνα Συνεργασίας (Collaborations Pacts), μέσω των οποίων οι πολίτες 

και η δημόσια αρχή συμφωνούν για τους όρους της συνεργασίας τους. Τα 

«κοινά» τα οποία αφορά αυτός ο Κανονισμός μπορεί να είναι χώροι όπως 

δημόσιες πλατείες, σημεία πρασίνου ή σχολεία, άυλα κοινά όπως η 

εκπαίδευση και η κοινωνική ένταξη και ψηφιακά κοινά όπως οι εφαρμογές 

και ο ψηφιακός γραμματισμός. 

 

Η αξία του καινοτόμου αυτού Κανονισμού έγκειται στην παροχή ενός 

νομικού πλαισίου για τις δραστηριότητες και τα έργα που προωθούν τα 

κοινά, τα οποία λάμβαναν χώρα στην πόλη συχνά εκτός ή ακόμη και 

αντίθετα με τους υπάρχοντες κανονισμούς. Ταυτόχρονα όμως, ο κανονισμός 

αυτός έχει τον περιορισμό ότι αντιμετωπίζει μόνο τις λιγότερο 

προβληματικές καταστάσεις σχετικά με τα κοινά. O συλλογικός καθαρισμός 

των δημόσιων χώρων ή η δημιουργία τοιχογραφιών (murals) είναι 

σημαντικές πρωτοβουλίες που άρχισαν να υλοποιούνται ακόμη πιο συχνά 

χάρη στη νομική διευκόλυνση που παρείχε ο κανονισμός, ωστόσο αυτές 

είναι μάλλον μη προβληματικές πρωτοβουλίες από πολιτική και κοινωνική 

άποψη. Αστικά κοινά που έχουν να κάνουν με πιο πολύπλοκα ζητήματα 

όσον αφορά τη δικαιοδοσία, τη διαχείριση και την οικονομία, όπως για 

παράδειγμα στη περίπτωση δημόσιων κτιρίων ή ακόμη και ιδιωτικών, δεν 

εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Κανονισμού της Μπολόνια. 
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ΠΟΙΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ 
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ) 

Πολίτες και εκπρόσωποι της δημόσιας αρχής της Μπολόνια 

 

ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΕ Εφαρμόστηκαν πιλοτικά πολλά έργα (περίπου 90), τα οποία εμπίπτουν σε 

τρεις γενικές κατηγορίες - συνύπαρξη (συνεργατικές υπηρεσίες), συν-

εξέλιξη και συνεργασία (συμπαραγωγή).  

Έργα της 1ης Φάσης που έγιναν κατά τον περασμένο χρόνο περιλαμβάνουν 

ένα νηπιαγωγείο που διευθύνεται από γονείς, μια πρωτοβουλία 

"κοινωνικών δρόμων" και έναν συνεταιρισμό αστικής γεωργίας. Τον 

επόμενο χρόνο, μια νέα σειρά έργων της 2ης φάσης που έχουν επιλεγεί από 

τους πολίτες θα επιχειρήσουν να επεκτείνουν το εύρος των προσπαθειών - 

με συνεργατική στέγαση, νέα είδη κοινωνικών παροχών και ενδεχομένως με 

προγράμματα συνεκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία, κ.ά. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο τριαντασέλιδος Κανονισμός της Μπολόνια για τη Φροντίδα και την 

Αναγέννηση των Αστικών Κοινών καθορίζει ένα νομικό πλαίσιο μέσω του 

οποίου η Πόλη μπορεί να κάνει συνεργασίες με πολίτες για μια σειρά 

σκοπών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών, της ψηφιακής 

καινοτομίας, της αστικής δημιουργικότητας, κ.ά. 

Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί περίπου 30 έργα υπό τον κανονισμό της 

Μπολόνια, ενώ πολλές άλλες πόλεις της Ιταλίας έχουν υιοθετήσει τον 

κανονισμό. Ακολουθούν κάποια από τα παραδείγματα αποτελεσμάτων που 

επιτεύχθηκαν: 

 Το έργο της Michela Bassi «Social Streets», μετατράπηκε από ένα δίκτυο 

γειτονιών στο Facebook σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 

υλοποιεί ένα σύνολο έργων. 

 Η Veronica Veronesi υλοποίησε το «Reuse With Love», μια ομάδα 50 

γειτονιών οι οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να καταπολεμήσουν 

την σπατάλη τροφίμων και να βελτιώσουν τις ζωές των φτωχών και 

των απόρων.  

 Το «Dentro Al Nido» της Annarita Ciaruffoli συμβάλλει στην 

αποκατάσταση των σχολείων. 

