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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αναλύει θέματα εφαρμογής της μεθόδου LEGO® Serious Play® στην 

υποστήριξη των φορέων που υλοποιούν έργα Interreg, των Προγραμμάτων και των 

Διαχειριστικών Αρχών, με στόχο την επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ των εταιρών μιας σύμπραξης. Με την μέθοδο της ποιοτικής έρευνας και με 

υλοποίηση έρευνας δράσης, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε υπό μη-τεχνητές συνθήκες μια 

στοχευμένη παρέμβαση με χρήση της μεθόδου LEGO® Serious Play® πριν από την 

προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας ενός έργου Interreg. Στη συνέχεια της 

συνάντησης, όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν προσωπικές συνεντεύξεις με θέμα την 

αντίληψή τους για τη λειτουργία της ομάδας και τις απόψεις τους ως προς την επίδραση 

της παρέμβασης στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της. Από την 

παρατήρηση κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και από την ανάλυση των συνεντεύξεων, 

βρέθηκε ότι στη συγκεκριμένη ομάδα η μέθοδος LEGO® Serious Play® είχε θετικά 

αποτελέσματα ως προς την υποστήριξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας των μελών 

της ομάδας εργασίας και ανέδειξε την ύπαρξη στοιχείων που καθιστούν αυτά τα άτομα 

ομάδα, με κοινό όραμα και στόχους. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η μελετηθείσα ομάδα 

διατηρεί επιφυλάξεις για την ένταξη της μεθόδου LEGO® Serious Play® στις τακτικές 

εργασίες της, ενώ παρουσιάζει μέτριο επίπεδο ευαισθητοποίησης και γνώσης σχετικά με 

τις επιπτώσεις της ελλιπούς επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας σύμπραξης σε ένα 

Πρόγραμμα Interreg. Περαιτέρω έρευνα από την επιστημονική κοινότητα είναι αναγκαία 

για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της μεθόδου LEGO® Serious Play® ως 

μόνιμου εργαλείου υποστήριξης των φορέων που υλοποιούν έργα Interreg.  

Λέξεις- κλειδιά: LEGO® Serious Play®, Interreg, Επικοινωνία, Συνεργασία, Ομάδα  



 
 

Abstract  

This research examines the application of LEGO® Serious Play® as a support tool for the 

organizations implementing Interreg projects, the Programmes and the Managing 

Authorities, in view of improving the communication and collaboration within a 

partnership. Approached with qualitative research and implemented by action research, a 

targeted intervention was designed and took place under non-artificial conditions, using the 

LEGO® Serious Play® method, before a planned partnership meeting of an Interreg 

project. Following the meeting, all participants gave personal interviews on their perception 

of the partnership function and their views on the impact of the LEGO® Serious Play® 

intervention on the communication and collaboration between its members. From the 

observation during the intervention and the analysis of the interviews, it was found that 

LEGO® Serious Play® had positive results in terms of supporting collaboration and 

communication among them and revealed the existence of elements making those 

individuals a team, with a common vision and goals. However, it was found that the 

specific group is reluctant about integrating LEGO® Serious Play® into its regular work, 

while it has a moderate level of sensitivity and awareness about the possible effects of poor 

communication within a partnership at Programme level. Further research by the scientific 

community is needed to explore the possibilities of leveraging LEGO® Serious Play® as a 

permanent support tool for the organization implementing Interreg projects. 

Keywords: LEGO® Serious Play®, Interreg, Communication, Collaboration, Team 

 

  



 
 

Πρόλογος  

Έναυσμα για τη σύλληψη της ιδέας της έρευνας αποτέλεσε η επαγγελματική μου 

επαφή με δικαιούχους προγραμμάτων Interreg και η παρατήρηση ότι σημαντικά 

προβλήματα επικοινωνίας είναι δυνατόν να προκύψουν υπό την πίεση του χρόνου και την 

ελλιπή επικοινωνία των ομάδων εργασίας, αλλά και να αποφευχθούν εάν βρεθεί ένας 

καλύτερος τρόπος συνεργασίας τους.  

Η αρχική ιδέα ενισχύθηκε από τη βιβλιογραφία που συνηγορεί στον θετικό ρόλο 

του LEGO® Serious Play® στην επικοινωνία και συνεργασία των ομάδων. Έτσι, ξεκίνησε ο 

σχεδιασμός μιας δραστηριότητας που καλούνταν να δοκιμαστεί σε ένα πραγματικό, μη-

υποθετικό πρόβλημα: να βελτιώσει τη συνεργασία μιας ομάδας ανθρώπων που γνωρίζονται 

ελάχιστα μεταξύ τους και είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου. Με τουβλάκια.  

Η εφαρμογή του LEGO® Serious Play® υπό πραγματικές συνθήκες έλαβε χώρα 

στην Αλβανία λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 στην Ευρώπη, που 

σημαδεύει τη σύγχρονη εποχή και έκανε το social distancing απαραίτητο. Στον αντίποδα 

των συνεπειών της πανδημίας για την κοινωνική ζωή, τα αποτελέσματα της έρευνας 

έρχονται να μας υπενθυμίσουν την αξία της δια ζώσης επικοινωνίας των ανθρώπων.  

Η συγγραφή αυτής της εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την αμέριστη υποστήριξη 

της σύμπραξης του έργου PROJECT1, με την συμμετοχή των μελών της στη 

δραστηριότητα και στις συνεντεύξεις, αλλά και χωρίς την πολύτιμη καθοδήγηση, τις 

παρατηρήσεις και την υπομονή του κ. Ν. Φαχαντίδη. Τους ευχαριστώ θερμά για όλα.    

 
1 Για λόγους προστασίας της ανωνυμίας, το ακρωνύμιο του έργου ειναι φανταστικό.  



 
 

Εισαγωγή  

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του LEGO® Serious Play® 

ως μέσου υποστήριξης της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που 

συμμετέχουν σε συμπράξεις υλοποίησης έργων Interreg. Τα προγράμματα Interreg, ως 

μέρος της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε., παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή 

κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

φορέων από τα κράτη-μέλη.  

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας τους βρίσκεται η συνεργασία, φέρνοντας κοντά την 

κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον 

επιχειρηματικό κλάδο, φορείς της κοινωνίας των πολιτών κ.α. για την υλοποίηση έργων με 

στόχο την επίλυση κοινών προκλήσεων και/ ή την εύρεση κοινών λύσεων σε προβλήματα 

τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν χωρίς την σύμπραξή τους σε επιπεδο 

διασυνοριακό/ διακρατικό.  

Μολονότι το Interreg έχει διανύσει ήδη πέντε προγραμματικές περιόδους, φαίνεται 

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη διερευνήσει πιθανούς τρόπους υποστήριξης της 

επικοινωνίας και συνεργασίας των φορέων που υλοποιούν τα έργα αυτά, με στόχο την 

επίτευξη αποτελεσμάτων σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, υπό τους αυστηρούς κανόνες 

υλοποίησης και την πίεση της συμπόρευσης μιας ομάδας με μέλη που συνεργάζονται για 

πρώτη φορά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.   

Η ανάγκη ανάδειξης ενός τρόπου υποστήριξης της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

και συνεργασίας των φορέων-μελών κάθε έργου είναι διαχρονικά επίκαιρη, λόγω της 

σύντομης διάρκειας ζωής των έργων, που περιορίζει εξαιρετικά τον χρόνο μέσα στον οποίο 



 
 

η σύμπραξη- ομάδα πρέπει να περάσει από τα πέντε στάδια σχηματισμού μιας 

αποτελεσματικής ομάδας έργου (Tuckman, 1975).  

Προς αυτή την κατεύθυνση, η διεθνής ακαδημαϊκή συζήτηση αναφέρει ότι το 

LEGO® Serious Play® αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για τη λειτουργία μιας ομάδας, 

όσο παράδοξο κι αν ακούγεται ότι τα τουβλάκια, ένα προϊόν που εκλαμβάνεται ως παιδικό 

παιχνίδι, μπορούν να προάγουν την επικοινωνία και φέρνουν στο φως περίπλοκα 

οργανωσιακά θέματα και αποκαλυπτικά ευρήματα (Blair & Rillo, 2016). Ο hands-on, 

minds-on τρόπος εκμάθησης οδηγεί σε μια πιο ουσιαστική κατανόηση του κόσμου και των 

δυνατοτήτων του, ενώ η μεθοδολογία του LEGO® Serious Play® προκαλεί την αναλυτική 

σκέψη και ενεργοποιεί την αποτελεσματική επικοινωνία (Kristiansen & Rasmussen, 2014). 

Οι Nerantzi, Moravej & Johnson (2014) αναφέρουν ότι το  LEGO® Serious Play® 

δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για ανοικτότητα, μοίρασμα και σκέψη, ενώ η διαδικασία 

κατασκευής ενός μοντέλου, για το οποιο ακολουθεί συζήτηση, μπορεί να οδηγήσει σε πιο 

ειλικρινείς απόψεις (Gauntlett, 2010).  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι παρεμβάσεις ανάπτυξης της ομάδας αποτελούν 

μηχανισμούς- κλειδιά για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της (Diazgranados et al., 

2008). Η ομαδική εργασία περιλαμβάνει και την αποτελεσματική επικοινωνία (Salas & 

Bowers, 2001) και η αποτελεσματική επίδοση μιας ομάδας απαιτεί την επιθυμία των μελών 

της να συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό, ενώ η πιο αποτελεσματική ομαδική εργασία 

εξαρτάται από την καλή ενδο-ομαδική επικοινωνία (Hamman, 2010).  

Η βιβλιογραφία δείχνει, επομένως, ότι τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται 

μέσω του LEGO® Serious Play® είναι μεταξύ των χαρακτηριστικών μιας αποτελεσματικής 

ομάδας. Ωστόσο, παρά την διευρυνόμενη εφαρμογή της μεθόδου LEGO® Serious Play® 



 
 

στις κοινωνικές επιστήμες, δεν βρέθηκαν έρευνες που να την εφαρμόζουν στο πλαίσιο των 

ερευνητικών/ συγχρηματοδοτούμενων έργων, των οποίων ο πυρήνας είναι η επικοινωνία 

και η συνεργασία.  

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει θέματα εφαρμογής της μεθόδου 

LEGO® Serious Play® στην υποστήριξη των φορέων που υλοποιούν έργα Interreg, των 

Προγραμμάτων και των Διαχειριστικών Αρχών ως προς την επίτευξη καλύτερης 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων μιας σύμπραξης.  

