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ΑΣ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΟ  

 

1. Σωστό ή λάθος; 

 

Αναμενόμενος χρόνος: 30 λεπτά 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα χαρτί μια αλήθεια και δύο ψέματα για τον εαυτό 

τους. Στη συνέχεια, ο καθένας θα κρεμάσει το χαρτί στο σακάκι του, έπειτα όλοι μαζί θα διαβάσουν τις 

δηλώσεις και θα πρέπει να μαντέψουν ποιες πληροφορίες είναι αληθείς. 

Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για ολόκληρη την ομάδα να γνωριστεί καλύτερα και να δημιουργηθούν 

σχέσεις. 

 

2. Μπάτμαν & Ρόμπιν 

 

Αναμενόμενος χρόνος: 20 λεπτά 

Θα χρειαστείτε: ένα μαρκαδόρο, μια κολλητική ταινία, ένα post-it ανά άτομο και μια λίστα με ζεύγη 

λέξεων (Batman & Robin, Laurel & Hardy, πίτσα και ντομάτες, γάτα & σκύλος, άσπρο & μαύρο κ.λπ.) 

Οδηγίες: Χωρίστε τα ζεύγη λέξεων και γράψτε μια λέξη σε κάθε post-it. Κολλήστε ένα post-it στην πλάτη 

κάθε ατόμου. Ζητήστε τους να περπατήσουν γύρω από το δωμάτιο και να κάνουν ερωτήσεις (που 

μπορούν να απαντηθούν μόνο με ναι ή όχι) για να μάθουν τη λέξη  στην πλάτη τους. Μόλις καταλάβουν 

τη λέξη τους, πρέπει να βρουν το άτομο που αντιστοιχεί στο ζευγάρι τους, να καθίσουν μαζί του και να 

ανακαλύψουν 3 κοινά και 3 διαφορές που έχουν μεταξύ τους.  

 

3. Πρόκληση πτώσης αυγών 

 

Αναμενόμενος χρόνος: 20-30 λεπτά 

Θα χρειαστείτε: Αυγά, χαρτοπετσέτες και οποιοδήποτε εργαλείο είναι διαθέσιμο στο γραφείο. 

Οδηγίες: Η "πρόκληση πτώσης αυγών" είναι ένα διαδεδομένο παιχνίδι. Απαιτείται κριτική σκέψη, επίλυση 

προβλημάτων και επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για μια διασκεδαστική δραστηριότητα, όπου τα άτομα 

πρέπει να δημιουργήσουν ένα δοχείο για το αυγό, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε προμήθεια γραφείου. 

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να βεβαιωθείτε ότι το αυγό δεν σπάει, όταν πέσει από ένα προκαθορισμένο 

ύψος. Δοκιμάστε να το ρίξετε από διαφορετικά ύψη για να προσδιορίσετε τον απόλυτο πρωταθλητή. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  TEAM BUILDING 

 

1. Χτίσιμο σπιτιών  

 

Αναμενόμενος χρόνος: 30 λεπτά  

Θα χρειαστείτε: ξύλινα ραβδιά, βότσαλα, τόξα, κόλλα, κολλητική ταινία, φύλλα, χαρτόνι, πώματα 

μπουκαλιών, πηλό κ.λπ. 

Οδηγίες: Χωρίστε τους υπαλλήλους σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Δώστε σε κάθε ομάδα διαφορετικά υλικά 

σε διαφορετικές ποσότητες. Ετοιμάστε επίσης ένα έγγραφο με τις οδηγίες για το κτίριο που πρέπει κάθε 

ομάδα να χτίσει. 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να χτίσει ένα κτίριο με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένο χρόνο (10-

15 λεπτά). Για να επιτύχει η απαιτούμενη κατασκευή, οι ομάδες θα πρέπει να διαπραγματευτούν και να 

ανταλλάξουν υλικά μεταξύ τους. Στο τέλος της δραστηριότητας, θα προβληματιστούν, θα μοιραστούν 

δυσκολίες, τρόπους επίλυσης και βελτίωσης. 

 

2. Μια ερώτηση 

 

Αναμενόμενος χρόνος: 30 λεπτά 

Ο αρχηγός της ομάδας αποφασίζει για το θέμα των ερωτήσεων της δραστηριότητας. Στη συνέχεια, βάζει 

τα άτομα σε ζεύγη και τους λέει: "Αν αναζητούσατε συνεργάτες για την ανθρωπιστική μας αποστολή 

(εξηγήστε ποια) και μπορούσατε να θέσετε μόνο μία ερώτηση, ποια θα ήταν αυτή;" Κάθε ομάδα έχει 

συγκεκριμένο χρόνο για να συμφωνήσει στην ιδανική ερώτηση ώστε να βρει το πιο κατάλληλο άτομο. Το 

πρόβλημα μπορεί να προσαρμοστεί στο θέμα που σκέφτηκε ο αρχηγός της ομάδας. 

Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τη συνεργατική εργασία, την κριτική σκέψη και την επίλυση 

προβλημάτων. Επιπλέον, τους εκπαιδεύει να διατυπώνουν ερωτήσεις για να επιτυγχάνουν εξαιρετικά 

αποτελέσματα. 

 

3. Πυραμίδα στόχων 

 

Αναμενόμενος χρόνος: 45 λεπτά 

Θα χρειαστείτε: Ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί, στυλό και post-it. 

