
 

 

 

 

  
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ   

 

Σκοπός είναι να αναδειχθεί το πώς μπορεί κάποιος να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί 

γρήγορα στις μεταβαλλόμενες τάσεις, την καινοτομία, την αποσταθεροποίηση, ή πιθανές 

μεταστροφές τάσεων μέσα σε ένα κλάδο της οικονομίας. 

Το εργαλείο σχετίζεται επίσης με την προσαρμοστικότητα στον εργασιακό χώρο, την ικανότητα 

γρήγορης ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ιδέες, ευθύνες, προσδοκίες, 

στρατηγικές και άλλες διαδικασίες στην εργασία. 

 

Συμβουλή: Για να αποτρέψετε τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τη δραστηριότητα αυτή 

ως ένα απλό παιχνίδι για το «σπάσιμο του πάγου», είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τις 

ερωτήσεις που θα βρείτε στην παρακάτω ενότητα του «αναστοχασμού». 

 

Οδηγίες 

● Χωρίστε την ομάδα σε ζεύγη. 

● Χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις, καλέστε κάθε ζεύγος να αντικρίσει ο ένας τον άλλο για 10 

δευτερόλεπτα.   

● Καλέστε κάθε ζεύγος να σταθεί πλάτη με πλάτη και εξηγήστε τους ότι πρέπει να 

αλλάξουν 5 σημεία στην εμφάνισή τους (π.χ. να αφαιρέσουν το ρολόι τους, κλπ.). 

Εξασφαλίστε ότι δεν μπορεί ο ένας να δει τον άλλον. 

● Αφού γίνουν οι αλλαγές, καλέστε τα μέλη κάθε ζεύγους να έρθουν πρόσωπο με 

πρόσωπο και ζητήστε τους να διακρίνουν τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. 

● Μετά ζητήστε από κάθε ζεύγος να επιστρέψει στη θέση πλάτη με πλάτη, προχωρώντας 

στην αλλαγή 3 επιπλέον σημείων στην εμφάνισή τους. 

● Μετά, αφού αντικρίσουν πάλι ο ένας τον άλλον, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

αναγνωρίσουν τις νέες αλλαγές. 

● Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες και 

προσκαλώντας τους να καθίσουν σε κύκλο για πραγματοποιηθεί η διαδικασία του 

αναστοχασμού.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 



 

 

 

 
 

 

Αναστοχασμός στη μαθησιακή κοινότητα: 

● Σας άρεσε η δραστηριότητα; Ήταν εύκολη ή δύσκολη; Γιατί; 

● Ήταν πιο εύκολο να βρείτε τις αλλαγές στην εμφάνιση του συντρόφου σας την 

πρώτη ή τη δεύτερη φορά; Γιατί; 

● Ποιες ικανότητες και δεξιότητες είναι χρήσιμες σε μια τέτοια δραστηριότητα; 

● Μπορούμε να συσχετίσουμε αυτή τη δραστηριότητα με την επιχειρηματικότητα 

ή το επιχειρηματικό περιβάλλον; 

● Τι πιστεύετε για τις αλλαγές όταν ηγείστε μιας επιχείρησης; Είναι μια φυσική 

διαδικασία; 

● Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις μεταβολές στο       

περιβάλλον της επιχείρησή μας; 

 

 

 

Συμβουλές για τους συντονιστές 

● Αυτή η δραστηριότητα βοηθά να αναδειχθούν ζητήματα που σχετίζονται με τις 

προκλήσεις της προσαρμογής. Είναι εμπνευσμένη από μια δραστηριότητα που 

αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από την Crestcom, μια εταιρεία διοίκησης και 

ανάπτυξης ηγεσίας. 

● Το μέγεθος της ομάδας είναι ευέλικτο. Επομένως, η διάρκεια της δραστηριότητας θα 

μπορούσε να είναι περισσότερη ή λιγότερη ανάλογα με τον αριθμό των 

συμμετεχόντων και τη διάρκεια της συζήτησης. 