Η διεξαγωγή της είναι ωφέλιμη και επίκαιρη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει 

μελετηθεί η χρήση του LEGO® Serious Play® ως εργαλείο υποστήριξης της 

συγκεκριμένης ομάδας-στόχου, η οποία είναι δυναμικά αυξανόμενη και αντιπροσωπεύει 

μεγάλο μέρος των φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Στο πρώτο μέρος γίνεται σύντομη παρουσίαση των προγραμμάτων Interreg και της 

φιλοσοφίας τους. Στη συνέχεια, αναλύεται η ομάδα, η επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα 

της ομάδας και οι τρόποι με τους οποίους μια ομάδα μπορεί να αναπτύξει δεσμούς (team-

bonding), με εκάστοτε σύμπραξη που υλοποιεί ένα έργο Interreg να θεωρείται μια 

σχηματισμένη ομάδα από την οποία αναμένεται να εργαστεί αποτελεσματικά και 

αποδότικά, σε πολύ σύντομο χρόνο. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μέθοδος LEGO® 

Serious Play® και ο ρόλος που διαδραματίζει στη βελτίωση της επικοινωνίας και 

συνεργασίας, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.  

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την έρευνα και όλα τα συνθετικά της στοιχεία: από 

τη σύλληψη και τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τη διεξαγωγή έως και τα αποτελέσματά 

της. Περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε, η θεωρητική 



 
 

σκέψη που αποτέλεσε τη βάση της, αναφέρονται οι στόχοι του εργαλείου της συνέντευξης 

και οι απαντήσεις των ερωτώμενων, με την προσθήκη παρατηρήσεων μη-λεκτικής 

επικοινωνίας (κίνηση σώματος, εκφράσεις προσώπου, κίνηση στον χώρο σε σχέση με τον 

εαυτό και τους άλλους), όπως καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της δράσης και έχουν 

άμεση συνάφεια με την θετική ή μη συμβολή της στο ζητούμενο.  

Στο τρίτο μέρος γίνεται συζήτηση της παρέμβασης και των συνεντεύξεων, ενώ 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μετά από την πραγματοποίηση της δράσης, γίνεται 

σύνδεση με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας που μελετήθηκε και γίνονται προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα.  

Τέλος, παρατίθεται το Παράρτημα με τις συνεντεύξεις, σε αγγλικά και ελληνικά, 

όπως ακριβώς  λήφθηκαν από τους συμμετέχοντες και χρησιμοποιήθηκαν σε απόδοση στα 

ελληνικά για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας, το εργαλείο της συνέντευξης και οι 

οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέχοντες πριν από την δραστηριότητα.  

 

  



 
 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ  

Η περιφερειακή πολιτική παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό πλαίσιο για την 

υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της στήριξης των δημοσίων 

επενδύσεων και χρησιμοποιώντας με ευελιξία τις επενδύσεις της ΕΕ, π.χ. μέσω της 

αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα κ.α., η 

περιφερειακή πολιτική περιόρισε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 

2008. Επίσης, σε μια εποχή βιώσιμης δημοσιονομικής εξυγίανσης, η περιφερειακή 

πολιτική της ΕΕ έχει αποκτήσει κρίσιμη σημασία. Χωρίς την πολιτική συνοχής, οι 

εξαιρετικά αναγκαίες δημόσιες επενδύσεις στα λιγότερο ανεπτυγμένα Κράτη Μέλη θα 

είχαν καταρρεύσει κατά 45% επιπλέον στη διάρκεια της κρίσης2. 

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-

2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία 

αποτελεί τη βασική επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της 

αλληλεγγύης. 

 

1.2 Το Interreg 

Η Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Συνεργασία, γνωστή ως Interreg, υποστηρίζει τη 

συνεργασία μεταξύ περιφερειών NUTS III από τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη-μέλη 

που βρίσκονται ακριβώς στα μεταξύ τους σύνορα ή πέριξ αυτών. Στοχεύει στην 

 
2 Στοιχεία από https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/what/investment-policy/ 



 
 

αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που εντοπίζονται στις περιοχές αυτές και στην 

αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου αναπτυξιακού δυναμικού τους, ενώ παράλληλα ενισχύει 

τη διαδικασία συνεργασίας για τους σκοπούς της συνολικής αρμονικής ανάπτυξης της 

Ένωσης. 

Το 1990, το Interreg αναπτύχθηκε ως κοινοτική πρωτοβουλία με προϋπολογισμό 

μόλις 1 δις ευρώ, για να καλύψει αποκλειστικά τη διασυνοριακή συνεργασία. Αργότερα, 

επεκτάθηκε στη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Για την περίοδο 2014-2020, 

η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής, 

εκτός από τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 

Εικόνα 1- Η εξέλιξη του Interreg 1990-2020 (Πηγή: ec.europa.eu) 

1.3 Περίοδος 2014-2020 - Interreg V3 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και 

τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το Interreg αναδιαμορφώθηκε σημαντικά 

για να επιτύχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η πέμπτη περίοδος του Interreg βασίστηκε σε 11 

 
3 Με στοιχεία από https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/ 



 
 

επενδυτικές προτεραιότητες, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για ανάπτυξη έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς.  

 

Εικόνα 2- Οι επενδυτικές προτεραιότητες του  Interreg 2014-2020 (Πηγή: ec.europa.eu) 

Για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027) το Interreg θα στοχεύσει 

στην εξάλειψη των διασυνοριακών εμποδίων και την στήριξη διαπεριφερειακών έργων 

καινοτομίας.  

 

1.4 Τι ακριβώς κάνει το Interreg; 

Τα προγράμματα καλύπτουν διάφορους τύπους παραμεθόριων περιοχών, ή και 

ολόκληρες επικράτειες κρατών: κάποια από αυτά επικεντρώνονται στα θαλάσσια σύνορα, 

άλλα σε εσωτερικά χερσαία σύνορα εντός της ΕΕ και άλλα σε σύνορα με υποψήφιες προς 

ένταξη χώρες. Τα περισσότερα προγράμματα είναι διμερή (διασυνοριακά), αλλά μερικά 

αποτελούνται από περισσότερες γειτονικές χώρες (διακρατικά). Τα προγράμματα διαρκούν 

επτά χρόνια, ενώ τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιό τους έχουν κατά κύριο λόγο 

διάρκεια 24-36 μήνες.  

Οι δραστηριότητες των προγραμμάτων ενδεικτικά περιλαμβάνουν την επισκευή 

διασυνοριακών δρόμων, ποδηλατοδρόμων ή γεφυρών, διασυνοριακά συστήματα 

αποβλήτων, αντιπλημμυρικά μέτρα, κυκλική οικονομία, κοινή διαχείριση φυσικών ή 



 
 

τουριστικών περιοχών, ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό, 

συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης, καινοτομία στην επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία θεματικών δικτύων και ομάδων καινοτομίας, χρήση των νέων τεχνολογιών για 

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας κτλ.  

 

1.5 Γιατί συνεργασία; 

Συνεργασία, με την έννοια που της δίνει το Interreg, σημαίνει ότι ένα άτομο με 

σοβαρή ασθένεια από την άλλη πλευρά των συνόρων μπορεί να εισαχθεί στο πλησιέστερο 

νοσοκομείο, ακόμη και αν βρίσκεται σε άλλη χώρα – δηλαδή μπορεί να σώσει ζωές. 

Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων - για παράδειγμα, ο από κοινού 

σχεδιασμός ενός οδικού δικτύου μπορεί να αποτρέψει περιττές δαπάνες. Τέλος, μερικές 

φορές η συνεργασία είναι και ο μοναδικός τρόπος για την επίλυση ενός προβλήματος, 

καθώς η αντιμετώπιση θεμάτων που δεν γνωρίζουν σύνορα, όπως η ρύπανση ενός ποταμού 

ή μιας θάλασσας, απαιτεί τη συνεργασία των ανθρώπων.  

Όμως, η συνεργασία δεν είναι μόνο ο πυρήνας της λογικής του Interreg, ως 

προγράμματος, αλλά και ο πυρήνας της υλοποίησής του στην πράξη. Η χρηματοδότηση 

χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι οι εταίροι συνεργάζονται και πληρούν τουλάχιστον 

δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: κοινή χρηματοδότηση, κοινή στελέχωση, κοινή 

προετοιμασία και κοινή υλοποίηση του έργου. Αυτός ο απαρέγκλιτος κανόνας του 

προγράμματος διαπνέει τη φιλοσοφία του σε όλα τα στάδια ζωής ενός έργου, από τη 

σύλληψη της ιδέας και της συγγραφής έως και την επίτευξη των αποτελεσμάτων του και τη 

λήξη, και προδιαγράφει την κοινή πορεία των ανθρώπων που θα εργαστούν προς τον 

επιθυμητό στόχο.  



 
 

 Καθώς οι συμπράξεις που υλοποιούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα περνούν από 

όλες τις φάσεις δημιουργίας μιας ομάδας, από τον σχηματισμό έως την λύση, ενδιαφέρον 

έχει να μελετήσουμε το εάν και κατά πόσο το LEGO® Serious Play® μπορεί να συμβάλει 

στη βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας αυτών των συγκεκριμένων ομάδων, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται, πέρα από τα κλασικά στοιχεία μιας ομάδας, από την υποχρέωση 

άμεσης μέγιστης απόδοσης αλλά και από προδιαγεγραμμένη ημερομηνία λήξης.  

  



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας - Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  

Στο παρόν κεφάλαιο προχωρούμε σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έτσι ώστε να 

θεμελιώσουμε θεωρητικά την έρευνα και να παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες τις οποίες 

διαπραγματευόμαστε στη συγκεκριμένη μελέτη. Στο πρώτο κεφάλαιο συζητούμε τα στάδια 

εξέλιξης για τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας και τη σημασία που έχει η σωστή 

δημιουργία της ομάδας στη μετέπειτα εξέλιξή της. Επίσης προσεγγίζουμε το ζήτημα της 

ψηφιακής ομάδας εργασίας, κάτι που συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της 

χρήσης του Διαδικτύου. Τέλος, αναφερόμαστε στους ρόλους μέσα σε μια ομάδα, αυτούς 

που εκούσια αναλαμβάνουν τα μέλη της, ανάλογα με την προσωπικότητά τους.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση 

της απόδοσης μιας ομάδας εργασίας. Κάνουμε βιβλιογραφική ανασκόπηση για να 

εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας αλλά και τα εμπόδια της αποδότικότητάς της. 

Η σύσφιξη σχέσεων, που εξετάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο αλλά και η αποτελεσματική 

επικοινωνία, που εξετάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο είναι κομβικοί παράγοντες για την 

αποδότικότητα μιας ομάδας εργασίας.  

