
 

 

  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ME JENGA 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOYΣ 

 

Σκοπός είναι η εξοικείωση με τους κινδύνους. Με το πέρας αυτής της δραστηριότητας, οι 

συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναλύουν βασικές συνιστώσες ενός έργου και να εκτιμούν 

τους εγγενείς κινδύνους, ώστε να προσδιορίζουν στρατηγικές για την εξάλειψη ή/και την 

ελαχιστοποίηση σε αποδεκτό επίπεδο αυτών των κινδύνων. 

 

Συμβουλή: 5-8 συμμετέχοντες / 45 λεπτά / ξύλινα μπλοκ τύπου Jenga. 

 

Οδηγίες 

● Ξεκινήστε εξηγώντας τους κανόνες του παιχνιδιού Jenga1. 

● Παρουσιάστε στους συμμετέχοντες μία υποθετική εκδήλωση (για παράδειγμα τη 

φιλοξενία ενός καλοκαιρινού φεστιβάλ) ή χρησιμοποιήστε ως μελέτη περίπτωσης ένα 

πραγματικό δρώμενο που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. 

● Ζητήστε τους να φανταστούν ότι ο πύργος Jenga αναπαριστά το έργο τους για τη 

διεξαγωγή της εκδήλωσης και ότι κάθε μπλοκ είναι μία δράση του έργου (η ομάδα, τα 

οικονομικά, η προώθηση, κλπ.) . 

● Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ονοματίσουν και να περιγράψουν τις δράσεις του 

έργου, προκαλώντας τους να σκεφτούν πέρα από τα προφανή στοιχεία. 

● Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ξεκινήστε να δημιουργείτε το πύργο Jenga. 

● Όταν ολοκληρωθεί, συνεχίστε τη συζήτηση για τους κινδύνους σε κάθε δράση του 

έργου. Εξηγήστε την έννοια του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και 

συναισθηματικής ασφάλειας, της υλικής ζημιάς, της οικονομικής ασφάλειας, της 

φήμης, κλπ. 

● Καλέστε κάθε συμμετέχοντα να εντοπίσει έναν κίνδυνο και, στη συνέχεια, ζητήστε του 

να αφαιρέσει ένα μπλοκ από τον πύργο και να τον τοποθετήσει στο πάνω του μέρος. 

● Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα έως ότου είτε (α) ο πύργος να πέσει, είτε (β) η 

ομάδα δεν μπορεί να σκεφτεί άλλους εύλογους κινδύνους. 

 

 

 

 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Jenga 

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ 



 

 

 

 

 

 

 

Αναστοχασμός στη μαθησιακή κοινότητα: 

Σας άρεσε το παιχνίδι; Ποιο ήταν το πιο δύσκολο τμήμα της δραστηριότητας; Πώς 

αισθανθήκατε  στο πλαίσιο της ομάδας σας; Ήταν δύσκολος ο εντοπισμός των κινδύνων; Είναι 

σημαντικό να μιλάμε για κινδύνους στη διαχείριση έργων; 

Τι σας βοήθησε να αποφασίσετε να αφαιρέσετε ένα συγκεκριμένο μπλοκ; Ήταν το περιβάλλον 

ενθαρρυντικό; Πώς μπορείτε να συσχετίσετε αυτό το παιχνίδι με τη διαχείριση κινδύνου; 

Ποιες ικανότητες είναι χρήσιμες στη διαχείριση κινδύνου; Τι μπορείτε να κάνετε για να τις 

αναπτύξετε; 

 

 

 
Συμβουλές για συντονιστές 

• Η ύπαρξη πολλαπλών σετ παιχνιδιού Jenga θα διευκολύνει την εκτέλεση της 

δραστηριότητας σε ομάδες.  


