
 

 

Ενότητα 3 Κεφάλαιο 3.1.2.  

Δραστηριότητα 1. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συνεδρία Brainwriting για την παραγωγή 
ιδεών 

Εκτιμώμενος χρόνος: 45 λεπτά. 
Τύπος εργασίας: ομαδική εργασία 
Πηγές: λογισμικό για διαδικτυακό πίνακα Padlet (https://es.padlet.com/) ή Google Jamboard 

(https://jamboard.google.com/)  

 

Το Brainstorming και το Brainwriting είναι δύο τεχνικές με ομοιότητες που συνίστανται 
στην καταγραφή λέξεων και ιδεών και τη συσχέτισή τους.  

Ο καταιγισμός ιδεών μπορεί να γίνει τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες (αλλά είναι 
καλύτερα σε ομάδα). Συνίσταται στην καταγραφή όλων των λέξεων που μας έρχονται 
στο μυαλό και σχετίζονται με το θέμα που πρόκειται να αναπτυχθεί. Δεν έχει σημασία 
αν οι λέξεις σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα, καθώς μόλις τελειώσει ο καταιγισμός ιδεών, 
πρέπει να επικεντρωθείτε στη σύνδεσή τους. 

Το Brainwriting είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία ομαδικών ιδεών γύρω από ένα 
προτεινόμενο θέμα. Όπως και στον καταιγισμό ιδεών, είναι σημαντικό να καθοριστούν 
ορισμένοι χρόνοι για την ανάπτυξή του. Και οι δύο τεχνικές συμπίπτουν ως προς τον 
σκοπό τους: την παραγωγή ιδεών χωρίς φίλτρο, αλλά οι διαφορές είναι οι εξής: 

• Στον καταιγισμό ιδεών, οι συμμετέχοντες λένε τις ιδέες σε μια ομάδα. Στο 
brainwriting, κάθε μέρος της διαδικασίας πραγματοποιείται ατομικά. 

• Στον καταιγισμό ιδεών, ορισμένες ιδέες μπορούν να στηριχθούν σε άλλες. 
Χαοτικά και όπως προκύπτουν. Στο brainwriting, όλα συγκεντρώνονται σε χαρτί.  

• Το Brainwriting είναι συνήθως μια συντομότερη διαδικασία. 

Για να πραγματοποιήσετε μια τέλεια συνεδρία brainwriting, θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο 
συντονιστής είναι να επιλέξει μια πρόκληση ή ένα θέμα για τη δημιουργία μιας νέας 
επιχείρησης. Για παράδειγμα, η πρόκληση σε αυτή την περίπτωση είναι "η αποφυγή 
της σπατάλης τροφίμων σε ένα σούπερ μάρκετ". Γράψτε ιδέες για τη δημιουργία μιας 
επιχείρησης που θα βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. 

1) Ο διαμεσολαβητής θα ηγηθεί της δυναμικής. 

2) Καθίστε τους συμμετέχοντες σε στρογγυλό τραπέζι. Ο ιδανικός αριθμός ατόμων που 
θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι πέντε έως οκτώ το πολύ. Έτσι, χωρίστε 
την τάξη σε 5 μικρές ομάδες. 

3) Ο διαμεσολαβητής θα γράψει σε ένα μεγάλο χαρτί και σε κοινή θέα όλων το 
πρόβλημα/πρόκληση πάνω στο οποίο θα εργαστείτε. Θα μοιράσει επίσης ένα μπλοκ 
φύλλων Α4 στον καθένα και έναν μαρκαδόρο. 
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4) Μόλις όλοι οι συμμετέχοντες έχουν χαρτί και μαρκαδόρο, θα μοιραστούν την 
κατανόηση του προβλήματος. Έτσι ώστε όλες οι λύσεις να είναι ευθυγραμμισμένες με 
αυτό. 

5) Ο διαμεσολαβητής θα εξηγήσει στους συμμετέχοντες τη δυναμική και θα καθορίσει 
τον χρόνο για την πρώτη φάση. Για παράδειγμα, 4 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, κάθε συμμετέχων θα γράψει τρεις ιδέες σε ένα από τα φύλλα που του έχουν 
διανεμηθεί. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, θα δώσουν το ρόλο στο άτομο στα δεξιά 
τους. Έτσι, όλοι τους θα έχουν ένα φύλλο κάποιου άλλου με τρεις ιδέες. 

6) Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γράφουν νέες ιδέες ή 
σχόλια σε κάθε φύλλο που λαμβάνουν. Ο χρόνος θα είναι μικρότερος από ό,τι στην 
πρώτη φάση, για παράδειγμα 2 λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, θα γυρίσουν 
το φύλλο και θα λάβουν άλλο ένα από τον αριστερό τους συνεργάτη. Θα επαναλάβουν 
τη διαδικασία μέχρι όλοι στην ομάδα να έχουν γράψει ιδέες για τον καθένα. Αν 
χρειάζονται περισσότερο χαρτί, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, ενώνοντας τα φύλλα. 

7) Τέλος, όλες οι ιδέες θα τοποθετηθούν σε ένα πάνελ. Από αυτή τη στιγμή και μετά, 
θα εξηγηθούν, θα συζητηθούν και θα αξιολογηθούν. Συνεχίζοντας να επιλέγονται οι 
καλύτερες ή να λαμβάνονται ως πηγές έμπνευσης για νέες μελλοντικές ιδέες. 

 