 Σύμφωνα με τον Stefano Brugnara, πρόεδρο του οργανισμού Arci 

Bologna και εκπρόσωπο τύπου του Bologna Third Sector Forum, μιας 

οργάνωσης τοπικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ο καινούριος 

κανονισμός μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών, ειδικά αν υπάρχει διαφάνεια στην 

εφαρμογή του.  

 Ο Giovanni Ginocchini του Bologna’s Urban Center μιλά για τον αστικό 

μετασχηματισμό από μια υλική σκοπιά, η οποία συμπεριλαμβάνει την 

καταπολέμηση των γκράφιτι, την ανακαίνιση των διάσημων αψίδων 

της πόλης, τον πράσινο φωτισμό σε δημόσιους χώρους και την 

καλύτερη κοινωνική στέγαση. 

(http://www.shareable.net/blog/bologna-celebrates-one-year-of-a-

bold-experiment-in-urban-commoning 

 

http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf 

http://www.bollier.org/blog/bologna-laboratory-urban-commoning 

ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ  Ο Κανονισμός της Μπολόνια ενθαρρύνει αυτό που ο Καθηγητής Christian 

Iaione του Πανεπιστημίου LUISS στη Ρώμη ονομάζει "κανονισμούς 

εξάπλωσης" - έναν “ελευθεριακό πατερναλισμό” που χρησιμοποιεί τις 

πολιτικές για να ενθαρρύνει (αλλά όχι να απαιτήσει) από τους ανθρώπους 

http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf
http://www.bollier.org/blog/bologna-laboratory-urban-commoning
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να κάνουν καλύτερες επιλογές ώστε (για παράδειγμα) να αποταμιεύσουν 

για τη συνταξιοδότησή τους, να τρώνε πιο υγιεινά και να σέβονται το 

περιβάλλον. 

Ο κανονισμός ενθαρρύνει επίσης το "citytelling" - μια διαδικασία που 

λαμβάνει υπόψη τις "γεω-συναισθηματικές" σχέσεις των ανθρώπων με τους 

αστικούς χώρους κατά τον καθορισμό κανόνων για τη διαχείριση αυτών 

των χώρων. 

Αναδεικνύει τη σημασία των τεχνικών "σχεδιασμού υπηρεσιών" για την 

κάλυψη των αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέσα πληροφόρησης και 

δικτύωσης, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, τα σύμφωνα και οι 

πρωτοβουλίες συνεργασίας, καθώς και η μέτρηση και η αξιολόγηση των 

επιπτώσεων καθίστανται όλο και πιο σημαντικά. 

Επιπλέον, οι πολιτικές που σχετίζονται με τα κοινά είναι ένας τρόπος να 

αξιοποιηθούν τα ταλέντα και ο ενθουσιασμός μιας αναδυόμενης κοινωνικής 

τάξης - ενεργοί πολίτες, κοινωνικοί πρωτοπόροι, δημιουργοί, επαγγελματίες 

της συνεργατικής οικονομίας, σχεδιαστές υπηρεσιών, εμπειρογνώμονες 

συνεργασίας και συμπαραγωγής και οι αστικοί σχεδιαστές. Οι συμβατικές 

δομές διακυβέρνησης δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ή να οργανώσουν 

αποτελεσματικά αυτούς τους ανθρώπους. Η αντίληψη της "πόλης ως 

ανοιχτής πλατφόρμας" είναι μια πολύ πιο αποτελεσματική προσέγγιση. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://labgov.city/ 

 

6.3.2 Εξασφάλιση της συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών 
 

ΟΝΟΜΑ KoSi Lab Project 

ΧΩΡΑ Γερμανία (Ντόρτμουντ και Βούπερταλ) 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ Έλλειψη συνεργατικών δράσεων για κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά 

προβλήματα. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν βιώσιμες αστικές κοινωνίες. 

ΠΟΙΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ 
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ) 

 

Επιτροπή: Το Δημαρχείο κάθε πόλης με την υποστήριξη του 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εκπαίδευσης και Ερευνας (BMBF). 

Τεχνική ομάδα: Ενδιαφερόμενα μέρη από την πολιτική, τις δημοτικές 

διοικήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών. 

ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΕ Η φάση της δοκιμής βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν 

πειραματικές προσεγγίσεις, για να εξερευνήσουν τη συμβολή που μπορούν 

να έχουν τα Εργαστήρια Κοινωνικής Καινοτομίας ως νέα μοντέλα 

συνεργασίας και υποστηρικτικές υποδομές μεταξύ κυβέρνησης και 

κοινωνίας των πολιτών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι δύο ομάδες βρίσκονται σήμερα στη 

φάση των δοκιμών, επομένως είναι δύσκολο να δούμε τα αποτελέσματα σε 

τόσο αρχικό στάδιο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομάδες 

επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που 

ενυπάρχουν στο τοπικό τους περιβάλλον. 