Στα τελευταία δυο κεφάλαια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αφού έχουμε 

παρουσιάσει τα βασικά δομικά ζητήματα που απασχολούν μια ομάδα εργασίας, θίγουμε τη 

σημασία του παιχνιδιού για την αύξηση της δημιουργικότητας αλλά και της 

αποδότικότητας στην εργασία. Τα σοβαρά παιχνίδια είναι μέθοδοι συνεργασίας και 

βελτίωσης της επικοινωνίας μέσα σε μια ομάδα, που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 2000 

και έκτοτε έγιναν πολύ δημοφιλή στο χώρο του management. Στο κεφάλαιο  5 και 6 

παρουσιάζουμε ως μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι LEGO® Serious Play® (LSP) 



 
 

αναλύοντας τα οφέλη που αποκομίζει μια ομάδα από την χρήση του. Τέλος, κάνουμε μια 

κριτική αποτίμηση όλων των παραπάνω πριν περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι της 

έρευνάς μας.  

2.1. Δημιουργία ομάδας  

Τις τελευταίες δεκαετίες, το σύγχρονο εργατικό δυναμικό αντιμετωπίζει πολλές 

προκλήσεις που σχετίζονται με τις αλλαγές που προκλήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση, 

την προηγμένη τεχνολογία και τη μεταβαλλόμενη οικονομία. Για να αντιμετωπίσουν αυτές 

τις δυναμικές συνθήκες, οι οργανισμοί επιλέγουν όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν 

ομάδες  εργασίας καθώς θεωρείται ότι αυτές οι οντότητες μπορούν να αντιμετωπίσουν 

καλύτερα πολύπλοκες εργασιακές αποστολές (Marlow et al, 2018) 

 

2.1.1 Στάδια σύστασης ομάδας  

Ως ομάδα ορίζεται ένα σύνολο ανθρώπων, που συνεργάζονται για να επιτύχουν 

κάποιο κοινό στόχο (ή στόχους). Αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα που πρέπει να 

συντονίσουν τις δραστηριότητές τους για να πετύχουν με αποτελεσματικότητα έναν κοινό 

στόχο (Kumari, 2017).  

Η σύνθεση μιας αποδότικής ομάδας είναι μια σημαντική ικανότητα για τους 

διαχειριστές των έργων. Σύμφωνα με το Project Management Institute (PMI) (2013:513), η 

δημιουργία ομάδων είναι μια «διαδικασία σύστασης μιας ομάδας ατόμων, που δεσμεύονται 

με μια κοινή αίσθηση σκοπού, να εργάζονται αλληλεξαρτώμενα μεταξύ τους, τον αρχηγό, 

τους εξωτερικούς φορείς και τον οργανισμό».  



 
 

Σύμφωνα με τους Cook, Hunsaker και Coffey (1997), η διαδικασία της δημιουργίας 

ομάδας αφορά σε όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας 

επίλυσης προβλημάτων των μελών της ομάδας μέσω της επίλυσης τόσο των εργασιών όσο 

και των διαπροσωπικών ζητημάτων που εμποδίζουν τη λειτουργικότητα της ομάδας. 

Τα στάδια για τη δημιουργία μιας ομάδας ορίζονται από τον Scholtes (2003) ως 

εξής:  

1. Σύσταση ομάδας (προσανατολισμός) 

2. Συνειδητοποίηση του ρόλου και των δραστηριοτήτων (αντιπαράθεση) 

3. Εξομάλυνση σχέσεων και δημιουργία εργασιακής ρουτίνας (σύνθεση) 

4. Παραγωγική απόδοση αποτελεσμάτων (απόδοση) 

5. Λήξη εργασίας 

Στο πρώτο στάδιο επιλέγονται οι ειδικότητες που χρειάζονται και τα πρόσωπα που 

θα καλύψουν τις θέσεις. Γίνεται η σύσταση της ομάδας. Στην αρχή, το κάθε μέλος 

προσπαθεί να προσανατολιστεί σε σχέση με τους υπολοίπους, να αντιληφθεί τις 

αρμοδιότητές του αλλά και τους πιθανούς κώδικες συμπεριφοράς. Υπάρχει ανασφάλεια σε 

αυτό το στάδιο, καθώς οι κανόνες δεν έχουν οριστεί, υπάρχει άγχος και φόβος απόρριψης. 

Είναι το στάδιο στο οποίο ζυμώνεται η κουλτούρα της ομάδας (βλ. κεφ. 6.3) και όλα είναι 

ακόμα ρευστά.  

Στο δεύτερο στάδιο, αυτό της αντιπαράθεσης, τα άτομα της ομάδας προσπαθούν να 

βρουν τη θέση και τον ρόλο τους, συχνά μέσα από διαμάχες και σύγκρουση απόψεων. Σε 

αυτό το στάδιο αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις και διαθέσεις των μελών της 

ομάδας και υπάρχει η τάση να δημιουργούνται υποομάδες. Ο καθένας διερευνά τα όρια του 



 
 

άλλου και τείνει να «συμμαχεί» με αυτούς που έχει τα ίδια πιστεύω και προσωπικές αξίες. 

Πολλές ομάδες κολλάνε σε αυτό το στάδιο ή επιστρέφουν σε αυτό το στάδιο όταν αλλάζει 

κάποιο δεδομένο στην ομάδα εργασίας (πχ ανάθεση νέας αποστολής, νέο άτομο στην 

ομάδα).  

Στο τρίτο στάδιο έχει πλέον διαμορφωθεί η εργασιακή κουλτούρα. Τα μέλη της 

ομάδας βρίσκουν μια εργασιακή ρουτίνα, αφού αντιμετωπίσουν και διαχειριστούν τις 

συγκρούσεις. Αναπτύσσεται η συνοχή της ομάδας και καθιερώνεται το κλίμα και η 

φιλοσοφία που την χαρακτηρίζει. Το κλίμα της ομάδας (βλ. κεφ.6.3) μπορεί να είναι καλό 

ή κακό, αλλά το σίγουρο είναι ότι στο τρίτο στάδιο είναι πλέον παγιωμένο. Ο μάνατζερ 

πρέπει να έχει τις διαπροσωπικές ικανότητες και τα επικοινωνιακά εργαλεία να 

διαμορφώσει θετικά το κλίμα στην ομάδα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πρόβλημα 

αποτελεσματικότητας.  

Στο τέταρτο στάδιο, εφόσον το κλίμα συνεργασίας είναι θετικό και υπάρχει μια 

ενιαία κουλτούρα εργασίας σε όλη την ομάδα, η επικοινωνία βελτιώνεται και ενισχύεται η 

αποτελεσματικότητα. Σε αυτό το στάδιο μεγιστοποιείται η εμπιστοσύνη και αρχίζουν να 

παράγονται αποτελέσματα.   

Στο τελευταίο στάδιο η ομάδα ολοκληρώνει το έργο της και είτε τερματίζει τη 

λειτουργία της ή μετασχηματίζεται σε άλλη ομάδα. Σε αυτό το στάδιο πολλές φορές 

παρεισφρέει η λύπη (Gold, 1998). Αυτό εξαρτάται από την αφοσίωση των μελών στην 

ομάδα και από τη δυναμική που αναπτύχθηκε.  

Φυσικά τα στάδια που προαναφέραμε δεν έχουν γραμμική εξέλιξη. Κάποια στάδια 

μπορεί να μην χρειαστεί να εφαρμοστούν (αν π.χ. τα μέλη έχουν ξανασυνεργαστεί και 



 
 

γνωρίζουν το ένα το άλλο). Επίσης, η προσθήκη ενός νέου μέλους στην ομάδα μπορεί να 

επηρεάσει τη δυναμική της και να θέσει σε λειτουργία όλα τα στάδια, ξανά από την αρχή.  

Οι Schermerhorn, Hunt and Osborn (2008) προτείνουν ένα διαφορετικό μοτίβο για 

τη δημιουργία της ομάδας. Πρόκειται για μια διαδικασία που περιλαμβάνει πέντε σταδιακά 

βήματα: (1) προσδιορισμό προβλημάτων ή ευκαιριών, (2) συλλογή και ανάλυση 

δεδομένων, (3) σχεδιασμό για βελτίωση, (4) δράσεις για βελτίωση και (5) αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. Αυτή η εξελικτική πορεία δεν είναι σημαντική μόνο κατά τα αρχικά 

στάδια ενός έργου, αλλά πρέπει επίσης να υιοθετηθεί ως μια συνεχόμενη διαδικασία 

καθόλη τη διάρκεια της εργασίας (PMI, 2013). 

Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη δημιουργία και ανάπτυξη της ομάδας συχνά 

θέτουν τις βάσεις για τις μετέπειτα αλληλεπιδράσεις των μελών μέσα στην ομάδα και 

επηρεάζουν επίσης την αποδότικότητά της. Όταν οι νέες ομάδες καλούνται να 

αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η πίεση χρόνου ή το επιχειρησιακό κλίμα, τότε οι 

μέθοδοι συνεργασίας που έχουν εφαρμοστεί βεβιασμένα ή χωρίς σχέδιο στην αρχή, είναι 

πιθανόν να οδηγήσουν σε προβλήματα που παγιώνονται - γίνονται κανόνας και 

οργανωτική νόρμα. (Olson, Swenson, 2011). 

 

2.1.2 Οι ρόλοι σε μια ομάδα 

Στο στάδιο της αντιπαράθεσης και της σύνθεσης καθορίζονται οι ρόλοι της ομάδας. 

Εύλογα αναρωτιέται κανείς αν θα πρέπει να διεκδικήσει κανείς τους ρόλους για τους 

οποίους έχει προσληφθεί εξαρχής ή γιατί αυτοί οι ρόλοι δεν καθορίζονται εξαρχής από τον 

μάνατζερ. Οι ρόλοι της ομάδας δεν σχετίζονται τόσο με τα πόστα εργασίας, όσο με την 

επιρροή που έχει το κάθε μέλος στη δυναμική της ομάδας. Ένας προϊστάμενος για 



 
 

παράδειγμα, μπορεί να έχει λιγότερη επιρροή σε μια ομάδα από έναν κατώτερο ιεραρχικά 

αλλά πιο ηλικιωμένο υφιστάμενο. Μια έντονη προσωπικότητα μπορεί να έχει μεγαλύτερο 

κύρος και επιρροή στην ομάδα, ανεξαρτήτου θέσης και να επιβάλλει τις απόψεις της.  

Το κάθε μέλος αναλαμβάνει εκούσια ή ακούσια κάποιον ρόλο. Πέρα από τους 

ρόλους που του έχουν ανατεθεί, υπάρχουν και κάποιοι ρόλοι που αναλαμβάνει χωρίς να 

έχουν οριστεί από κάποιον, ανάλογα με την προσωπικότητά του και τη δυναμική της 

ομάδας. Σύμφωνα με τον Belbin (1993), σε κάθε ομάδα μπορεί να υπάρχει ο καινοτόμος 

που προτείνει νέες ιδέες, ο συντονιστής, ο διαμορφωτής, ο διεκπεραιωτής, ο αξιολογητής, 

ο ομαδικός εργάτης.  

