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Τα εργαλεία που περιέχονται σε αυτό το βιβλιάριο

είναι παραδείγματα τεχνικών οπτικοποίησης της

σκέψης, τα οποία αναπτύχθηκαν από το EIT

Climate-KIC Transition Hub. Αρχικά σχεδιάστηκαν

έτσι ώστε οι εμπειρογνώμονες και τα εμπλεκόμενα

μέρη να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση, την

κατανόηση και την παραγωγή λύσεων σύνθετων

προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, οι πρώτες

ύλες, η ενέργεια, τα τρόφιμα και άλλα θέματα που

σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα εργαλεία

έχουν πλέον προσαρμοστεί, ώστε να μπορούν να

χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και φοιτητές

για την εφαρμογή και τη διερεύνηση των τρεχουσών

τοπικών προκλήσεων.

Κάθε τεχνική είναι χρήσιμη για συγκεκριμένα αποτελέσματα: 

Το Πενταγωνικό πρόβλημα (Pentagonal Problem)επιτρέπει στους μαθητές 

να κατανοούν όλα τα 'μέρη' και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες που 

εμπλέκονται σε ένα πρόβλημα, αλλά και τις πιθανές συνέπειες - εξαρτώμενες 

από τις διαφορετικές απόψεις των ανθρώπων που συμμετέχουν. 

Χάρτης Γενικού Πλαισίου (Context Map) είναι χρήσιμος για τον ορισμό του 

προβλήματος και την κατανόηση των επιρροών και / ή των τροποποιήσεων 

λόγω των τρεχουσών δράσεων των ενδιαφερόμενων μερών, έτσι ώστε οι 

μαθητές να μπορέσουν να ξεκινήσουν να οραματίζονται μια λύση για το 

πρόβλημα. 

Το Πρωτοσέλιδο (Cover Story) είναι μια πολύ δυναμική τεχνική η οποία 

χρειάζεται όλη τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να ταξιδέψουν σε ένα κοντινό μέλλον στο οποίο η καινοτόμος 

ιδέα τους έχει γίνει μια λύση με πολύ θετικό αντίκτυπο.

Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη σειρά που 

παρουσιάζονται καθώς ακολουθούν μια λογική σειρά, αλλά μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορούν να 

είναι χρήσιμα για άλλους σκοπούς. 

Σημείωση- είναι σημαντικό να αναγνωριστεί  ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των 

στοιχείων που ανήκουν σε κάθε εργαλείο ή η αλλοίωση της ακολουθίας 

τεχνικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση των αποτελεσμάτων.



Συμβουλές προγραμματισμού:

▪ Ανά εργαλείο, επιτρέψετε περίπου 45 έως 60 λεπτά για να

εισαγάγετε, να ολοκληρώσετε και να μοιραστείτε τα ευρήματα με τις

ομάδες μαθητών. Οι μαθητές θα πρέπει να σχηματίσουν ομάδες των

4 έως 6 μαθητών ή ακόμα και 8 έως 12 άτομα - ανάλογα με την

εφαρμογή της πρόκλησης που διερευνάτε.

▪ Συνιστάται να έχετε ένα θέμα, μια μελέτη περίπτωσης ή ένα τοπικό

ζήτημα, με το οποίο οι μαθητές εμπλέκονται και το οποίο θα

μοιραστείτε πριν από τη χρήση των εργαλείων, έτσι ώστε να

προετοιμαστούν κατάλληλα με το πλαίσιο, για να αντιμετωπίσουν

την πρόκληση κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης.

▪ Εκτυπώστε ή σχεδιάστε ένα μεγάλο λευκό καμβά (όσο το δυνατόν

μεγαλύτερο) και δώστε ένα αντίγραφο σε κάθε ομάδα.

▪ Δώστε σε κάθε ομάδα κάποια αυτοκόλλητα / Post-its και χρωματιστά

στυλό για να καταγράψει και να διαμορφώσει τις ιδέες της. Κάποιοι

μπορεί να προτιμήσουν τα μολύβια στα πρώτα στάδια... αλλά

ενθαρρύνετε τους να αισθάνονται θετικοί και ικανοί να συνεισφέρουν.