Οδηγίες: Όλοι γράφουν τους στόχους και τις αξίες της ΜΚΟ στα post-it. Στη συνέχεια, σε ένα μεγάλο 

κομμάτι χαρτί σε σχήμα τρίγωνου, τοποθετούν κάθε post-it ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι αυτό που 

γράφει για τον οργανισμό και συζητούν για κάθε ένα από τα θέματα. Όταν συζητήσουν για όλους τους 

στόχους, θα ξέρουν καλύτερα πώς να δράσουν και να δώσουν προτεραιότητα στις ενέργειες. 
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4. Το δέντρο των προβλημάτων 

 

Αναμενόμενος χρόνος: τουλάχιστον 60 λεπτά 

Θα χρειαστείτε: Ένα χαρτόνι ή ένα πίνακα, post-it, στυλό. 

Οδηγίες: Αυτή η δραστηριότητα είναι χρήσιμη για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ή για την 

εξεύρεση λύσης σε οποιαδήποτε κατάσταση. 

Αφού συζητηθεί το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αυτό (ή οι λέξεις-κλειδιά) γράφεται στο κέντρο 

του πίνακα ως ο κορμός ενός δέντρου. Τα post-it διανέμονται σε άτομα, ώστε να εντοπίσουν τις αιτίες του 

προβλήματος. Μόλις εντοπιστούν οι αιτίες, κολλάνε τα post-it στην περιοχή αναπαράστασης της ρίζας του 

δέντρου. Κάθε αιτία ή ομάδα αυτών αντιστοιχεί σε μια ρίζα. Ομοίως, τα αποτελέσματα εντοπίζονται και 

καταγράφονται σε άλλα post-it και τα κολλάνε στο χώρο των κλαδιών του δέντρου. Το post-it μπορεί να 

τοποθετηθεί σε αντιστοιχία ρίζας-κλάδου σύμφωνα με τη λογική ακολουθία αιτίας και αποτελέσματος. 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της διαδικασίας, αυτό που μετράει είναι η συζήτηση που δημιουργείται με 

αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να χωρίσετε τα άτομα σε ζευγάρια ή ομάδες τριών για να εμβαθύνετε στις 

αιτίες και τα αποτελέσματα. Όταν τις έχετε γράψει στο δέντρο προβλημάτων, θα έχετε μια εικόνα της 

κατάστασης και μπορείτε να αρχίσετε να συλλέγετε προτάσεις σχετικά με το στόχο μιας μελλοντικής 

παρέμβασης ή μιας καμπάνιας που θα μεγαλώσει ξεκινώντας από εκείνο το σημείο. 

Μια άλλη επιλογή είναι να μετατρέψετε το δέντρο προβλημάτων σε ένα δέντρο λύσεων: 

Εάν για την κατασκευή του δέντρου αντί για αρνητικές χρησιμοποιήσετε θετικές επιβεβαιώσεις, θα λάβετε 

έναν χρήσιμο πόρο για να αναδιαμορφώσετε τους στόχους σας. Για παράδειγμα, η «έλλειψη κεφαλαίων» 

θα γίνει «μεγαλύτεροι οικονομικοί πόροι». 

Έτσι, η τελική άσκηση μπορεί να είναι να διαμορφώσετε εκ νέου κάθε στοιχείο σε μια θετική λύση. 

Φυσικά, είναι σημαντικό να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι σε αυτό το στάδιο. Επίσης, μπορούν 

να προστεθούν και νέοι στόχοι. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε επίσης να επιστρέψετε και να 

προσθέσετε το σχετικό πρόβλημα στο δέντρο προβλημάτων. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TEAM BUILDING  

 

1. Στη θέση του άλλου 

Δημιουργήστε ζευγάρια διαφορετικών μελών του οργανισμού με διαφορετικά καθήκοντα. Ο καθένας θα 

πρέπει να εξηγήσει και να μιλήσει για τη δουλειά του στον άλλο, ώστε να καταλάβουν καλά τι κάνουν. 

Μόλις τελειώσουν, θα πρέπει να εξηγήσουν στον υπόλοιπο οργανισμό τα καθήκοντα του άλλου σε μια 

διαδικτυακή συνάντηση. Οι άλλοι θα πρέπει να αξιολογήσουν εάν έχουν καταλάβει τη θέση τους μέσα 

στον οργανισμό. Αυτή η δραστηριότητα θα δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ των μελών και θα αναπτύξει 

μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ΜΚΟ. 

 

2. Έχεις ταλέντο! 

Κάθε μέλος έχει την ευκαιρία να κάνει ένα βίντεο ή ένα μικρό οπτικοακουστικό κομμάτι (ένα podcast, μια 

παρουσίαση PowerPoint, μια ηχογράφηση) που να δείχνει ένα από τα ταλέντα του. Όλα τα μέλη μπορούν 

να γνωρίσουν τα ταλέντα των άλλων και να ψηφίσουν για τις καλύτερες παρουσιάσεις. Στη συνέχεια, 

μπορείτε να σκεφτείτε πως να εφαρμόσετε αυτά τα νέα ταλέντα στους στόχους του οργανισμού. 
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Αναφορές 

• 6 διασκεδαστικά παιχνίδια Team Building που δεν μισούν οι υπάλληλοί σας 
https://tallyfy.com/team-building-games/ 

 

• Ο πλήρης οδηγός για δραστηριότητες Team Building [30+Ιδέες!].  
https://tallyfy.com/team-building-activities/ 

 

• Δέντρο προβλημάτων 
http://www.mspguide.org/tool/problem-tree  

 

https://tallyfy.com/team-building-games/
https://tallyfy.com/team-building-activities/
http://www.mspguide.org/tool/problem-tree

