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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Σκεφτείτε-Χωριστείτε σε ζευγάρια-

Επικοινωνήστε

Κάθε συμμετέχοντας θα απαντήσει 

ξεχωριστά στις παρακάτω ερωτήσεις:

- Ποιες είναι οι δυνατότητές μου ή οι 

δεξιότητές μου;

- Ποιες είναι οι δυνατότητες του 

οργανισμού μου;

Χαρτί και στυλό για κάθε 

συμμετέχοντα
10 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν τις 

δυνατότητες/πόρους που διαθέτουν 

και ποιες/ποιοι από αυτές/αυτούς 

μπορούν να προσφέρουν σε ένα 

δίκτυο.

2. Συζητήστε σε ζευγάρια:

Τι εντοπίσατε;

Διαθέτει ο συνεργάτης σας παρόμοιες 

δυνατότητες/δεξιότητες με τις δικές 

σας;

Μπορείτε να διακρίνετε τις 

δυνατότητες/δεξιότητες, και των δυο 

σας, που δεν διαθέτετε;

Κανένα 15 λεπτά

Εύρεση ομοιοτήτων/διαφορών μεταξύ 

των συμμετεχόντων, με σκοπό να 

διακρίνουν τις ελλείψεις στους 

διαθέσιμους προσωπικούς τους 

πόρους, έτσι ώστε να κατανοήσουν τα 

πλεονεκτήματα της δικτύωσης και να 

αποσπάσουν αυτές τις ελλείψεις από 

τους άλλους.

3. Ώρα για γνωστοποίηση και 

συζήτηση των 

δυνατοτήτων/δεξιοτήτων κάθε 

ζευγαριού.

https://www.mentimeter.com 20 λεπτά

Τα ζευγάρια θα αναγνωρίσουν στα 

υπόλοιπα ζευγάρια τις 

δυνατότητες/δεξιότητες που τους 

λείπουν.
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1.. Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν μια οπτική αναπαράσταση 

του δικού τους δικτύου κοινωνικής υποστήριξης. Μπορεί να 

είναι παρόμοια με τα διαγράμματα του δείγματος που 

εμφανίζεται. Σύνδεση με την έννοια της υποστήριξης: Εμφανής, 

συναισθηματική, συμβουλές που σχετίζονται με την 

υποστήριξη - από που τα λαμβάνουν όλα αυτά.

Χαρτί, στυλό
15 λεπτά

2.Συζητήστε τι τους φάνηκε απαιτητικό στην εφαρμογή, και αν 

τους προκάλεσε έκπληξη κάτι, το οποίο πιστεύουν 

ότι αποτελεί σημαντικό θέμα για αυτούς. Πού εντοπίστηκαν 

κενά;

Πίνακας παρουσιάσ

εων, χαρτί, στυλό

15 λεπτά

Αυτό θα βοηθήσει 
τους συμμετέχοντες 
με την έννοια 

του δικτύου και της 
δημιουργίας ενός.
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Μοιράστε τα φυλλάδια ''bingo'' σε 

όλους. Κάθε τετράγωνο περιλαμβάνει 

πιθανά χαρακτηριστικά ή στοιχεία των 

ανθρώπων του δωματίου. Για παράδειγμα, 

σε ένα τετράγωνο μπορεί να αναγράφεται η 

φράση ''μαύρα μαλλιά''. Τότε πρέπει να 

πάτε σε κάποιον με μαύρα μαλλιά , να του 

συστηθείτε, και να του ζητήσετε να 

εγγραφεί. Τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν 

να πάνε στο ίδιο άτομο, δεύτερη φορά. Ο 

νικητής θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει 

τα περισσότερα τετράγωνα στον 

επιτρεπόμενο χρόνο. Υπάρχουν 

παραδείγματα φυλλαδίων στο παράρτημα.

Χαρτί, στυλό, 

φυλλάδιο ''bingo''
25 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα 

εξασκηθούνε στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες.

2. Μπορείτε, επίσης, να παίξετε σε ομάδες 

διαδικτυακά.

Έχει μαύρα μαλλιά Μπορεί να παίξει 

κάποιο μουσικό 

όργανο.

Έχει διαμείνει στις 

ΗΠΑ

Έχει συναντήσει 

κάποιον διάσημο

Μπορεί να σφυρίσει Έχει κατοικίδιο Μπορεί να οδηγήσει 

αυτοκίνητο

Του αρέσει ο ανανάς 

στην πίτσα

Είναι 

αριστερόχειρας

Του αρέσει ο χορός Φοράει κόκκινο Δεν πίνει καφέ

Διοργανώνει μία 

εκδήλωση ή μία 

συνάντηση

Έχει 

πραγματοποιήσει 

προφορική 
παρουσίαση

Μιλάει 3 ή 

περισσότερες ξένες 

γλώσσες

Χρησιμοποιεί το 

Twitter καθημερινά
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος 

Χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Χωριστείτε σε ομάδες των 3-4
5 λεπτά

2. Κάθε ομάδα θα αναζητήσει ένα δίκτυο σχετικό 

με τα μέλη της. Έχουν τη δυνατότητα της 

πρόσβασης στο δίκτυο μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης; Πόσο συχνά 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες που πρέπει να 

πληρούν για την ομάδα; κ.λπ.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο
20 λεπτά

Πώς να κάνετε αναζήτηση στο 

δίκτυο και πως να εγγραφείτε σε 

αυτό.

3. Παρουσιάστε τα ευρήματά σας στην τάξη.

Χαρτί μελιμετρέ/Πίνακας 

παρουσιάσεων/Στυλό/Πίν

ακας

20 λεπτά
Δεξιότητες παρουσίασης