Ο συντονιστής είναι αυτός που έχει ικανότητες οργάνωσης και έχει αναλάβει να 

συντονίσει τις εργασίες της ομάδας. Ο διαμορφωτής είναι αυτός που έχει ισχυρή 

προσωπικότητα και η συμπεριφορά του δίνει τον τόνο, διαμορφώνοντας το κλίμα της 

ομάδας. Ο διεκπεραιωτής είναι αυτός που έχει την ικανότητα να φέρει εις πέρας με 

συνέπεια και ταχύτητα την αποστολή που του ανατίθεται. Ο ομαδικός εργάτης είναι αυτός 

που αναλαμβάνει ακούραστα να κάνει όλες τις μικρές δουλειές που είναι απαραίτητες για 

την εκπλήρωση της αποστολής. Και τέλος, ο καινοτόμος είναι αυτός που έχει την 

ευστροφία να αντιληφθεί τις αλλαγές, εισπράττει και ενσωματώνει καινοτόμες ιδέες στην 

ομάδα (Belbin, 1993) 

Οι ομάδες που περιλαμβάνουν άτομα που καλύπτουν όλους αυτούς τους ρόλους 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι αποτελεσματικές. Επίσης, σε κάθε μέλος της 

ομάδας μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από μια ιδιότητες (Belbin, 1993).   

 



 
 

2.1.3 Η ψηφιακή ομάδα 

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη του Διαδικτύου και των διαδραστικών 

εργαλείων του Web 2.0, αναπτύχθηκε πολύ η τηλε-εργασία. Πολλές ομάδες εργάζονται εξ 

αποστάσεως, με τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία και αναπτύσσουν 

ψηφιακή συνεργασία. Μια ψηφιακή ομάδα είναι, σε γενικές γραμμές, μια ομάδα ατόμων 

με κοινό στόχο που εκπληρώνει τα καθήκοντά της, με λίγο ή καθόλου χρόνο φυσικών 

συναντήσεων. Τον τελευταίο χρόνο, μάλιστα, λόγω των εξελίξεων στον τομέα της υγείας 

(βλ. πανδημία Covid-19) αυτός ο τρόπος εργασίας τείνει να καθιερωθεί για πολλές 

επιχειρήσεις. 

Οι Kristoff et al (1995) ορίζουν ως ψηφιακή ομάδα «μια προσωρινή, πολιτισμικά 

διαφορετική, γεωγραφικά διεσπαρμένη, ομάδα εργασίας που εργάζεται μέσω Διαδικτύου»  

Οι ψηφιακές ομάδες έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ, που δεν διαφέρουν πολύ από τις 

ομάδες που εργάζονται στον ίδιο χώρο. Άλλωστε και η ακαδημαϊκή έρευνα τις 

αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο με τις φυσικές ομάδες, μη εντοπίζοντας κάποια ουσιώδη 

διαφορά στον τρόπο λειτουργίας. Μια ψηφιακή ομάδα μπορεί να έχει χαρακτηριστικά 

διαφόρων τύπων ομάδων εργασίας, όπως φυσική ομάδα εργασίας, αυτοκατευθυνόμενη 

ομάδα εργασίας κ.ο.κ.  Φαίνεται επίσης ότι οι ψηφιακές ομάδες μπορούν να περάσουν από 

όλα τα συνήθη στάδια της ανάπτυξης της ομάδας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση ομάδων 

που εργάζονται στο ίδιο κτίριο (Scholtes, 2003).  

 

2.2. Αποτελεσματικότητα ομάδας  

Η αποτελεσματικότητα της ομάδας αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια ομάδα 

επιτυγχάνει τους στόχους του έργου που της ανατίθεται. Αν και θα ήταν λογικό να 



 
 

υποθέσουμε ότι αυτό εξαρτάται από την τεχνογνωσία και τον συντονισμό των μελών της 

ομάδας, οι έρευνες καταδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητας μιας ομάδας βασίζεται σε 

πολλούς περισσότερους και πιο σύνθετους παράγοντες.  

Οι Bell, French και Vohra (1999) θέτουν τα προαπαιτούμενα  μιας 

αποτελεσματικής ομάδας:  

● Σαφής στοχοθεσία: Καθορισμένο και αποδεκτό όραμα, αποστολή, στόχος και ένα 

σχέδιο δράσης. 

● Καλό κλίμα: Άτυπη, άνετη και χαλαρή επικοινωνία 

● Ενθάρρυνση συμμετοχικότητας: Ενθάρρυνση όλων των μελών να συμμετέχουν στη 

συζήτηση 

● Ενεργητική ακρόαση: Χρήση αποτελεσματικών τεχνικών ακρόασης  

● Πολιτισμένη διαφωνία: Η ομάδα είναι άνετη με τη διαφωνία, δεν αποφεύγει, 

εξομαλύνει ή καταστέλλει τις συγκρούσεις. 

● Λήψη συναινετικών αποφάσεων: Ουσιαστική συμφωνία μέσω διεξοδικής 

συζήτησης, αποφυγή ψηφοφορίας. 

● Κατανομή ρόλων και αναθέσεις εργασίας: Σαφείς προσδοκίες και εργασία 

ομοιόμορφα κατανεμημένη 

● Ηγεσία: Εκτός από τον ηγέτη που είναι υψηλότερα στην ιεραρχία, όλοι έχουν την 

ευθύνη της δουλειάς τους, όλοι έχουν αποτελεσματικές ηγετικές συμπεριφορές. 

●  Εξωτερικές σχέσεις: Η ομάδα δίνει προσοχή στο να αναπτύξει εξωτερικές σχέσεις, 

πόρους και αξιοπιστία. 

● Ποικιλομορφία: Η ομάδα έχει ευρύ φάσμα ομαδικών διαδικασιών και δεξιοτήτων. 

● Αυτοαξιολόγηση: Περιοδική αξιολόγηση της εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας.  



 
 

Παρατηρούμε, παραπάνω, ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με διαπροσωπικές 

σχέσεις και καλή επικοινωνία είναι οι σημαντικότεροι για την αποτελεσματικότητα μιας 

ομάδας. Ο τρόπος που διαφωνούν, ο τρόπος που ακούν το  συνομιλητή τους, το καλό κλίμα 

και η ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας είναι κομβικά σημεία για τη λειτουργία μιας 

ομάδας.  

Οι Payne, Benson και Finegold (2009) μελέτησαν ομάδες εργασίας που 

παρουσιάζουν υψηλή απόδοση και κατέληξαν σε πέντε κοινά χαρακτηριστικά: Οι ομάδες 

που πετύχαιναν υψηλά αποτελέσματα είχαν τις κατάλληλες γνώσεις και είχαν στη διάθεση 

τους επαρκείς πληροφορίες. Επίσης, η εργασία τους πρόσφερε παρακίνηση και κίνητρα για 

να αποδώσουν και ήξεραν να αναγνωρίζουν και να εκμεταλλεύονται τις κατάλληλες 

ευκαιρίες την κατάλληλη στιγμή.  

Οι Eccles et al. (2010) προσθέτουν στη συζήτηση τους εξής παράγοντες 

αποτελεσματικότητας μιας ομάδας: α) Ανατροφοδότηση, β) Στόχος, γ) Επικοινωνία, δ) 

Ταυτότητα ομάδας, ε) Στόχος απόδοσης, ζ) Ρόλος, στ) Πόροι η) Κοινή Ηθική, θ) 

Εμπιστοσύνη / Αμοιβαία Λογοδοσία, ι) Διαχείριση Συγκρούσεων και κ) ίδια Εργασιακή 

Φιλοσοφία.   (Eccles et al. 2010) 

Κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό, είναι το μέγεθος της ομάδας. Η αποτελεσματικότητα 

και η ορθή επικοινωνία μιας ομάδας γίνεται προβληματική όσο αυξάνεται το μέγεθός της. 

Αλλά και οι μικρές ομάδες μπορεί να είναι αναποτελεσματικές, λόγω έλλειψης 

τεχνογνωσίας ή και αυξημένων απαιτήσεων. 

Επίσης, η  επίδοση της ομάδας, έχει σχέση με το οικονομικό, πολιτισμικό, πολιτικό, 

κοινωνικό και προσωπικό πλαίσιο των μελών της. Πολύ συχνά τα μέλη δεν έχουν κοινές 



 
 

πολιτισμικές καταβολές. Έχουν διαφορετική καταγωγή/θρησκεία/πολιτισμικά 

ερεθίσματα/αξίες.  Γι’ αυτό είναι σημαντικό κάθε ομάδα να αναπτύξει τη δική της 

κουλτούρα και τον δικό της κώδικα επικοινωνίας, αξιοποιώντας ορισμένες αρχές που είναι 

κοινές σε όλα τα μέλη.  

Και οι διαφορές φύλου και ηλικίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως εμπόδια για  

την  αποτελεσματικότητα μιας ομάδας: (Somech et al, 2009) 

1. Διαφορές φύλου 

Οι διαφορές στον τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στα δυο φύλα μπορεί να οδηγήσουν 

σε παρεξηγήσεις και παρερμηνεύσεις.  

2. Διαφορές γενεών 

Οι διαφορετικές εμπειρίες ανάμεσα στις γενιές, μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη 

επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες.  

Η ποικιλομορφία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο αν γίνει αντικείμενο 

κακοδιαχείρισης από κάποιον μάνατζερ αλλά μπορεί να αποτελέσει και πολύ σημαντικό 

παράγοντα αποτελεσματικότητας μιας ομάδας, σε κάθε έκφανσή της. Έχει αποδειχθεί ότι 

οι ομάδες που είναι διαφοροποιημένες (εθνικά, ηλικιακά κ.ο.κ.) μπορούν να παράξουν 

περισσότερες λύσεις και ιδέες, ειδικά εάν τα προβλήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν μέσω της εργασίας τους σχετίζονται με αυτή τους την διαφορετικότητα 

(Somech, 2009) 



 
 

2.3 Σύσφιξη σχέσεων ομάδας   

Στα πρώτα στάδια δημιουργίας της ομάδας διαμορφώνεται η οργανωσιακή 

κουλτούρα και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με τον Schein (1985) πρόκειται για 

«ένα σύνολο με δομή και βασικές παραδοχές, που έχουν ανακαλυφθεί-εφευρεθεί ή 

αναπτυχθεί από μια δεδομένη ομάδα καθώς αυτή μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα 

εξωτερικής προσαρμογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης».  

Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένας όρος που εμφανίστηκε στις αρχές του 1980 

και έγινε γρήγορα αποδεκτός από τους επιστήμονες του management. Μέσα σε μια 

επιχείρηση μπορούν να αναπτυχθούν πολλές υπο-κουλτούρες, τόσες όσες και οι ομάδες 

εργασίας που υπάρχουν. Η κουλτούρα μιας επιχείρησης δεν επηρεάζεται μόνο από το 

εσωτερικό της περιβάλλον αλλά και από το εξωτερικό. Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η 

παγκόσμια οικονομία, οι διεθνείς τάσεις ορίζουν την παγκόσμια κουλτούρα από την οποία 

επηρεάζονται οι επιχειρήσεις.  

