
 

Ενότητα: κοινωνικές δεξιότητες -  Ασκήσεις υπολογισμού εμποδίων και πηγών  

 

Χάρτινη βαρκούλα 
 

 
Χρονικό πλαίσιο: ~ 25 λεπτά 

 

 Χώρος: εσωτερικός  

 

 

Συμμετέχοντες: μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων η κάθε μία. 

 

 

 

Υλικά : παλιές εφημερίδες 

 

 

Διαδικασία: 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4 με 5 ατόμων η κάθε μια. Ζητήστε 
τους να διαλέξουν/ εκλέξουν έναν αρχηγό ομάδας. Έπειτα πάρτε όλους τους 
αρχηγούς των ομάδων έξω από την αίθουσα εκπαίδευσης και εξηγήστε τους την 
δραστηριότητα δείχνοντας τους «Πώς να φτιάξουν χάρτινες βαρκούλες» όπως 
αυτές που μάθαμε στο σχολείο. 
Όταν τελειώσετε με την επίδειξη ρωτήστε τους αν το κατάλαβαν και δώστε τους 
ένα μικρό κομμάτι τετράγωνο χαρτί για να φτιάξουν μια βαρκούλα έτσι ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι έχουν καταλάβει πώς να φτιάξουν χάρτινες βαρκούλες. 
 
Οδηγίες για τους αρχηγούς των ομάδων: 
 Σας δίνουμε 4 φύλλα (4 φύλλα χαρτιού εφημερίδας – έχουν ορθογώνιο σχήμα). 
 Η αποστολή σας είναι να φτιάξετε 40 βαρκούλες όλες το «ίδιο μέγεθος» και 

«όλες θα πρέπει να στέκονται και να μην ‘βουλιάζουν’ όταν τελειώσει η 
άσκηση». 

 Η ποιότητα (σχήμα, φινίρισμα, εμφάνιση) και η ποσότητα είναι εξίσου  
σημαντικά. 

 Το χρονικό πλαίσιο είναι 15 λεπτά το πολύ, και ο χρόνος μετρά από την στιγμή 
του θα πάτε στην ομάδα σας.   

Οι αρχηγοί επιστρέφουν στις ομάδες τους και ζητούν βοήθεια από τα μέλη τους για 
να υλοποιήσουν το στόχο. 

 

 

Στόχος / σκοπός: 

Σχεδιασμός (διαχείριση χρόνου), επικοινωνία, συνεργασία. 
 



 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Κατάφερε ο αρχηγός να ξεκαθαρίσει τον σκοπό στα μέλη της ομάδας; 

 Ξεκαθαρίστηκαν οι ρόλοι στην ομάδα, δηλαδή το ποιος θα κάνει τι; 

 Τα μέλη της ομάδας καταπιέστηκαν από την άσκηση ή κατάλαβαν το τι είναι 

σημαντικό; 

 Τι τύπο καθοδήγησης χρησιμοποίησε ο αρχηγός; 

 Ζήτησαν τα μέλη της ομάδας διευκρινίσεις αναφορικά με τον ρόλο τους ή τον 

στόχο; 

 Υπήρξε σχεδιασμός για την χρήση της εφημερίδας, των ατόμων και του 

διαθέσιμου χρόνου; 

 Πως μπορούν να συνδυάσουν το «φτιάξιμο βαρκούλας» με την «δουλειά» στον  

χώρο δουλειάς τους;     

 

 

Πηγή: 
www.citehr.com/278923-time-management-games-

employees.html#ixzz1Wk3Uqr7d 

 
 

 