 

ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ Η μεθοδολογία των KoSI-labs βασίζεται στις ακόλουθες 3 πτυχές: 

1. Κάθε Εργαστήρι λειτουργεί ως οργανισμός (πρωτοβουλίες, πόροι, 

φάσεις ανάπτυξης, αυτονομία) 

2. Κάθε Εργαστήρι αντιμετωπίζεται ως μέθοδος (θέματα, εργαλεία, 

http://labgov.city/
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αντίκτυπος) 

3. Κάθε Εργαστήρι χρειάζεται βασικά άτομα και δίκτυα, προκειμένου 

να πετύχει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων και των 

διασυνδέσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

Το KoSI-labs είναι εξαιρετικό παράδειγμα πλατφόρμας κοινωνικής ένταξης, 

καθώς αντιπροσωπεύει τις ποιότητες και αξίες του έργου SOCI@LL. Η 

μεθοδολογία/διαδικασία των KoSI-labs σχεδιάζεται στη βάση ενός 

πολύπλοκου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, με στόχο να 

δοκιμάσει διαφορετικές λύσεις που μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή. 

Επιπλέον, τα KoSI-labs φέρνουν κοντά μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών 

από διαφορετικούς τομείς, ώστε να εμπλακούν προσωπικά στις δράσεις 

των πόλεων σχετικά με τις ανάγκες ή τις κοινωνικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν. Όλες αυτές οι πτυχές των KoSI-labs αποτελούν επίσης 

βασικά συστατικά για τα κοινωνικά εργαστήρια που θα λειτουργούν στο  

πλαίσιο του SOCI@LL. 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://www.kosi-lab.net/ 

 

 

6.3.3 Συζήτηση και Προτυποποίηση  
  

ΟΝΟΜΑ Grove 3547 

ΧΩΡΕΣ Σικάγο, ΗΠΑ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Σικάγο ήταν μια πόλη σε βαθιά κρίση και η πιο φυλετικά διαχωρισμένη 

πόλη στις ΗΠΑ, με δεκαετίες διαφθοράς, συστηματικών αποεπενδύσεων 

και δομικού ρατσισμού. Στόχος του Grove 3547 ήταν να αντιμετωπίσει τις 

πολλές προκλήσεις που βίωνουν οι κάτοικοι του Σικάγο. 

Η βασική πρόκληση στην οποία εστίασε το Grove ήταν: «πώς μπορούμε να 

συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε τους νέους στο Σικάγο να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους»; 

ΠΟΙΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ 
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ) 

 

Η Επιτροπή του Grove ήταν ένα σώμα που συστάθηκε ως επικεφαλής της 

λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του Grove3547. 

Η Ομάδα του Grove 3547 αποτελούνταν από 36 άτομα από διαφορετικούς 

τομείς, οι οποίοι συνεργάστηκαν ώστε να καταπολεμήσουν μια κοινωνική 

πρόκληση. 

5 υπο-ομάδες (Ομάδες Προτυποποίησης) σχηματίστηκαν από τα 36 μέλη 

της ομάδας του Εργαστηρίου. Αυτές οι ομάδες σχεδίασαν από κοινού νέες 

πρωτοβουλίες και πρότυπα για την πρόκληση. 

 

Διαδικασία Επιλογής Συμμετεχόντων 

Στόχος του Grove ήταν να φέρει κοντά συμμετέχοντες από διαφορετικούς 

τομείς ώστε να δουλέψουν μαζί ως ομάδα. Είχαν υπόψη ότι η ομάδα των 

συμμετεχόντων έπρεπε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- οριζόντια ποικιλομορφία: να συμπεριλαμβάνει άτομα από 

διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας (κυβέρνηση, κοινωνία των πολιτών και 

http://www.kosi-lab.net/
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την επιχειρηματική κοινότητα). 

- κάθετη ποικιλομορφία: να περιλαμβάνει άτομα από όλα τα επίπεδα 

εξουσίας και ρόλων (επικεφαλής μεγάλων οργανισμών, πολίτες και άτομα 

που επηρεάζονται άμεσα από την πρόκληση). 

 

Χρησιμοποίησαν μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους για να 

προσεγγίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη: 

- Άμεση πρόσκληση: σε άτομα και οργανισμούς. 

- Προσέγγιση: προσέγγιση διευθυντών/ηγετών και οργανισμών, 

ρωτώντας τους ποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει το έργο και με ποιο 

τρόπο. 