Μια κοινή κουλτούρα δίνει στην ομάδα μια κοινή αίσθηση ταυτότητας, προσφέρει 

ασφάλεια και σταθερότητα στα μέλη που θεωρούν ότι βαδίζουν όλα στο ίδιο μονοπάτι και 

δεσμεύονται προς την επίτευξη των ίδιων στόχων. Δηλαδή λειτουργεί ως πλαίσιο 

αναφοράς για όλους (Martins & Martins, 2002).  

Ο Schein (1991) διακρίνει τρία επίπεδα στην κατανόηση της οργανωσιακής 

κουλτούρας. Το πρώτο επίπεδο είναι τα ορατά στοιχεία (ο χώρος, οι ιστορίες, οι κανόνες 

συμπεριφοράς). Το πρώτο πράγμα που γίνεται ορατό στα μέλη μιας νέας ομάδας είναι ο 

τρόπος που είναι διαμορφωμένος ο χώρος εργασίας, ο τρόπος ντυσίματος, κάποιοι κανόνες 

λειτουργίας (πχ χαλαρή-αυστηρή ώρα άφιξης, διάλλειμα για μεσημεριανό κ.ο.κ.) Από τα 

παραπάνω, τα μέλη της ομάδας διαμορφώνουν την πρώτη εικόνα που έχουν για την 



 
 

εργασία τους και αντίστοιχα και τη διάθεσή τους. Αν πχ ο χώρος είναι πολύχρωμος, 

φωτεινός και παιγνιώδης, τα μέλη μιας ομάδας εργασίας τείνουν να αναπτύξουν αντίστοιχη 

συμπεριφορά. Τα ορατά στοιχεία είναι αυτά που μπορούν να αλλάξουν πιο εύκολα, ειδικά 

αν ο μανατζερ θέλει να αναδιαμορφώσει την κουλτούρα στην ομάδα εργασίας που έχει 

αναλάβει.  

Το δεύτερο επίπεδο είναι οι κοινές αξίες (πχ όραμα εταιρίας, κώδικες δεοντολογίας 

κ.ο.κ.). Αυτά είναι στοιχεία της κουλτούρας που δεν γίνονται αντιληπτά εξαρχής, είναι 

όμως στοιχεία που μαθαίνονται μέσω εκπαίδευσης ή προκύπτουν από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται.  

Το τρίτο επίπεδο (και πιο σημαντικό κατά τον Schein) είναι οι βασικές παραδοχές 

των μελών μιας ομάδας ή μιας επιχείρησης, οι οποίες είναι δύσκολο να εκφραστούν καθώς 

περιλαμβάνουν σκέψεις και ιδέες του κάθε ατόμου σχετικά με τη λειτουργία της 

επιχείρησης. Αν ο μάνατζερ θέλει να αυξήσει την αποδότικότητα της ομάδας εργασίας, 

τότε θα πρέπει να εργαστεί προς τη δημιουργίας μιας κοινής κουλτούρας. Για να μπορέσει 

να διαλύσει τις υπο-ομάδες και να «συστρατεύσει» όλα τα μέλη προς μια κοινή αποστολή, 

θα πρέπει να φέρει στην επιφάνεια και να κατανοήσει τις βασικές παραδοχές της ομάδας.  

Ο τρόπος που γίνεται αντιληπτή από τον καθένα η αποστολή της ομάδας, οι ρόλοι, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις κ.ο.κ. είναι βασικές παραδοχές που είναι κομβικές για τη 

δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας.  

Από την κουλτούρα της ομάδας προκύπτει και το κλίμα της ομάδας. Το κλίμα της 

ομάδας αφορά στην κοινή εκπροσώπηση των μελών μιας μόνιμης ή ημι-μόνιμης ομάδας 

εργασίας που περιλαμβάνει όραμα, συμμετοχική ασφάλεια, προσανατολισμό εργασιών, 

υποστήριξη για καινοτομία και αλληλεπίδραση (Anderson & West, 1996) 



 
 

Οι ηγέτες μιας ομάδας που γνωρίζουν και αξιοποιούν τις τεχνικές δημιουργίας 

καλού κλίματος, έχουν περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν μια αποδότική ομάδα, 

καθώς το ομαδικό κλίμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας (Omar & Ahmad, 2014).  

Όταν τα μέλη της ομάδας μοιράζονται ένα παρόμοιο μοτίβο κατανόησης και 

συμπεριφοράς με τα άλλα μέλη της ομάδας, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην ομάδα 

εργασίας. Ένα ψυχολογικά ασφαλές κλίμα επιτρέπει στους ανθρώπους να αισθάνονται 

ελεύθεροι να κάνουν ερωτήσεις, να ζητούν ανατροφοδότηση ή να συζητούν λάθη στην 

εργασία τους, επειδή δεν περιμένουν να τιμωρηθούν ή να χάσουν την εκτίμησή που 

απολαμβάνουν. Ένα τέτοιο κλίμα διευκολύνει την αποτελεσματικότητα της ομάδας 

εργασίας. Οι εργαζόμενοι που απολάμβαναν ένα καλό ομαδικό κλίμα έχει αποδειχθεί ότι 

είχαν σαφή εστίαση στα καθήκοντα τους και ήταν πιο αποδότικοί (Omar & Ahmad, 2014). 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθούμε στην εμπιστοσύνη η οποία είναι 

καθοριστικός παράγοντας για όλα τα παραπάνω. Στο τέταρτο στάδιο δημιουργίας ομάδας, 

αφού έχει δημιουργεί ενιαία κουλτούρα και καλό κλίμα εργασίας, χτίζεται η εμπιστοσύνη, 

η οποία θα λέγαμε ότι είναι ένα ισχυρό «καύσιμο» αποδότικότητας.  

Είναι γνωστό πως η εμπιστοσύνη παίρνει χρόνο για να εγκαθιδρυθεί ενώ δομείται 

και αναπτύσσεται πάνω σε εμπειρίες του παρελθόντος. Σύμφωνα με τους Rempel et al. 

(1985) η εμπιστοσύνη λογίζεται περισσότερο ως μια συμπεριφορά που μπορεί να διδαχθεί 

παρά ως ένα εγγενές χαρακτηριστικό του ατόμου. 

Η εμπιστοσύνη έχει απασχολήσει και τους ερευνητές των οικονομικών επιστημών 

καθώς και αυτών της επιστήμης του management. Περιληπτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί 



 
 

ότι η εμπιστοσύνη παρομοιάζεται από τους οικονομικούς επιστήμονες ως μια «ουσία 

συγκόλλησης», η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα εργασίας να λειτουργεί αποτελεσματικά με 

τις μικρότερες δυνατές «τριβές».  

Ο McAllister (1995), ελέγχει ένα κοινωνιολογικό και κοινωνικο-ψυχολογικό 

θεωρητικό μοντέλο για την εμπιστοσύνη στις στενές σχέσεις: 1) διακρίνει δύο τύπους 

διαπροσωπικής εμπιστοσύνης, α) αυτήν που βασίζεται στη γνώση, σε ατομικές πεποιθήσεις 

περί αξιοπιστίας (reliability) και αν μπορείς να βασιστείς στον άλλο (dependability), β) 

αυτήν που βασίζεται στο συναίσθημα.  

Ο ορισμός των Mayer et al. (1995) θα μπορούσε να συνοψίσει την επικρατούσα 

αντίληψη στο πεδίο της διοικητικής και οικονομικής επιστήμης περί εμπιστοσύνης: «Ως 

εμπιστοσύνη ορίζεται η πρωτοβουλία ενός ατόμου να αποδεχτεί την ευαλωτότητα ως μια 

κατάσταση η οποία προκύπτει από την ανάθεση ενός έργου σε ένα άλλο άτομο, επενδύοντας 

στην ακεραιότητα και ικανότητα του τελευταίου, ανεξάρτητα πάντα από την ικανότητα του 

πρώτου να επιβλέπει ή να ελέγχει τον τελευταίο.» 

 

2.4. Επικοινωνία ομάδας 

Η επικοινωνία θεωρείται μια απλή δραστηριότητα, την οποία κάνουμε όλοι 

καθημερινά,. Επικοινωνούμε συνεχώς, ακόμα κι αν δεν το επιδιώκουμε, με τις λέξεις ή με 

τη γλώσσα του σώματος. Η μη-λεκτική επικοινωνία, μάλιστα, είναι κάτι που δεν μπορεί να 

ελεγχθεί, ούτε να προγραμματιστεί. Πόσες φορές όμως η επικοινωνία αυτή είναι 

αποτελεσματική; Επικοινωνούμε το σωστό μήνυμα; Φτάνει αυτό στον κατάλληλο 

αποδέκτη;  



 
 

Η διαδικασία της σωστής επικοινωνίας είναι σχετικά περίπλοκη καθώς για να 

διεξαχθεί σωστά παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Σε γενικές γραμμές, η επικοινωνία 

προϋποθέτει έναν πομπό, έναν δέκτη, μια επίδραση, ένα περιβάλλον στο οποίο 

πραγματοποιείται η επικοινωνία και το μήνυμα (Μακ Κουέιλ, 1997).  Το μήνυμα μπορεί να 

είναι τόσο λεκτικό ή μη λεκτικό, κωδικοποιημένο με λέξεις ή/και σύμβολα.  Ακόμα κι αν 

υπάρχουν όλα αυτά τα συστατικά όμως, δεν είναι βέβαιο ότι μια επικοινωνιακή διαδικασία 

θα είναι πάντα επιτυχημένη. Η αποτελεσματικότητα της είναι, άλλωστε, αυτό που 

απασχολεί τους επιστήμονες ανά τους αιώνες. 

Σύμφωνα με τον Σταμάτη (2005) «Ως επικοινωνία ορίζεται ως η διαδικασία 

ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, κατά την οποία αναπτύσσονται 

διαφόρων ειδών σχέσεις. Πρόκειται για μια κοινωνική δραστηριότητα που υφίσταται τόσο σε 

διαπροσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργανισμών και επιτυγχάνεται μέσω ενός 

συστήματος συμβόλων όπως για παράδειγμα η γλώσσα, οι χειρονομίες, ο τόνος της φωνής 

κλπ».  