▪ Ομαδοποιήστε τα τραπέζια έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να

κινηθούν γύρω από τον καμβά, να έχουν δημιουργικές συζητήσεις

και να κυκλοφορούν ελεύθερα. Μπορείτε επίσης να κολλήσετε τους

καμβάδες στους τοίχους.

▪ Μέρος του λεξιλογίου που θα χρησιμοποιείται θα είναι καινούργιο για

εσάς και τους μαθητές, καθώς αφορά αυτό το πρόγραμμα και ποιος

θα εργαστεί για την επίλυση προβλημάτων με βάση αυτή τη μέθοδο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ανά πάσα

στιγμή όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία.

Έπειτα:

1. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν περιορισμένο χρόνο για να

αντιμετωπίσουν κάθε τμήμα στον καμβά (βλέπε παρακάτω

οδηγίες για κάθε καμβά) και αυτός ο χρόνος θα πρέπει να

είναι ένα κίνητρο για δημιουργία, όχι μια πηγή άγχους.

2. Κάθε μαθητής πρέπει να γράψει τις δικές του ιδέες και

κάθε ιδέα πρέπει να τοποθετηθεί στο σχετικό τμήμα - όλες

οι σκέψεις και οι ιδέες είναι καλές ιδέες!

3. Καθώς αναπτύσσονται οι ιδέες, οι μαθητές θα πρέπει να

συζητήσουν και να συνενώσουν τις πληροφορίες και

απόψεις πριν προχωρήσουν στο επόμενο τμήμα.

4. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα τμήματα, είναι η ώρα όπου οι

μαθητές εξηγούν τα ευρήματά τους και εκφράζουν τα

συναισθήματά τους σχετικά με τις τεχνικές που

χρησιμοποιήθηκαν.

5. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν ορθές ή λανθασμένες ιδέες,

η ιδέα κανενός δεν είναι καλύτερη από την ιδέα του άλλου

και ότι ο διάλογος πάντα εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια

αντιμετώπισης προκλήσεων.



▪ Τι αποκομίζετε: Καλύτερη κατανόηση της πρόκλησης, των 

αιτιών και των συνεπειών της, και ως εκ τούτου, των πιο 

δυνητικών τρόπων αντιμετώπισής της.

▪ Τι χρειάζεστε: Βασικές γνώσεις γύρω από την πρόκληση και 

τα εμπλεκόμενα της μέρη και δυνατότητα αντίληψης της 

πρόκλησης από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

▪ Τι έπεται: Με αυτή την απεικόνιση της πρόκλησης, μπορείτε 

να επιλέξετε είτε βαθύτερη ανάλυση των εμπλεκόμενων 

μερών, είτε αναλυτικότερη περιγραφή του συστήματος και της 

πρόκλησης.  Δηλαδή, μπορείτε να προχωρήσετε με τα 

εργαλεία ανάλυσης των μερών, ή τις μεθόδους ανάλυσης του 

συστήματος [Χάρτης Γενικού Πλαισίου (Context Μap), 

Πρωτοσέλιδο (Cover Story)]. 

Αριθμός ατόμων: 1-10 άτομα. Ιδανικά 4-6.

Χρονική διάρκεια: 40-60 λεπτά

Επίπεδο δυσκολίας: Χαμηλό

Το Πενταγωνικό 

πρόβλημα (Pentagonal 

problem



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Είναι ένα εργαλείο οπτικοποίησης το οποίο βοηθά τους μαθητές 

αναγνωρίσουν το πρόβλημα και τα διάφορα στοιχεία και λεπτομέρειες που 

το συναποτελούν. 

2. ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Όποτε οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα 

πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο να συνοψιστεί σε μία μόνο 

πρόταση ή παράγραφο.

3. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ: Επιτρέπει στους μαθητές να κατανοούν τις 

πολλαπλές πτυχές που περιβάλλουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα στο πλαίσιο 

της κλιματικής αλλαγής. Αφού ορίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη που 

περιβάλλουν τη σύγκρουση, θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια 

βαθύτερη προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων.

ΜΑΘΗΤΕΣ: 

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Είστε εταιρεία; Είστε η 

κυβέρνηση; Είστε ένας οργανισμός; Απλά ένας πελάτης; Ή είστε ο ηγέτης 

στην αναζήτηση λύσης; 

Απλά χρησιμοποιήστε το κέντρο του καμβά για να απεικονίσετε όλες τις ατομικές 

αλλά και συλλογικές αντιλήψεις σας με τον αριθμό των post-its που χρειάζεστε 

(τουλάχιστον ένα ή δύο ανά μαθητή).

Να θυμάστε: Όλες οι ιδέες είναι καλές και δεν υπάρχει «σωστή» ή «λάθος» ιδέα ή 

οπτική γωνία! Στη συνέχεια, προσπαθήστε να περιγράψετε το πρόβλημα σε μια 

μόνο πρόταση. Να συζητάτε: η πρόταση ή η παράγραφος πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας. Αποφύγετε κάθε 

λεπτομέρεια: αυτό θα αντικατοπτρίζεται στα παρακάτω βήματα.

2. ΟΡΑΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Προσπαθήστε να περιγράψετε γενικά τις πιο 

ορατές και εμφανείς συνέπειες του προβλήματος. Δεν χρειάζεται να τις 

ταξινομήσετε, απλά γράψτε μία μόνο συνέπεια ανά post-its. 

3. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ: 

εκπομπές CO2; Λειψυδρία? Αποψίλωση των δασών? Τοποθετήστε ένα 

post-its σε κάθε ζήτημα ή πρόκληση της κλιματικής αλλαγής σε αυτή την 

ενότητα. Θυμηθείτε ότι εδώ πρέπει να αντικατοπτρίζετε μόνο 

περιβαλλοντικά προβλήματα.

4. ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ή ΛΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: Τι προσφέρει η τρέχουσα 

τεχνολογία που απαμβλύνει το πρόβλημα; Υπάρχουν τεχνικά 

προβλήματα ή σημεία συμφόρησης γύρω από το ζήτημα που έχετε 

ορίσει; Έτσι, γράψτε και πάλι μια ιδέα για κάθε post-its και τοποθετήστε 

τις στον καμβά.

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΑΞΙΕΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πώς επηρεάζει η 

κοινωνία το πρόβλημα; Προσδιορίστε τις αξίες, τις συνήθειες και τις 

συμπεριφορές που συμβάλλουν έτσι ώστε το πρόβλημα να παραμένει 

όπως είναι, ή να χειροτερεύει. Και πάλι, χρησιμοποιήστε ένα post-its για 

κάθε ιδέα ή κοινωνική ομάδα και τοποθετήστε τα σε αυτή την πλευρά του 

καμβά. Όταν τα τοποθετήσετε στον καμβά, μπορείτε να τα 

ομαδοποιήσετε για να έχετε μια ευρύτερη εικόνα.

6. ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Υπάρχουν λύσεις που εφαρμόζονται 

σε άλλα πεδία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για το πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουμε; Σας λείπει μια νέα τεχνολογία; Ή μήπως πρόκειται 

για νέους κανονισμούς; Μήπως η κοινωνία χρειάζεται περισσότερη 

ευαισθητοποίηση για να αρχίσει να αντιμετωπίζει σωστά το πρόβλημα; 

Γράψτε μια ιδέα ανά θέση και, αφού τα τοποθετήσετε στον καμβά, 

αισθανθείτε ελεύθεροι να τα ομαδοποιήσετε για να εντοπίσετε τις κύριες 

πηγές κενών όσον αφορά την πρόκληση.