- Ενημερωτικά φυλλάδια: ενθαρρύνοντας τα άτομα να κάνουν αίτηση 

απευθείας. 

- Ψηφιακά μέσα: αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή αίτηση η οποία διαδόθηκε 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσκαλώντας τα άτομα να κάνουν 

αίτηση. 

- Δικτύωση: η ομάδα ανέφερε την προσπάθειά της σε όλους με τους 

οποίους έρχεται σε επαφή.  

- Ευκαιρίες για διάφορα επίπεδα συμμετοχής: Το Εργαστήρι 

σχεδιάστηκε ώστε να δίνει την ευκαιρία διαφόρων επιπέδων συμμετοχής. 

Αν ένα άτομο δεν ήταν διαθέσιμο για πλήρη δέσμευση, υπήρχαν άλλοι 

τρόποι με τους οποίους μπορούσε να συνεισφέρει. 

ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΕ Πέντε υπο-ομάδες (ομάδες προτυποποίησης) δοκίμασαν τις ακόλουθες 

λύσεις: 

 

Ομάδα 1 –«Bronzeville Bridge» 

Η ομάδα εργάστηκε ώστε να δημιουργήσει τον χώρο και τις ευκαιρίες για 

νέους καλλιτέχνες στο Bronzeville να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους 

και να αναπτύξουν έναν δημιουργικό τρόπο ζωής. Δοκιμάστηκαν δύο ιδέες: 

- Ένα στούντιο ηχογράφησης, ώστε οι νεαροί μουσικοί να έχουν τον χώρο 

για να βελτιώσουν τον ήχο τους και να μεταφράσουν τις δεξιότητές τους σε 

τελικά προϊόντα και άλμπουμ. 

- Χώρος εικαστικών τεχνών που παρέχει τον χώρο, την κατάρτιση και τα 

υλικά για τους νέους καλλιτέχνες που επιθυμούν να εξελίξουν την τέχνη 

τους σε επάγγελμα. 

 

Ομάδα 2 – «Bronzeville Live»  

Πραγματοποίησε μια σειρά εκδηλώσεων ώστε να φέρει σε επαφή τη 

νεολαία με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Κοινότητας και 

για να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν βαθύτερα τι χρειάζεται η 

κοινότητά τους. 

 

Ομάδα 3 – «Bronzeville Voice»  

Διοργάνωσε μια σειρά συναντήσεων στην κοινότητα του Bronzeville. Το 

επίκεντρό τους ήταν η εξασφάλιση της δέσμευσης των νέων, η συλλογή 

δεδομένων και η δημιουργία κάποιου «προϊόντος» από και για τους ίδιους 

τους νέους (αστικός κήπος/φορητό ηχοσύστημα/δημόσια γκαλερί τέχνης). 

 

Ομάδα 4 – «Bronzeville Steam»  

Διαπιστώθηκε ότι ένα σημαντικό στοιχείο που παρεμποδίζει την ευημερία 

των νέων ήταν η αποσύνδεση από την ιστορία και τον πολιτισμό της 
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κοινότητάς τους. 

Στόχος της ομάδας ήταν να τους βοηθήσει να επανασυνδεθούν με την 

ιστορία τους μέσω της πολιτισμικής επιμόρφωσης, καθώς και μέσω της 

τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων αφήγησης. 

 

Ομάδα 5 – «Justice/Just Us» 

Εργάστηκε για τη διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ των νέων και της 

αστυνομίας σε έναν χώρο της κοινότητας, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για 

έναν ασφαλή χώρο ενεργούς συμμετοχής της κοινότητας και για ανάληψη 

ευθύνης για ένα πιο ασφαλές Bronzeville. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το παράδειγμα του Grove καταδεικνύει ότι παράγοντες/φορείς από 

διαφορετικούς τομείς μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά για να 

αντιμετωπίσουν τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του 

Σικάγο. 

Τα αποτελέσματα του Grove ήταν οι πέντε ομάδες και τα πρότυπα που 

ανέπτυξαν, καθώς και η αξία και οι σχέσεις που προέκυψαν από τη δράση 

τους. Οι ομάδες του Grove εργάστηκαν σε προγράμματα καθοδήγησης, 

χώρους τέχνης και μουσικής, κέντρα αποκαταστατικής δικαιοσύνης που 

φιλοξένησαν διαλόγους μεταξύ της νεολαίας και της αστυνομίας και έργα 

υπό την καθοδήγηση των νέων που ενδυναμώνουν τους νέους ώστε να 

αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται τα δικά τους έργα και προγράμματα. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Βασικά αποτελέσματα: 

Συμμετοχή του Εργαστηρίου - 32 συμμετέχοντες στο Grove3547 

συμμετείχαν σε εκπαίδευση για τη διεξαγωγή διαλογικών συνεντεύξεων 

Εκπαίδευση για συνεντεύξεις – μονοήμερο εργαστήρι -  εκπαίδευση 

του προσωπικού και άλλων μελών της τοπικής ομάδας για το πώς να 

πραγματοποιούν εκτενείς διαλογικές συνεντεύξεις. 

