
 

 

Ενότητα:  Δεξιότητες αυτοδιαχείρισης    Ασκήσεις υλοποίησης δραστηριοτήτων  

 

Πατώντας στα ίχνη βημάτων 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: 60 λεπτά 

 

Χώρος:  ένα μεγάλο δωμάτιο 

 

Συμμετέχοντες : To λιγότερο 15 άτομα (σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι η 

περισσότεροι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές στην διαδικασία) 

 

Υλικά : στυλό, κολλητική ταινία, 9 αποτυπώματα πελμάτων, 3 καλάθια και 3 

συμβολικά  η πραγματικά εμπόδια 

 

 

Διαδικασία: 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις ομάδες με την τεχνική των τριών παζλ.  

(τους μοιράζονται τρεις εικόνες σε χαρτί Α4 οι οποίες έχουν κοπεί η κάθε μία σε 

δυσανάλογα κομμάτια. Προσπαθούν να συναρμολογήσουν το παζλ, και κατά αυτόν 

τον τρόπο, σχηματίζουν την ομάδα τους που αποτελείται από πέντε άτομα η κάθε 

μία). 

Στην υποομάδα τους πρέπει να δουλέψουν πάνω στο παρακάτω έργο: 

“ Θα πρέπει να υλοποιήσετε ένα προσωπικό πρόγραμμα, έργο, δράση. Σας ζητείται 

να καθορίσετε τρία σημαντικά βήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να οργανώσετε 

καλύτερα  την πορεία σας και να φτάσετε στον στόχο σας. 

Μεταξύ σας, πρέπει να επιλέξετε: 

 Ένα άτομο που θα είναι  υπεύθυνο για την οργάνωση του προγράμματος  

 δύο άτομα που θα δώσουν στον οργανωτή τους πόρους που χρειάζονται 

για να οργανώσει το πρόγραμμά του, και   

 δύο άτομα που θα εστιάζουν στα ενδεχόμενα εμπόδια τα οποία θα πρέπει 

να λάβει υπόψη του ο οργανωτής για να πραγματοποιήσει το κάθε βήμα.  

Μόλις πάρετε τους ρόλους σας και πριν αρχίσετε να περπατάτε πάνω στα 

χνάρια των βημάτων πάρτε λίγο χρόνο, 5-10 λεπτά για να σκεφτείτε ατομικά και να 

καταγράψετε αν χρειάζεται ανάλογα με τον ρόλο σας, είτε τα 3 πιθανά βήματα, η 



κάποιες πηγές που θα αντλήσετε δυνάμεις, η τέλος κάποια πιθανά εμπόδια. 

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε όλοι μαζί την συμβολική σας πορεία από την 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ στον ΣΚΟΠΟ. Σταματάτε σε κάθε βήμα και συζητάτε, σύμφωνα με τους 

ρόλους σας ,τις απόψεις σας δίνοντας “τροφή” για σκέψη και προβληματισμό στον 

“βηματιστή”. Μπορείτε να βάζετε τις ιδέες σας μέσα στα καλάθια η να μετακινείτε τα 

εμπόδια για να σταματήσετε τον “βηματιστή” κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα 

πρόβλημα η δυσκολία. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τον διάλογο ανάμεσα στους 

εκπροσώπους των πηγών και των δυσκολιών. 

Η τελική απόφαση στο κάθε βήμα λαμβάνεται από τον “βηματιστή” , ενώ τα άλλα 

τέσσερα άτομα λειτουργούν σαν σύμβουλοι του.  

Για να γίνει αυτή η άσκηση ποιο ενδιαφέρουσα, έχουμε φτιάξει μια ζωγραφιά η οποία 

δείχνει τις θέσεις στο δωμάτιο.” 

 

 

Στόχος / σκοπός: 

Η εφαρμογή ενός σχεδίου για την οργάνωση σε μια  κατάσταση, προβλέποντας τις 

πηγές  και  τις  δυσκολίες  με  την  βοήθεια  και  άλλων  ατόμων  σε  μία    ομαδική 

διεργασία.  

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Πως ήταν η διαδικασία; 

 Τι νιώσατε αναφορικά με τους πόρους και τα εμπόδια; 

 Ποιες πλευρές της αυτοδιαχείρισης μπορείτε να αναγνωρίσετε; 

Νιώσατε ότι αυτή η άσκηση βοήθησε τον “βηματιστή” να εξελίξει τις διαχειριστικές 
του δεξιότητες;  

 
 

 

 

 Πηγή: Pro‐Skills 

Πληροφορίες για αυτήν την άσκηση 

Αυτή  η  άσκηση  βοηθά  κάποιον  να  ελέγξει  τις  προσωπικές  του  δεξιότητες  στην 

διαχείριση  και  να  αποκτήσει  νέες  ώστε  να  βελτιώσει  τους  τρόπους  για  την 

πραγματοποίηση ενός προγράμματος βήμα‐ βήμα. 

Η οργάνωση αυτών των βημάτων και η αλληλουχία τους που υποβοηθιέται από μία 

ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες επιθυμίες και στόχους, καθιστούν 



κάποιον ικανότερο στο να διεισδύσει σε ένα πρόβλημα που καλείται να λύσει. 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που είναι πιθανόν να υλοποιηθεί. Ο σκοπός 

είναι να διαλέξετε μία άσκηση σε πραγματικές συνθήκες που οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει  να  αντιμετωπίσουν.  Η  παρεχόμενη    βοήθεια  από    τα  άτομα  που  έχουν 

επιλέξει τις ΠΗΓΕΣ η τα ΕΜΠΟΔΙΑ είναι στην πραγματικότητα οι άλλες “φωνές” που 

έχουμε ως άτομα  και  ανάλογα με  τις  υπάρχουσες συνθήκες  “  ακούμε”  η  όχι.  Σ  ε 

αυτή  την  άσκηση  οι  άλλες  “φωνές”  μας  βοηθούν  να  έχουμε  μια  περισσότερο 

ολιστική προσέγγιση στην προσπάθειά μας, να σκεφτούμε και άλλους τρόπους για 

να λύσουμε ένα πρόβλημα, να υπολογίσουμε απρόβλεπτα εμπόδια και κινδύνους η 

να έχουμε καλύτερες ιδέες. Η τελική απόφαση είναι του “ βηματιστή” που σημαίνει 

ότι η ευθύνη είναι δική του. Έχοντας διανύσει μία πορεία από την επιθυμία στον 

σκοπό, μπορεί κάποιος να κατακτήσει τον δικό του δρόμο μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 