Ο Πασιάρδης (2001) ορίζει ότι: «Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και 

μηνυμάτων μεταξύ δύο ατόμων, τα οποία ονομάζονται πομπός και δέκτης, χρησιμοποιώντας 

είτε λεκτικές μεθόδους (σύμβολα, γράμματα, αριθμούς κλπ) είτε μη λεκτικές μεθόδους 

(χειρονομίες, ήχους κλπ)» 

Η αποτελεσματική επικοινωνία μιας ομάδας μπορεί να οριστεί ως ανταλλαγή 

πληροφοριών, συμβαίνει τόσο μέσω λεκτικών όσο και μη λεκτικών καναλιών, μεταξύ δύο 

ή περισσότερων μελών της ομάδας. (McMillan et al, 2004). Ο βαθμός της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας σε μια ομάδα υπολογίζεται από διάφορους παράγοντες 

όπως από τον βαθμό στον οποίο τα μέλη της ομάδας αισθάνονται ότι οι πληροφορίες που 



 
 

έχουν λάβει από άλλα μέλη της ομάδας ήταν σαφείς, η συχνότητα με την οποία 

αλληλεπιδρούν με άλλα μέλη της ομάδας και ο βαθμός στον οποίο μοιράζονται τις 

γνώσεις.   

Η αποτελεσματική επικοινωνία θεωρείται βασικό στοιχείο στη λειτουργία μιας 

ομάδας ή αλληλοεξαρτώμενων ομαδικών συμπεριφορών που οδηγούν σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα όπως η απόδοση. Ειδικά η επικοινωνία θεωρείται ότι βελτιώνει την 

απόδοση της ομάδας, τόσο όσον αφορά κριτικές διαδικασίες, όπως ο συντονισμός ή η 

χάραξη στρατηγικής (Μπουραντάς, 2002). Ο εποικοδομητικός διάλογος μπορεί να 

οδηγήσει σε σύσφιξη σχέσεων και να βελτιώσει λάθος συμπεριφορές, αποφεύγοντας τις 

συγκρούσεις. 

Για παράδειγμα, η αποτελεσματική επικοινωνία αποσαφηνίζει τις παρεξηγήσεις 

μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά λειτουργεί επίσης ως αγωγός μέσω του οποίου 

μπορούν τα μέλη της ομάδας να διανέμουν σημαντικές πληροφορίες σε άλλα μέλη της 

ομάδας (Marlow et al, 2018). 

Επιπλέον, η αποτελεσματική επικοινωνία επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να 

λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και τους παράγοντες οι οποίοι δρουν, 

κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη φύση και τις απαιτήσεις των ομαδικών εργασιών 

(MacMillan et al., 2004).  

Το γεγονός ότι κάποια μέλη της ομάδας δεν κωδικοποιούν ή δεν αποκωδικοποιούν 

σωστά τα μηνύματα που δέχονται από τους υπολοίπους μπορεί να γίνει αιτία δυσφορίας 

και να εμποδίσει τη δημιουργία καλού κλίματος. Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε μια ομάδα 



 
 

να γνωρίζουμε ποιά είναι τα εμπόδια επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

αποσοβήσουμε προστριβές και συγκρούσεις. 

Σύμφωνα με τον Μακ Κουέιλ (1997) μια αποτυχημένη επικοινωνιακή διαδικασία 

οφείλεται κυρίως στα εξής σημεία: Τα μηνύματα δε φτάνουν στους αποδέκτες ή, 

τουλάχιστον σε αυτούς προς τους οποίους προορίζονται, τα μηνύματα δε γίνονται 

κατανοητά όπως ακριβώς εκπέμπονται, ανάμεσα στους διαύλους επικοινωνίας υπάρχουν 

«πηγές θορύβου», περισσότερες από όσες τα μηνύματα μπορούν να ξεπεράσουν. Η άμεση 

επικοινωνία συνήθως φιλτράρεται από άλλους διαύλους ή διασταυρώνεται μέσα από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις 

2.4.1. Είδη Επικοινωνίας  

Η επικοινωνία χωρίζεται σε διάφορα είδη. Μπορεί να είναι μονόδρομη ή 

αμφίδρομη, καθοδική-ανοδική ή οριζόντια. Στο πλαίσιο μιας ομάδας η μονόδρομη 

επικοινωνία δεν συνίσταται καθώς συνήθως προέρχεται από τον ηγέτη της ομάδας προς 

τους υπαλλήλους και δεν έχει διάδραση. Αυτό δημιουργεί ασάφειες και προβλήματα 

επικοινωνίας. Επίσης, μέσα σε μια ομάδα η επικοινωνία μπορεί να έχει δυο κατευθύνσεις: 

Να είναι κάθετη (καθοδική ή ανοδική) μεταξύ υφισταμένων και προϊσταμένων ή να είναι 

οριζόντια ανάμεσα στα μέλη της ίδιας βαθμίδας. 

Ένα ακόμα είδος επικοινωνίας που είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο μιας ομάδας 

είναι η ενεργητική ακρόαση. Περιλαμβάνει δεξιότητες όπως η προσεκτική ακοή, η τήρηση 

οπτικής επαφής, η αναγνώριση και αποδοχή του συνομιλητή (νεύμα), η μη λεκτική 

ανατροφοδότηση κ.α. (Goodall & Goodall, 2006). Είναι σημαντικό να ακούμε προσεκτικά, 

μη έχοντας παθητική αντιμετώπιση, το κάθε μέλος μιας ομάδας εργασίας για να 



 
 

μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε-αποκωδικοποιήσουμε σωστά το μήνυμα που θέλει να 

εκφράσει.  

Για να επιτύχει μια επικοινωνιακή διαδικασία λοιπόν, χρειάζεται ο δέκτης να 

αποκωδικοποιήσει σωστά το μήνυμα που του στέλνει ο πομπός και να υπάρχει 

ανατροφοδότηση και επανάδραση (Μαλικιώση,1999). Συμπερασματικά λοιπόν, η  

οριζόντια, αμφίδρομη επικοινωνία είναι η πιο αποδότική μορφή επικοινωνίας σε μια ομάδα 

εργασίας.  

 

2.4.2 Μη λεκτική επικοινωνία  

Ένας ακόμα τρόπος να διαχωρίσουμε την επικοινωνία είναι σε λεκτική και μη 

λεκτική. Η κατανόηση και των δυο αυτών μορφών είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία 

μιας ομάδας. Η μη λεκτική επικοινωνία συνήθως υπερισχύει της λεκτικής και μεταφέρει 

συναισθήματα και πεποιθήσεις που δεν εκφράζονται με λέξεις ή τα μέλη της ομάδας δεν 

θέλουν να φανερώσουν.  

Η λεκτική επικοινωνία αφορά στις λέξεις. Η μη λεκτική επικοινωνία αφορά στη 

γλώσσα του σώματος. H παραγλώσσα (τόνος και ύφος φωνής), οι κινήσεις του σώματος, οι 

μορφασμοί, τα νεύματο, το ντύσιμο, ο τρόπος που αγγίζουμε, το πόσο πλησιάζουμε τον 

συνομιλητή μας, όλα είναι σημάδια μη- λεκτικής επικοινωνίας, που επικοινωνούν 

συναισθήματα και πεποιθήσεις.  

Ο Albert Mehrabian (1972) επισημαίνει ότι η εντύπωση του μηνύματος είναι κατά 

55% μη λεκτική, κατά 38% φωνητική (φωνή, τόνος φωνής, λαρρυγισμοί, αυξομειώσεις) 

και μόνο κατά 7% λεκτική.  



 
 

Η μη-λεκτική επικοινωνία δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο η λεκτική, αλλά είναι 

συνεχής και το σημαντικό είναι ότι δεν γίνεται να την ελέγξουμε (Watzlawick et al. 1967). 

Μπορεί να αποφύγουμε τις λέξεις αλλά είναι αδύνατο να αποφύγουμε τη μη-λεκτική 

επικοινωνία, καθώς γίνεται ασυναίσθητα. Ακόμα κι αν αναγνωρίζουμε τα σημάδια, δεν 

μπορούμε να προσποιηθούμε για πολύ ώρα. Θεωρείται ότι μη λεκτική επικοινωνία 

προϋπήρχε της λεκτικής (Σταμάτης, 2012). 

Τα μηνύματα της μη λεκτικής επικοινωνίας λαμβάνονται από τον δέκτη μέσω της 

παρατήρησης. Σημαντικό ρόλο για μια επιτυχημένη επικοινωνία παίζει φυσικά και η 

κατανόηση των μηνυμάτων που εκπέμπονται. Βέβαια, το να αναγνωρίζουμε ένα σημάδι 

μη-λεκτικής επικοινωνίας δεν συνεπάγεται ότι μπορούμε να το κατανοήσουμε. Σύμφωνα 

με τον Pease (2006), για να γίνει σωστά η παρατήρηση της μη-λεκτικής επικοινωνίας 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράγοντες:  

Α) Το κάθε σημάδι μη λεκτικής επικοινωνίας είναι μέρος μιας δέσμης μηνυμάτων. 

Δεν μπορεί να κατανοηθεί ξεχωριστά από το σύστημα του οποίου αποτελεί μέρος. Όπως 

στη λεκτική επικοινωνία για να κατανοήσουμε μια γραπτή πρόταση λαμβάνουμε υπόψη 

μας εκτός από τις λέξεις και τα σημεία στίξης αλλά και το σημείο στο οποίο βρίσκεται στο 

κείμενο, έτσι και στη μη-λεκτική κάθε σημάδι ερμηνεύεται σε δέσμες μηνυμάτων.   

Β) Για να κατανοήσουμε τα μη λεκτικά μηνύματα, τα εξετάζουμε σε συνδυασμό με 

τα λεκτικά. Το γεγονός ότι αυτά τα δυο συμφωνούν μεταξύ τους ή το γεγονός ότι δεν 

συμφωνούν είναι σημαντικοί παράγοντες στην ερμηνεία αυτού που παρατηρούμε. Πολλοί 

επιλέγουν να δίνουν περισσότερη σημασία στη γλώσσα του σώματος, παρά στο λεκτικό 

μήνυμα.  



 
 

Γ) Τρίτος σημαντικός παράγοντας για την ορθή παρατήρηση μιας μη-λεκτικής 

επικοινωνίας είναι η ερμηνεία στο πλαίσιο της κατάστασης μέσα στην οποία εκφράζεται. 

Ανάλογα με την πλαισίωση, το μήνυμα αλλάζει συμβολισμό και κωδικοποίηση.  

 

  



 
 

2.5 LEGO® Serious Play® 

H εταιρία LEGO® ιδρύθηκε το 1932 από τον Ole Kirk Kristiansen, έναν ξυλουργό 

που έφτιαχνε ξύλινα παιχνίδια. Μέχρι σήμερα είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που 

ανήκει στην οικογένεια Kristiansen, με έδρα στο Billund της Δανίας και κεντρικά γραφεία 

στις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και τη Σιγκαπούρη (Sawy et al. 2016) 

Η εταιρία δηλώνει ότι έχει στόχο: «να εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές παιδιών να 

σκέφτονται δημιουργικά και συστηματικά και να μάθουν να αξιοποιούν τις δυνατότητές 

τους για το μέλλον τους, έτσι ώστε να τις εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο».  