Σεμινάριο για τον σχεδιασμό ενός κοινωνικού εργαστηρίου – ένα 

σεμινάριο δύο ημερών με στόχο να παρέχει μια εισαγωγή για το πώς μπορεί 

να σχεδιαστεί ένα κοινωνικό εργαστήρι, ώστε να επιφέρει τον μέγιστο 

αντίκτυπο. 

Σεμινάριο «Inclusive Chicago» - ένα σεμινάριο τριών ημερών για τον 

σχεδιασμό κοινωνικών εργαστηριών, το οποίο απευθύνεται σε οργανισμούς 

που συμμετέχουν στην πρόταση Inclusive Chicago. Το σεμινάριο είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία της έκδοσης 1.0 του Εργαστηρίου.                                                                                                                

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  - Βασικά αποτελέσματα: 

Εις βάθος διαλογικές συνεντεύξεις – Οι εις βάθος διαλογικές 

συνεντεύξεις είναι εκτενείς βιογραφικές συνεντεύξεις που δημιουργούν 

εμπιστοσύνη σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (2-3 ώρες) και 

επομένως έχουν μεγαλύτερη αξία από μια ομαδική δραστηριότητα  που 

γίνεται μόνο μια φορά. 

Δείπνο και πρωινό με ενδιαφερόμενα μέρη – προώθηση και διάχυση του 

Εργαστηρίου στο ευρύτερο οικοσύστημα του Σικάγο. 

Εκστρατεία L3 Eventeurs – Το L3 Eventeurs είναι μια υπηρεσία γραφείου 

επικοινωνίας η οποία προσλήφθηκε για να αναπτύξει το όνομα και την 

οπτική ταυτότητα του Grove3547. Ως μέρος της εργασίας τους, διεξήγαν 

εκτενή έρευνα με άτομα της τοπικής κοινότητας με επιρροή, ώστε να 

εντοπιστούν και να καθοριστούν οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο 

Εργαστήρι. 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Βασικά αποτελέσματα: 

Κοινωνικές προκλήσεις του Σικάγο - Η έρευνα εντόπισε τις 

σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις του Σικάγο μέσω της ανασκόπησης 

ειδήσεων και ερευνών 

Σικάγο/Έκθεση Σύνθεσης Συνεντεύξεων - Η έκθεση αυτή συγκεντρώνει 

τις απόψεις από τις 42 διαλογικές συνεντεύξεις που έγιναν κατά την 

προκαταρκτική φάση. Έχουν εξαχθεί κοινά θέματα και ιστορίες, τα οποία  

δίνουν την εικόνα που έχουν αυτά τα άτομα, οι φίλοι τους, οι οικογένειες 

και τα δίκτυά τους για το Σικάγο.  

Χάρτης ενδιαφερόμενων μερών - Μια οπτική αναπαράσταση των 

σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στο σύστημα του Σικάγο. 

Βίντεο για το Grove – Τα βίντεο είχαν ως στόχο να αποτυπώσουν και να 

πουν την ιστορία του Εργαστηρίου στην ευρύτερη κοινότητα. 

Έγγραφο για τον τρόπο αντιμετώπισης πολύπλοκων προκλήσεων – Ο 

Zaid Hassan συνέταξε ένα έγγραφο σχετικά με στρατηγικές αντιμετώπισης 

πολύπλοκων προκλήσεων. 

ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΕ Τα βήματα της μεθοδολογίας των Κοινωνικών Εργαστηρίων όπως 

εφαρμόστηκαν από το Grove3547 

 

ΦΑΣΗ I: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – Εντοπίστηκε η πρόκληση που θα 

αντιμετωπίσει το εργαστήρι. 

ΦΑΣΗ II: ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΡΩΝ – Προτάθηκε η 

αρχική δομή και το χρονοδιάγραμμα του Εργαστηρίου. Προσκλήθηκαν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Σχηματίστηκε η Ομάδα Παράδοσης και το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Δημιουργήθηκαν οι υποδομές πληροφόρησης, αξιολόγησης και 

επικοινωνίας.  