▪ Τι αποκομίζετε: Μια εμπλουτισμένη εικόνα του πλαισίου ή 

του συστήματος στο οποίο ενσωματώνεται η πρόκληση σας 

μαζί με μια αίσθηση κατεύθυνσης προς διάφορους 

παράγοντες που επηρεάζουν ο ένας τον άλλον.

▪ Τι χρειάζεστε: Πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφοριών 

σχετικά με το κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό και 

περιβαλλοντικό πλαίσιο. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει 

επίσης να έχετε μια ιδέα σχετικά με καινοτόμες πρωτοβουλίες 

που λαμβάνουν χώρα στην ίδια περιοχή στην οποία 

εργάζεστε.

▪ Τι έπεται: Μόλις έχετε αυτήν την ευρεία οπτική της 

πρόκλησης, είναι ώρα είτε να εμβαθύνετε την κατανόησή σας 

είτε να οραματιστείτε το μέλλον που θέλετε – ή ποια μπορεί 

να είναι η πραγματικότητα σε 10 ή 20 χρόνια.

Χάρτης Γενικού Πλαισίου

(The Context 

Map)

Αριθμός ατόμων: 1-10 άτομα. Ιδανικά 4-6.

Χρονική διάρκεια: 40-60 λεπτά

Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Είναι ένα εργαλείο οπτικοποίησης για την ανάλυση του συστήματος, 

εστιάζοντας στις τάσεις ως πιθανούς οδηγούς για την αλλαγή. 

2. ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Όταν οι μαθητές χρειάζονται μια γενικότερη εικόνα για 

το σύστημα γύρω από την πρόκληση και για το πώς λειτουργεί

3. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ: Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε βαθιά κατανόηση των 

συστημάτων καινοτομίας. Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το 

σύστημα γύρω από το πρόβλημα, ώστε να εντοπίζουν ευκαιρίες ή σημαντικές 

απειλές για τις δράσεις τους. Συνολικά, ο Χάρτης Γενικού Πλαισίου (Context Map) 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και αυξάνει την ευαισθητοποίηση του πλαισίου, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις ή να 

υιοθετούν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές. 

ΜΑΘΗΤΕΣ: 

1. Ο ΚΑΜΒΑΣ:  Όπως βλέπετε, ο καμβάς αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το κύριο 

σύστημα βρίσκεται στο κέντρο του καμβά και εμφανίζεται ως ένα κλασικό κτίριο 

(με την ένδειξη «status quo») με μερικές στήλες που το υποστηρίζουν και δύο 

βέλη στο πλάι που το υποδεικνύουν. Αυτές οι στήλες αντιπροσωπεύουν όλες τις 

σημαντικές μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν το status quo. Και στις δύο 

πλευρές του κτιρίου μπορούμε να δούμε τους κοινωνικούς και οικονομικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το σύστημα. Οι καινοτόμες εναλλακτικές 

λύσεις είναι στο κατώτατο σημείο και, τέλος, το περιβάλλον καταλαμβάνει την 

κορυφή του καμβά, που αντιπροσωπεύεται από μεγάλα σύννεφα.

2. ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πριν ξεκινήσετε με τον καμβά, πρέπει να ορίσετε νωρίς 

την πρόκληση σας, είτε πρόκειται για καινοτομία, είτε για μια δράση, είτε για 

επιχειρηματική ιδέα. Αν έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως το Πενταγωνικό 

Πρόβλημα (Pentagonal Problem), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα 

για να το κάνετε. Αφού ορίσετε το έργο με το οποίο θα ασχοληθείτε, πρέπει να 

συζητήσετε που θα τοποθετηθεί, τους περιορισμούς και τις συνθήκες που θα 

λάβετε υπόψη. 