Το LEGO® Serious Play® έχει καθιερωθεί ως επιχειρηματική τεχνική που 

χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα εμπορικά περιβάλλοντα, όπως οι τηλεπικοινωνίες και 

η τραπεζική. Το LEGO® Serious Play® εφευρέθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

κατόπιν αιτήματος της ίδιας της LEGO®, η οποία ήθελε να βρει νέους τρόπους ανάπτυξης 

της στρατηγικής της. (Frick et al, 2013) 

Το μοντέλο LEGO® Serious Play®  στην αρχική του μορφή αναπτύχθηκε από τους 

καθηγητές Johan Roos και Bart Victor του Διεθνούς Ινστιτούτου για τη Διοίκηση 

Ανάπτυξης στη Λωζάνη, και εφαρμόστηκε από τον Robert Rasmussen, διευθυντή Έρευνας 

και Ανάπτυξης της εταιρίας LEGO® (Mccusker, 2014).  

Στις αρχές του 1996, ζητήθηκε από τους δυο καθηγητές να σχεδιάσουν και να 

συντονίσουν ένα στρατηγικό πρόγραμμα για 300 κορυφαία στελέχη της εταιρίας LEGO®. 

Η πρόκληση που τους έθεσε ο Kjeld Kirk Kristiansen, ιδιοκτήτης και Διευθύνων 

Σύμβουλος, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Ο Kjeld είχε επιστρέψει πρόσφατα στη δουλειά μετά 

από ανάρρωση από ένα ζήτημα υγείας και παρατήρησε πώς η ταχεία και δραματική 



 
 

παγκοσμιοποίηση προϊόντων και των αλυσίδων εφοδιασμού συνδυάζονταν με την 

εμφάνιση νέων τεχνολογιών στα σπίτια, δημιουργώντας μια νέα αγορά για την εκπαίδευση 

σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία (edutainment). Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε σοβαρός 

κίνδυνος να μειωθεί η ζήτηση για το βασικό προϊόν της LEGO®, που ήταν φυσικά υλικά 

κατασκευών, τα περίφημα τουβλάκια. Ο Kjeld κατάλαβε νωρίς πως η εταιρία θα πρέπει να 

αλλάξει σχεδόν τα πάντα διατηρώντας ταυτόχρονα τη βασική φιλοσοφία της, και το προϊόν 

που ήταν σημείο αναφοράς της, δηλαδή τα τουβλάκια (Roos, Victor, 2018).  

Παρά την παιγνιώδη αύρα γύρω από αυτήν την οικογενειακή εταιρία, το 1996 οι 

διευθυντές της LEGO® δεν ήταν πολύ διαφορετικοί από τους διαχειριστές οποιασδήποτε 

άλλης εταιρίας.  Κατά την άποψή τους, οι μέθοδοι ή τα υλικά που φαίνονταν παιγνιώδη ή 

παιδικά δεν είχαν θέση σε σοβαρές επιχειρηματικές συζητήσεις, όπως ήταν η χάραξη 

στρατηγικής.  

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι στη δημοσίευση με τίτλο «How It All Began: The 

Origins of LEGO® Serious Play®»:  «Αναγκάσαμε λίγο-πολύ τους διευθυντές της LEGO® 

να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές μεθόδους (παρουσιάσεις κειμένων, γραφημάτων και 

αριθμών με χρήση χαρτονιών, αναφορά σε γενικά έξοδα, χρήση διαφανειών, υπολογιστικών 

φύλλων κλπ. Αντί να κάθονται (ακόμα) σε καρέκλες αιθουσών διάσκεψης και να σηκώνονται 

για να δείξουν όλα αυτά στον πίνακα, τους ενθαρρύναμε να χρησιμοποιήσουν τα τουβλάκια 

με τον ίδιο παιγνιώδη τρόπο που το κάνουν τα παιδιά.» 

Η ομάδα καινοτομίας συμπεριέλαβε όλους τους υπαλλήλους της LEGO® στην 

εσωτερική διαδικασία καινοτομίας. Το χρησιμοποίησαν για να λανσάρουν καινοτόμα 

προϊόντα, να εφαρμόσουν καινοτομίες στις υπηρεσίες και την οργανωτική δομή τους. 

Αργότερα, μετά από διάφορες εμπειρίες, βελτιώσεις, και μετρήσεις που οδήγησαν στην 



 
 

καθιέρωση ενός μοντέλου, η Lego προσέφερε τη μέθοδο LEGO® Serious Play® ως 

υπηρεσία σε άλλες επιχειρήσεις (Langley et al, 2018) 

Η μέθοδος LEGO® Serious Play® είναι μια μέθοδος όπου οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποιούν τουβλάκια LEGO® για τη δημιουργία συμβολικών ή μεταφορικών 

αναπαραστάσεων αφηρημένων εννοιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι αντιλήψεις των  

συμμετεχόντων για άυλες σκέψεις και ιδέες οπτικοποιούνται και παίρνουν μορφή μέσα από 

ένα μοντέλο LEGO®. Η ανταλλαγή τέτοιων ιδεών μέσω φυσικής αναπαράστασης 

επιτρέπει στους συμμετέχοντες να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους μέσα σε ένα φυσικό 

τοπίο το οποίο απεικονίζει πώς αυτές οι ιδέες σχετίζονται με αυτές άλλων συμμετεχόντων. 

Αυτή η διαδικασία προσφέρει ουσιαστικά ένα κοινό πλαίσιο που διευκολύνει την πλούσια 

συζήτηση με άλλους συμμετέχοντες στο εργαστήριο ( Roos, Victor, 2018) 

Το παιχνίδι συμβαίνει σε έναν χώρο με έναν διαμεσολαβητή (facilitator) και 

συμμετέχουν 6 έως 10 άτομα.  Η διαδικασία παιχνιδιού ορίζεται από μερικούς απλούς 

κανόνες, αυτούς που όπως λένε οι Roos & Victor θα ακολουθούνταν σε κάθε διαδικασία 

οικοδόμησης, είτε αφορά σε πραγματικά τούβλα ή σε τουβλάκια LEGO®.: 

• Ο κατασκευαστής έχει στο μυαλό του το συνολικό μοντέλο οικοδόμησης 

• Η μεταφορά (συμβολισμός) ανήκει στον κατασκευαστή 

• Η συζήτηση αφορά στο μοντέλο 

Ο Rasmussen δίνει τις εξής βασικές οδηγίες για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού  

(Rasmussen Consulting, 2012):  

• Εμπιστευτείτε τα χέρια σας 

• Εμπιστευτείτε τη διαδικασία 



 
 

• Όλοι χτίζουν 

• Όλοι συμμετέχουν 

Οι Roos και Victor (2018) καταδεικνύουν τρεις φάσεις στην εξέλιξη του 

συγκεκριμένου παιχνιδιού.  

1. Φάση δράσης: Η δράση καταλήγει με την ικανοποίηση των συμμετεχόντων ότι 

αυτό που έχουν φτιάξει ανταποκρίνεται σε αυτό που είχαν στην φαντασία τους.  

2. Φάση αλληλεπίδρασης: οι συμμετέχοντες εξηγούν την κατασκευή στους 

υπολοίπους έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι αυτό που βλέπουν.  

3. Φάση αλλαγής: οι συμμετέχοντες αλλάζουν την άποψή τους, βλέποντας με άλλη 

ματιά τους ρόλους τους και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάζονται, με αφορμή αυτό 

που δημιούργησαν.  

Στο κείμενο White Paper on LEGO® Serious Play® (Frick et al, 2013) συνοψίζεται 

η φιλοσοφία του συγκεκριμένου σοβαρού παιχνιδιού ως  εξής: 

• Η απάντηση βρίσκεται στο σύστημα- Κανένας στην ομάδα δεν έχει την απάντηση 

στην πρόκληση (ούτε ο διαμεσολαβητής ούτε ο αρχηγός της ομάδας). Επομένως, το 

LEGO® Serious Play® «έχει να κάνει με το οι  συμμετέχοντες εκφράζονται και 

ακούνε ο ένας τον άλλον» 

• Ο καθένας πρέπει να εκφράζει τις σκέψεις του- Στα εργαστήρια LEGO® Serious 

Play®, ο καθένας έχει φωνή και πρέπει να εκφράσει τις σκέψεις και τις σκέψεις του 

- ποτέ να παράξει «σωστές» απαντήσεις. 

• Δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση- Η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων είναι 

επιθυμητή και τα μέλη πρέπει να «λένε ανοιχτά την άποψή τους χωρίς να τους 

υποδεικνύει κανείς ποιό είναι το σωστό και ποιό το λάθος». Ο ρόλος του 



 
 

διαμεσολαβητή (facilitator) είναι πολύ σημαντικός στη σωστή διεξαγωγή του 

παιχνιδιού. Επίσης τα δεδομένα που συλλέγει ο διαμεσολαβητής από την 

παρατήρηση καθώς και οι ιστορίες που ακούγονται είναι πολύτιμα στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας (Nerantzi, Moravej, Johnson, 2015) 

Τα αρχικά πειράματα που εφαρμόστηκαν έδωσαν τη δυνατότητα στα στελέχη να 

περιγράψουν αυτό που ήδη γνώριζαν, με νέο τρόπο, και να αναπτύξουν από κοινού νέες 

ιδέες. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή παρακίνησε τα στελέχη να αναρωτηθούν για την 

ταυτότητά τους και τη θέση τους μέσα στο δυναμικό οικονομικό τοπίο που άλλαζε, καθώς 

το παιχνίδι με τα τουβλάκια λειτούργησε ως σύμβολο αυτής της κατάστασης. Πολλά 

στελέχη απεικόνισαν, χωρίς να το καταλάβουν, τον εαυτό τους να είναι παγιδευμένος σε 

ένα ακατάστατο πολιτικό, τεχνολογικό και ανταγωνιστικό τοπίο.  Όπως αποδείχτηκε, το 

σοβαρό παιχνίδι LEGO® Serious Play® ενίσχυσε τις ευκαιρίες να γίνει το αόρατο, ορατό. 

Το LEGO® Serious Play® αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη πόρων:  

a. Οι βασικές αρχές και φιλοσοφία του LEGO® Serious Play®, πάνω στις 

οποίες βασίζονται όλα τα υπόλοιπα  

b. Το υλικό LEGO® Serious Play®: σετ από ειδικά επιλεγμένα τουβλάκια και 

κομμάτια Lego 

c. Οι εφαρμογές LEGO® Serious Play®: λεπτομερείς επεξηγηματικοί χάρτες 

διαφορετικών τεχνικών που χρησιμοποιούν τις αρχές, τη φιλοσοφία και τα 

υλικά του παιχνιδιού.  