ΦΑΣΗ III: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός του Εργαστηρίου: Ενδιαφερόμενα μέρη, 

εταίροι, ιστοσελίδα 

ΦΑΣΗ IV: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ  

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο επιλέχθηκαν και επιβεβαιώθηκε η 

συμμετοχή τους. Ολοκληρώθηκε ένα σχέδιο μάθησης για το εναρκτήριο 

εργαστήρι. Διαμορφώθηκε η ομάδα διαμεσολάβησης και οι συμμετέχοντες 

στο εργαστήρι. Ετοιμάστηκε ο χώρος, η τροφοδοσία και η υλικοτεχνική 

υποστήριξη. 

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3-5 ΗΜΕΡΕΣ 

Στο εναρκτήριο εργαστήρι καθορίστηκε ο τρόπος συνεργασίας. Η γνώση 

που αντλήθηκε από τη διαδικασία βοήθησε στη βαθύτερη κατανόηση των 

συμμετεχόντων για την πρόκληση. Οι συμμετέχοντες σχημάτισαν ομάδες 

προτυποποίησης με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι ομάδες 

συμφώνησαν πώς να δοκιμάσουν τα πρότυπα και πώς να συνεργαστούν 

στην επερχόμενη δοκιμαστική εφαρμογή. 

 

ΔΟΚΙΜΗ 1 - ΕΚΔΟΣΗ 1.0/ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΜΗΝΑΣ/5 ΩΡΕΣ 

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν και πήραν ανατροφοδότηση για το πρότυπο 

από πιθανούς τελικούς χρήστες/αποδέκτες. Οι ομάδες έλαβαν καθοδήγηση 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αναπτύχθηκαν εκθέσεις και αξιολογήσεις για 

το εναρκτήριο εργαστήρι. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 - 2 - 3 ΗΜΕΡΕΣ 

Οι ομάδες προτυποποίησης συναντήθηκαν ξανά και εξέτασαν την 

ανατροφοδότηση από τη Δοκιμή 1. Αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με 

την πρόοδο στο Κοινωνικό Εργαστήρι και αποφάσισαν κατά πόσο θα 

τροποποιήσουν, θα συνεχίσουν ή θα απορρίψουν το πρότυπο. Οι ομάδες 

αντάλλαξαν εμπειρίες, μαθήματα και πόρους και σχεδίασαν πώς θα 

δοκιμάσουν για πρώτη φορά το πρότυπό τους σε πραγματικές συνθήκες. 

ΔΟΚΙΜΗ 2 - ΕΚΔΟΣΗ 2.0/ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ/5 ΩΡΕΣ 

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν το πρότυπο με τους τελικούς χρήστες σε 

πραγματικές συνθήκες. Οι ομάδες έλαβαν υποστήριξη καθοδήγησης 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ολοκληρώθηκε η έκθεση για το Εργαστήρι 1. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2 - 2-3 ΗΜΕΡΕΣ 

Επιλεγμένοι εξωτερικοί επισκέπτες άκουσαν τις εμπειρίες των ομάδων 

προτυποποίησης και ήρθαν σε επαφή με την Έκδοση 2.0 του προτύπου. Οι 

ομάδες και οι επισκέπτες παρείχαν ανατροφοδότηση και αποφάσισαν τα 

επόμενα βήματα. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

τις ανάγκες εντός των ομάδων και του κοινωνικού εργαστηρίου. Οι ομάδες 

σχεδίασαν τη Δοκιμή 3 και τις τελικές δοκιμές για την ολοκλήρωση του 

κύκλου. 

ΔΟΚΙΜΗ 3 - ΕΚΔΟΣΗ 3.0/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ/5 ΩΡΕΣ 

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν το πρότυπο με τους τελικούς χρήστες σε 

πραγματικές συνθήκες. Οι ομάδες έλαβαν υποστήριξη σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους. Ολοκληρώθηκε η έκθεση για το Εργαστήρι 2. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3 - 2-3 ΗΜΕΡΕΣ  

Οι ομάδες παρουσίασαν τα αποτελέσματα της «τελικής» έκδοσης (3.0) του 

προτύπου τους στους εξωτερικούς επισκέπτες και τελικούς χρήστες. 

Λήφθηκε ανατροφοδότηση και καθοδήγηση και πάρθηκαν οι τελικές 

αποφάσεις για τη συνέχιση των προτύπων στον επόμενο Κύκλο του 

Εργαστηρίου. Οι ομάδες ολοκλήρωσαν τον κύκλο του Εργαστηρίου και 

προετοιμάστηκαν για τη φάση του ενδο-κύκλου.  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  

Η Ομάδα Παράδοσης ολοκληρώνει τις αναφορές και εκθέσεις μάθησης. 