3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Χρησιμοποιήστε ένα post-its για κάθε 

πρωτοβουλία και τοποθετήστε τις στις ρωγμές κάτω από το πάτωμα. Είναι 

συνηθισμένο να εμφανίζονται νέες ιδέες καθώς εξηγείται κάθε αρχικό post-its. Αν 

συμβεί, μην διστάσετε να τις γράψετε σε άλλα post-its και να τις τοποθετήσετε στο 

βέλος. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να προέρχονται από πολύ διαφορετικές 

πηγές: πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και τμήματα 

έρευνας και ανάπτυξης. Μπορεί να είναι σχετικές με τις δράσεις σας, ίσως δυνητικούς 

συμμάχους ή ανταγωνιστές. Είναι η ιδέα σας μία από αυτές τις καινοτομίες; Γράψτε 

την και τοποθετήστε την σε αυτό το τμήμα του καμβά.

4. STATUS QUO: Είναι ώρα να περιγράψουμε το κτίριο. Όλα τα στοιχεία του -

τεχνολογίες, κανονισμοί και κανόνες, θεσμοί, αξίες χρηστών -συνδυάζονται με τους 

κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες και παράγουν αυτό που ονομάζουμε 

«σύστημα». Προσπαθήστε να εντοπίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για 

10 λεπτά, δουλεύοντας ατομικά. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τις συζητήσεις στην ομάδα 

καθώς τοποθετείτε τις ιδέες σας στον καμβά. Μπορείτε να δημιουργήσετε στήλες που 

αντικατοπτρίζουν τους ρυθμιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν το status quo ή τις 

τεχνολογικές βελτιώσεις που εφαρμόζονται ή τις αξίες των χρηστών για θέματα όπως 

η κατανάλωση ή τα ιδρύματα που σχετίζονται με το σύστημα ... Μπορείτε να 

προσθέσετε όσες στήλες θέλετε!

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Εδώ πρέπει να εντοπίσετε 

οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν το status quo (πρόσβαση σε επένδυση, 

οικονομική ανάπτυξη, δυσκολίες δημιουργίας μιας επιχείρησης στην περιοχή ...) 

καθώς και κοινωνικές (πολιτιστικές συνθήκες, καταναλωτικές συνήθειες…). Για αυτό 

το μέρος δεν χρειάζεται να διεξαχθεί έρευνα αγοράς, αλλά απλώς δώστε προσοχή σε 

εκείνους τους ορατούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις ευκαιρίες των 

δράσεων σας.

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ: Όλες οι επιχειρηματικές δράσεις 

έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον τους (ή τουλάχιστον αυτή είναι η αρχική πρόθεση). 

Οι επιπτώσεις αυτές συνδέονται με το γεωγραφικό πλαίσιο. Έτσι, προσπαθήστε να 

προσδιορίσετε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτομία 

σας. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα όπως η έλλειψη νερού μπορεί να αποτελέσει 

ευκαιρία για την είσοδό σας στην αγορά ή η κλιματική αλλαγή μπορεί να την 

καταστρέψει. Αναδείξτε αυτές τις συνθήκες στον καμβά σας! 



▪ Τι αποκομίζετε: Παραστατική περιγραφή του καλύτερου 

μελλοντικού σεναρίου για την τρέχουσα κατάσταση. 

Πρόκειται για μία φανταστική ιστορία, σχετικά με το πώς οι 

καινοτόμες πρωτοβουλίες μεταμόρφωσαν την υφιστάμενη 

πραγματικότητα.

▪ Τι χρειάζεστε: Ικανότητα να αντιληφθείτε τις δυνατότητες 

της υφιστάμενης πραγματικότητας και να οραματίζεστε 

ελεύθερα. Δεν πρόκειται για καταγραφή λύσεων, αλλά 

για την απεικόνιση ενός νέου μέλλοντος!

▪ Τι έπεται: Το όραμά σας σάς κατευθύνει προς την εξέλιξη 

της υφιστάμενης πραγματικότητας. Για να βρείτε όμως, 

καινοτόμες λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει 

πρώτα να εντοπίσετε τις τροχιές αλλαγής, κινούμενοι από 

το μελλοντικό σας όραμα στο σήμερα.

Το Πρωτοσέλιδο 

(The Cover Story)

Αριθμός ατόμων: 1-10 άτομα. Ιδανικά 4-6.

