
 

 

  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ CAFÉ» 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Σκοπός είναι η εκμάθηση του πως μπορεί να γίνει ο συγκερασμός ιδεών στο πλαίσιο μιας 

μεγαλύτερης ομάδας, ώστε να αναπτυχθεί η συλλογική νοημοσύνη των συμμετεχόντων, και να 

καλλιεργηθεί η κατανόηση, καθώς και η μάθηση υπό το πρίσμα διαφορετικών απόψεων. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας η δημιουργικότητα και η 

καινοτομία εφαρμόζονται για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας. Η δυναμική αυτή 

διαδικασία εστιάζει στην έρευνα και την καινοτομία γύρω από ένα θέμα και όχι στην επίλυση 

προβλημάτων. 

  

Συμβουλή: Δημιουργήστε μια φιλική και χωρίς αποκλεισμούς ατμόσφαιρα ενός 

«επιχειρηματικού café» όπου οι συμμετέχοντες αισθάνονται άνετα να αναπτύσσουν νέες ιδέες. 

Ο συντονιστής θα πρέπει να θέσει ένα θέμα, το οποίο μπορεί να είναι γενικό ή ειδικό με βάση 

τη σύνθεση, ηλικία ή/και τις προτιμήσεις της ομάδας.  

 

Οδηγίες 

• Ο συντονιστής καλωσορίζει τους συμμετέχοντες στο «επιχειρηματικό café» και 

παρουσιάζει τη διαδικασία, καθώς και το θέμα προς συζήτηση. 

• Το δωμάτιο είναι εφοδιασμένο με τραπέζια, τυπική διάταξη για 4-6 άτομα 

(οικοδεσπότης + 3-5 καλεσμένοι) 

• Ο συντονιστής ζητά εθελοντές για να αναλάβουν το ρόλο του οικοδεσπότη τραπεζιού. 

• Οι οικοδεσπότες του τραπεζιού πρέπει να εξασφαλίζουν μια ανοιχτή και φιλική 

ατμόσφαιρα: 

o παραμένουν στη θέση στο τραπέζι τους σε όλες τις συζητήσεις, ενώ οι 

καλεσμένοι μετακινούνται από τραπέζι σε τραπέζι ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, 

o εξασφαλίζουν ότι όλοι συμμετέχουν ισότιμα, 

o κρατούν σημειώσεις για να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες των επόμενων 

γύρων συζητήσεων, 

o χαιρετούν τους νεοφερμένους και συνοψίζουν βασικές ιδέες από 

προηγούμενους γύρους συζητήσεων. 

• Ο συντονιστής παρουσιάζει ερωτήσεις και θέματα π.χ. σε μια οθόνη ή ένα χαρτο-

πίνακα. 

• Οι συμμετέχοντες μετακινούνται από τραπέζι σε τραπέζι ως ομάδα. Ο συντονιστής 

θέτει χρονικό όριο για τις συζητήσεις και σηματοδοτεί το τέλος κάθε γύρου π.χ. με 

χρονόμετρο. 

ΓΕΝΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ 



 

 

 

• Εκτός από ομιλία και ακρόαση, οι συμμετέχοντες μπορούν να γράψουν ή να 

σχεδιάσουν σε ένα χάρτινο τραπεζομάντηλο (ή κάρτες) για να δώσουν στην επόμενη 

ομάδα συμπεράσματα και παρατηρήσεις που προέκυψαν από προηγούμενες 

συζητήσεις. 

• Στο τέλος κάθε γύρου, οι οικοδεσπότες συνοψίζουν τα βασικά ευρήματα από την κάθε 

συζήτηση. Μπορούν αν θέλουν να ομαδοποιήσουν τις πληροφορίες ώστε να γίνουν 

ορατές οι σχέσεις μεταξύ ιδεών. 

• Ο αριθμός των γύρων πρέπει να ισούται με τον αριθμό των τραπεζιών. 

• Οι οικοδεσπότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική «Σκυτάλη Ομιλίας (talking 

stick)1»  για να δώσουν σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μιλήσουν. 

• Μετά τις συζητήσεις σε κάθε τραπέζι, οι οικοδεσπότες έχουν στη διάθεσή τους 10 

λεπτά για να συνοψίσουν τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, ο συντονιστής εξηγεί τι θα 

συμβεί με τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της ομαδοποίησης ιδεών και 

συμπερασμάτων, καθώς και της βαθύτερης ανάλυσης. 

• Τα αποτελέσματα μπορούν να διατηρηθούν για μελλοντική αναφορά, 

φωτογραφίζοντας τα σχέδια ή/και τα κείμενα που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία. 

 

 

 

Αναστοχασμός στη μαθησιακή κοινότητα: Η αξία της διάταξης του χώρου, ως café ενθαρρύνει 

ένα ευρύ φάσμα συνομιλιών κατά τη διάρκεια των οποίων αναπτύσσονται ιδέες, ενώ 

παράλληλα φιλτράρει τα βασικά σημεία μέσα από μια σωρευτική διαδικασία. 

 

 
 

Συμβουλές για τους συντονιστές 

• Παρουσιάστε στους συμμετέχοντες μια σύντομη περίληψη του σκοπού της 

δραστηριότητας και των στόχων της. 

• Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα στην οποία θα ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα και η 

ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας. Μην μετακινείτε τις ομάδες γρήγορα! 

• Εξηγήστε στους συμμετέχοντες τους κανόνες: 

o Εστιάστε σε αυτό που έχει σημασία 

o Συμβάλλετε με κριτική σκέψη 

o Μιλήστε με το μυαλό και την καρδιά σας 

o Ακούστε τις συζητήσεις για να κατανοήσετε, να εμβαθύνετε και να κάνετε 

ουσιαστικότερες ερωτήσεις. 

o Συνδέστε και συντονίστε τις ιδέες που προκύπτουν. 

 
1 Η Σκυτάλη ομιλίας (Talking stick, https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_stick) περνάει από 

συμμετέχοντα σε συμμετέχοντα, επιτρέποντας μόνο σε εκείνον που το κρατάει να μιλήσει. Όταν ο 
συμμετέχων ολοκληρώσει την ομιλία του, δίνει τη σκυτάλη (ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο) σε 
κάποιον άλλον. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν 
να εκφράσουν τη γνώμη τους. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_stick