Τελική αξιολόγηση και Απόδοση Επενδύσεων. Κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων του Κύκλου του Εργαστηρίου σε όλα τα μέρη. Ολοκλήρωση 

της έκθεσης για το Εργαστήρι 3.  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://social-labs.org/a-social-lab-is-a-portfolio-of-prototypes/ 

https://www.grovearchive.org/ 

 

6.3.4 Δοκιμή λύσεων 
 

ΟΝΟΜΑ Leadership and Innovation Network for Children (LINC) 

ΧΩΡΑ Νότια Αφρική 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το LINC είναι ένα μεγάλης κλίμακας πολυετές δίκτυο με μακροχρόνιο στόχο 

τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας της φροντίδας των 

εκατομμυρίων παιδιών στη Νότια Αφρική που εμείναν ορφανά ή των 

https://social-labs.org/a-social-lab-is-a-portfolio-of-prototypes/
https://www.grovearchive.org/
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οποίων η ζωή επηρεάστηκε από τον ιό HIV/AIDS.  

Έχοντας ιδρυθεί το 2007 και βασιζόμενο στην προσέγγιση των Κοινωνικών 

Εργαστηρίων, το LINC έφερε καινούριες ιδέες στους τομείς του διαλόγου, 

της συνεργασίας και της καινοτομίας. 

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2007 από το Reos Partners 

(www.reospartners.com), μια διεθνή κοινωνική επιχείρηση που βοηθά τους 

ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα πιο σημαντικά και δύσκολα προβλήματά 

τους. Σχεδιάζει, διευκολύνει και καθοδηγεί διαδικασίες που δίνουν τη 

δυνατότητα σε ομάδες ενδιαφερόμενων μερών -ακόμη και αυτών που δεν 

κατανοούν, συμφωνούν ή εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο- να κάνουν 

βήματα μπροστά ώστε να καταπολεμήσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν. 

Το LINC σήμερα παρέχει εκδηλώσεις που προάγουν τη μάθηση, τη 

δικτύωση και τη συνεργασία, την ατομική και ομαδική καθοδήγηση, τις 

πρωτοβουλίες καινοτομίας και ένα κοινωνικό δίκτυο και πύλη.   

ΠΟΙΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ 
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ) 

 

Το πρώτο "Εργαστήρι Καινοτομίας" υλοποιήθηκε από το Reos από κοινού 

με 60 βασικούς φορείς στον τομέα της φροντίδας των παιδιών: υψηλά 

ιστάμενους δημόσιους υπαλλήλους σε βασικά κυβερνητικά τμήματα, 

επικεφαλής μεγάλων οργανισμών που ασχολούνται με παιδιά, διευθυντές 

μεγάλων εταιρειών και κορυφαίων ακαδημαϊκών και ηγετών κοινοτήτων.  

Σήμερα, το LINC εξυπηρετεί περίπου 100 φορείς του τομέα. 

ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΕ Ανάπτυξη των ικανοτήτων των επικεφαλής του τομέα να σκέφτονται 

συστηματικά και να συνεργάζονται, θεσμικές μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση 

της συνοχής, της συνεργασίας και του συντονισμού, η δημιουργία 

ευκαιριών για τους επικεφαλής και τους οργανισμούς τους για καινοτομία 

και εφαρμογή λύσεων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνεχής, συστημική εργασία των ομάδων καινοτομίας και της 

πλατφόρμας ως σύνολο επικεντρώθηκε σε πέντε βασικούς τομείς και τις 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες τους:  

1. Ηγεσία και ικανότητες της τοπικής αρχής 

Η συγκεκριμένη ομάδα καινοτομίας εργάστηκε ώστε να αναπτύξει την 

ηγεσία και την ικανότητα αποτελεσματικών δράσεων.  

2. Ικανότητα της κοινότητας 

Αυτή η ομάδα καινοτομίας εργάστηκε ώστε να αναπτύξει τις ικανότητες 

των οργανισμών της κοινότητας και των ΜΚΟ. Προτυποποίησε καινοτόμα 

μοντέλα φροντίδας και νέους τρόπους για επέκταση της πρόσβασης σε 

πόρους κοινωνικής πρόνοιας. 

3. Συντονισμός δωρητών και χρηματοδοτικές ροές 

Οι συμμετέχοντες βρήκαν νέους καινοτόμους τρόπους να αξιολογήσουν και 

να επιδείξουν τον αντίκτυπο των προσπαθειών για την ευημερία των 

παιδιών και εργάστηκαν ώστε να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια 

κοινότητα για το ζήτημα. 