Χρονική διάρκεια: 60-90 λεπτά

Επίπεδο δυσκολίας: Χαμηλό



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ:Είναι ένα εργαλείο οπτικοποίησης που βοηθά να οραματιστούμε 

ένα ιδανικό μέλλον που θα μπορούσε να συμβεί, αν η δράση που είχαμε 

σχεδιάσει προηγουμένως θα ήταν επιτυχές.

2. ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αμέσως 

μετά τον καθορισμό του προβλήματος / πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε, 

αλλά και αφού οραματιστούμε τις συνθήκες που την περιβάλλουν. Η αρχή 

για την πραγματοποίηση των δράσεων θα πρέπει να γίνεται αφού 

κατανοήσουμε το παρόν και οραματιστούμε το μέλλον.

3. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ: Αυτή η τεχνική αφήγησης σας επιτρέπει να 

εισαγάγετε ανατρεπτικές ιδέες που θα ήταν πολύ συγκλονιστικές στο παρόν. 

Από αυτή την άποψη, το Πρωτοσέλιδο αναστέλλει όλες τις συνδέσεις με τη 

σημερινή εποχή, ενισχύοντας την ανατρεπτική σκέψη και τη 

δημιουργικότητα.

ΜΑΘΗΤΕΣ:

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΗΣΗΣ: Προσπαθήστε να πείτε τη μεγάλη ιστορία της επιτυχίας 

και της αλλαγής σε λίγες μόνο γραμμές. Έχετε αλλάξει τον κόσμο ή 

τουλάχιστον το περιβάλλον σας, γι’ αυτό τοποθετήστε τον εαυτό σας στη 

θέση του δημοσιογράφου και αρχίστε να λέτε τη δική σας ιστορία με ένα 

ελκυστικό τρόπο. 

2. ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: Οι «δραστικές ιδέες» καταγράφουν τις αρχικές ιδέες για 

τη δράση που σας οδήγησαν σε αυτό το λαμπερό μέλλον. Δηλαδή, τις ιδέες 

που στηρίζουν τη δραστική καινοτομία. Με ποιες ιδέες τροφοδοτήθηκε η 

διαδικασία; Από πού προέρχονται;

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Εάν η καινοτομία σας είναι αρκετά ριζοσπαστική, τότε πολλά 

σημαντικά άτομα (φυσικά ή όχι) θα μιλούν γι’ αυτή. Χρησιμοποιήστε αυτές 

τις δηλώσεις για να εξηγήσετε το νέο σενάριο. 

4. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΌ…: Αυτές είναι οι μικρότερες και πιο συγκεκριμένες ιστορίες 

που μπορούν να περιγράψουν τη μελλοντική κατάσταση: πώς τα 

ενδιαφερόμενα μέρη σχετίζονται τώρα μεταξύ τους, πώς καταναλώνεται ή 

διανέμεται η ενέργεια, πώς παράγονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα, πώς 

κινούμαστε... Προσπαθήστε να αναζητήσετε νέες διαφορετικές και 

σημαντικές πτυχές στο μελλοντικό σενάριο και να τις περιγράψετε. Με αυτές 

τις περιγραφές, οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν πώς η τεχνολογία, οι 

συνήθειες, οι κοινωνικές δομές, η πολιτική, οι κανονισμοί και το περιβάλλον 

θα λειτουργούν στο μέλλον ανάλογα με τον αντίκτυπο που θα έχει η 

καινοτομία σας.

5. ΟΡΟΣΗΜΑ: Δημιουργήστε τώρα τέσσερις εικόνες για να περιγράψετε 

τέσσερις θεμελιώδεις αλλαγές που συνέβησαν για να καταστεί αυτό το νέο 

σενάριο πραγματικότητα. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να είναι τεχνολογικές, 

κοινωνικές, ρυθμιστικές, θεσμικές και περιβαλλοντικές.



ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (THE 
PENTAGONAL PROBLEM)



ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
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