4. Οργάνωση του τομέα των παιδιών 

Αυτή η ομάδα καινοτομίας εργάστηκε ώστε να δημιουργήσει καλύτερα 

συστήματα συνεργασίας μεταξύ του τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης της 

Νότιας Αφρικής, τοπικών ΜΚΟ, χρηματοδοτών και τοπικών επιχειρήσεων. 

5. Μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων 

Αυτή η τεχνική ομάδα εργάστηκε για να βελτιώσει την παρακολούθηση του 

συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και των πελατών του, έτσι ώστε να 

εντοπίσει καλύτερα πού χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη. 

http://www.reospartners.com/
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ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ Η προσέγγιση αποσκοπεί στην ηγεσία που να οδηγεί στην ανάπτυξη 

εμπιστοσύνης. Αυτού του είδους η ηγεσία εφαρμόζεται τόσο από άτομα όσο 

και από οργανισμούς και είναι αποτελεσματική στην οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ ποικίλων ενδιαφερόμενων μερών με 

στόχο την αντιμετώπιση συστημικών προκλήσεων. 

Ο τρόπος αυτός ηγεσίας απαιτεί δουλειά σε επίπεδο αυτογνωσίας, 

δεξιοτήτων ανάλυσης κοινωνικών ζητημάτων, όπως είναι η συστημική 

σκέψη, καθώς και υψηλές ικανότητες συνεργασίας. 

 Αυτογνωσία, καλύτερη επίγνωση των άλλων και του ευρύτερου 

συστήματος 

 Εναρμόνιση των προθέσεων του κάθε ατόμου για αυθεντική δράση 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων: 

 Χρήση δοκιμασμένων εργαλείων για ανάλυση κοινωνικών 

προβλημάτων με συστηματικό τρόπο 

 Εφαρμογή στρατηγικών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών που δε συνηθίζουν να συνεργάζονται 

 

Συνεργασία: 

 Συνεργασία με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, για την αξιοποίηση 

συλλογικών πόρων και δράσεων 

 Οικοδόμηση βιώσιμων σχέσεων που μπορούν να εξελίξουν τη 

συνεργασία 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://www.synergos.org/linc 

 

6.3.5 Συλλογή αποτελεσμάτων 
 

ΟΝΟΜΑ The Labs Wānanga (από τον οργανισμό Lifehack) 

ΧΩΡΑ Νέα Ζηλανδία  

ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Εργαστήρι δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας και 

ψυχικής υγείας των νέων στη Νέα Ζηλανδία 

ΠΟΙΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ 
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ) 

 

Το 2014, το Lifehack προσκάλεσε 20 νέους από όλη τη χώρα σε ένα 

εντατικό πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης διάρκειας πέντε εβδομάδων, 

γνωστό ως bootcamp κοινωνικής καινοτομίας. 

ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΕ Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων σε σχέση με τον σχεδιασμό, την καινοτομία, την 

επιχειρηματικότητα και την ευημερία. Οι συμμετέχοντες σχημάτισαν 

ομάδες και δημιούργησαν τα πρώτα τους πρότυπα που αφορούν 

τεχνολογικές παρεμβάσεις για την ευημερία των νέων. Οι λύσεις που 

εξετάστηκαν εστιάζουν σε προληπτικές στρατηγικές φροντίδας του εαυτού, 

άτυπες πρακτικές της κοινότητας και πρωτοβάθμια φροντίδα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια των δύο ετών λειτουργίας του, το Lifehack 

επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του κινήτρου, της ικανότητας και των 

https://www.synergos.org/linc
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ευκαιριών των ατόμων, ώστε να εργαστούν για την ευημερία των νέων και 

να κτίσουν μια αφοσιωμένη κοινότητα. Αυτοί οι παράγοντες είναι 

καθοριστικοί για τη δημιουργία περισσότερων δράσεων για την ευημερία 

της νεολαίας στη Νέα Ζηλανδία. Από το Lifehack έχουν αναπτυχθεί έντεκα 

διαφορετικά προγράμματα υποστήριξης. 

ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ Η σημασία της ανάπτυξης μιας Ιστορίας Αντικτύπου (Impact Story) για ένα 

Κοινωνικό Εργαστήρι, με τη χρήση βίντεο. Μπορείτε να διαβάσετε για τα 

αποτελέσματα και την αξιολόγηση των προγραμμάτων υποστήριξης στην 

έκθεση αντικτύπου του Lifehack 2013-2015 (βλ. σύνδεσμο πιο κάτω). 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://lifehackhq.co/lifehack-resources/lifehack-impact-report/ 
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