Οι επτά τεχνικές εφαρμογής (AT) είναι (LEGO® Serious Play®, 2010): 

1. Δημιουργία μεμονωμένων μοντέλων 



 
 

2. Δημιουργία κοινών μοντέλων 

3. Δημιουργία τοπίου 

4. Πραγματοποίηση συνδέσεων 

5. Δημιουργία συστήματος 

6. Λήψη επειγουσών αποφάσεων  

7. Εξεγωγή απλών κατευθυντήριων αρχών  

Ένα παιχνίδι LEGO® Serious Play® διαρκεί συνήθως από λίγες ώρες έως μερικές 

ημέρες. Ξεκινά πάντα με ένα μέρος ανάπτυξης δεξιοτήτων, δηλαδή ένα σύνολο ασκήσεων 

που στοχεύουν στην εισαγωγή των συμμετεχόντων στη μέθοδο και στην εξοικείωση τους 

με αυτή. 

Στη συνέχεια, το «πραγματικό» παιχνίδι ξεκινά με την πρώτη τεχνική (Δημιουργία 

μεμονωμένων μοντέλων), η οποία είναι η μόνη υποχρεωτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες τεχνικές, αν χρειαστεί.  

Το LEGO® Serious Play® βασίζεται στην υπόθεση ότι «οι απαντήσεις είναι ήδη 

στο δωμάτιο» (LEGO® Serious Play®, 2010). Αυτό σημαίνει ότι οι εξωτερικοί 

εμπειρογνώμονες δεν είναι απαραίτητοι και πιθανότατα η ομάδα που συμμετέχει έχει όλες 

τις ικανότητες και τις δεξιότητες για να λύσει το πρόβλημα. Οι συμμετέχοντες καλούνται 

να «σκεφτούν με τα χέρια τους», που σημαίνει ότι πρέπει να χτίσουν κάτι, δίνοντας υλική 

μορφή στις ιδέες τους. Αυτό βοηθά στην αποσαφήνιση των εννοιών και στην κατανόηση 

των εννοιών αυτών από τους άλλους συμμετέχοντες. Με αυτόν τον τρόπο οπτικοποιούν 

την άποψή τους, κάνοντας περισσότερο αποτελεσματική την κατανόησή της από ό, τι θα 

ήταν αν απλά την εξηγούσαν με πίνακες και διαγράμματα (Hyvonen, 2014). 



 
 

Ο Rasmussen, που κλήθηκε να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο στα στελέχη 

της εταιρίας LEGO®, ορίζει τα εξής στάδια παιχνιδιού (Rasmussen Consulting, 2012):   

• Ο διαμεσολαβητής προτείνει μια πρόκληση 

• Οι συμμετέχοντες δημιουργούν απαντήσεις, χτίζοντας με τουβλάκια  

• Οι συμμετέχοντες μοιράζονται την εμπειρία τους 

• Οι συμμετέχοντες προβληματίζονται και κάνουν γόνιμο διάλογο.  

Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή αυτής της μεθόδου, στο τέλος του ’90 , 

εντοπίστηκαν τα εξής προβλήματα, που τα περιγράφουν παρακάτω οι δημιουργοί της 

μεθόδου (Roos, Victor, 2018): 

1. Η ιδέα ενθουσιάζει τους συμμετέχοντες αλλά η συμμετοχή τους αγχώνει. Υπάρχουν 

υψηλά επίπεδα ενδιαφέροντος αλλά και ανησυχίες για το πώς όλοι οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι θα αντιδράσουν στο κάλεσμα για «παιχνίδι».  

2. Το «ζέσταμα» είναι βασικό σημείο της διαδικασίας. Χρειάζεται μια σταδιακή 

εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία, έτσι ώστε να καταλάβουν και να 

συναινέσουν σε αυτό που συμβαίνει. Αν τους προσφερθούν τα LEGO® εξαρχής, 

μπορεί να μην καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν ή να τα απαξιώσουν.  

3. Η επιλογή των υλικών έχει σημασία. Τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

πρέπει να είναι ταξινομημένα και να μην είναι υπερβολικά πολλά ή πολύ λίγα.  

4. Ο χώρος διεξαγωγής του παιχνιδιού πρέπει να είναι ένας χώρος στον οποίο 

αισθάνονται ασφάλεια, οικειότητα και έχουν χαλαρή διάθεση.  

 



 
 

5. Ο ρόλος του facilitator είναι σημαντικός για την επιτυχία του παιχνιδιού. Αυτός που 

έχει αυτόν τον ρόλο πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε όλες τις απορίες και 

να μπορεί να συντονίσει τη διαδικασία.  

Οι Nerantzi & Mccusker, που έχουν κάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις με LEGO® 

Serious Play® για ερευνητικούς σκοπούς, τονίζουν πόσο σημαντικά είναι η αρχή και το 

τέλος της διαδικασίας.  

Η αρχή: Οι πρακτικές εργασίας, η διαδικασία και τα επιθυμητά αποτελέσματα 

εξηγούνται στην αρχή, ώστε να είναι κατανοητά σε όλους. Τότε ξεκινά η κατασκευή. Η 

προθέρμανση ή σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων, βοηθά τα άτομα να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους στο LEGO®  και να οδηγηθούν σιγά σιγά από τη φάση «ακολουθώ 

οδηγίες και κατασκευάζω μοντέλα» στο «προσθέτω συμβολικά χαρακτηριστικά στις 

κατασκευές μου». Την ίδια στιγμή, ξεκινούν τη διαδικασία μοιράσματος και ανοίγματος 

προς τους άλλους, ξεκινώντας επίσης την ανακλαστική διαδικασία. Όσο αυξάνεται η 

προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος για την κατασκευή, τόσο αυξάνεται η αίσθηση 

ιδιοκτησίας που έχει γι΄ αυτήν. Πολλοί δυσκολεύονται να διαλύσουν τις δημιουργίες τους 

καθώς αρχίζουν να τις βλέπουν ως προέκταση του εαυτού τους.  

Επίσης, τα τελευταία στάδια του παιχνιδιού που σχετίζονται με το μοίρασμα 

ιστοριών και τον αναστοχασμό, είναι κομβικής σημασίας, σύμφωνα με τους Nerantzi & 

Mccusker (2014). Η κατασκευή λειτουργεί ως αφορμή για να προβληματιστούμε και να 

μοιραστούμε την ιστορία μας με τους άλλους, και να συνδεθούμε με τις ιστορίες που 

ακούμε από αυτούς. Είναι σημαντικό να δοθεί αρκετός χρόνος για να ακουστούν όλες τις 

ιστορίες και ο διαμεσολαβητής να επιτρέψει να ακουστούν όλες οι ιστορίες. Η διαδικασία 

του αναστοχασμού ξεκινά μόλις ξεκινήσει να οικοδομείται η κατασκευή και όταν 



 
 

μοιράζονται οι ιστορίες. Ο διαμεσολαβητής και οι συμμετέχοντες μπορεί να υποβάλουν 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για να ζητήσουν διευκρινίσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα 

μοντέλα ή χαρακτηριστικά, και βοηθούν στον βαθύτερο προβληματισμό. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται στο τέλος, μέσω μιας σειράς ερωτήσεων που έχει προετοιμάσει ο 

διαμεσολαβητής, έως ότου επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Αρχικά το LEGO® Serious Play® αποτελούνταν από δύο τυπικές εφαρμογές: Την 

εφαρμογή «Real Time Identity»  και την εφαρμογή «Real Time Strategy». Το 2010 οι 

βασικές αρχές και η φιλοσοφία του LEGO® Serious Play® έγιναν ανοιχτού κώδικα και 

δημιουργήθηκαν νέες εφαρμογές, όπως η εφαρμογή URL – USER requirements with 

LEGO® που δημιουργήθηκε από πανεπιστήμιο της Ελβετίας.  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση καταδεικνύει ότι το LEGO® Serious Play® 

χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στις αρχικές του εκδόσεις (Real Time Identity For You 

& Real Time Strategy for the Enterprise), για ζητήματα που σχετίζονται με την ταυτότητα 

και τη στρατηγική (Frick et al, 2013). Θεωρείται ότι έχει μεταμορφώσει τον τρόπο 

διεξαγωγής των επιχειρηματικών συναντήσεων και τη λήψη αποφάσεων στις εταιρίες που 

το χρησιμοποιούν, ενώ πρόσφατα χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην 

εκπαίδευση (Nerantzi & Mccusker, 2014). 

O στόχος του Real Time Identity for You είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να 

κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους. Στοχεύει στο πλήρες 

«ξεκλείδωμα» της δυναμικής μιας ομάδας γρήγορα, αποτελεσματικά και εις βάθος.   

Τα παιχνίδια Real Time Strategy for the Team /  for the Enterprise  σχετίζονται με 

την ανάπτυξη στρατηγικών για την επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο, μια διαδικασία πολύ 



 
 

χρήσιμη λόγω της ανάγκης συνεχούς ανάπτυξης στρατηγικών στον απρόβλεπτο, συνεχώς 

μεταβαλλόμενο, σύγχρονο κόσμο. 

Μέχρι το 2009, η στρατηγική ταυτότητας σε πραγματικό χρόνο και η στρατηγική 

σε πραγματικό χρόνο ήταν οι μόνες πιθανές εφαρμογές της μεθόδου LSP. Ωστόσο, εφόσον 

οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του LSP έγιναν ανοιχτού κώδικα, το LEGO® Serious 

Play® έχει θεωρηθεί περισσότερο ως γλώσσα επικοινωνίας παρά ως προκαθορισμένη 

μεθοδολογία (Kristiansen, Hansen & Nielsen, 2009).  

Η εκπαίδευση στη μέθοδο παρέχεται σήμερα από τους κύριους εκπαιδευτές, Robert 

Rasmussen, Per Kristiansen και άλλους πιστοποιημένους facilitators. Το να γνωρίζει 

κάποιος πώς να χρησιμοποιήσει τα τουβλάκια LEGO® δεν αποτελεί επαρκή γνώση για τη 

διεξαγωγή ενός παιχνιδιού LEGO® Serious Play®, γι΄αυτό προτείνεται η εκπαίδευση των 

διαμεσολαβητών από πιστοποιημένους εκπαιδευτές (Nerantzi & Mccusker, 2014). 

  

  



 
 

2.6 Η μέθοδος LEGO® Serious Play® ως εργαλείο επικοινωνίας της ομάδας   

Η ικανότητα της μεθόδου LEGO® Serious Play® να αναπτύξει μια κοινή 

κατανόηση, μέσω της κινητοποίησης διαφορετικών μορφών γνώσης, δημιουργώντας μια 

κατασκευή σε πραγματικό χρόνο, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σύγχρονου 

μάνατζμεντ (Langley et al, 2018).  

Σε μεγάλα έργα, όπως αυτό που εξετάζουμε, συνυπάρχουν διάφοροι συμμετέχοντες 

από διαφορετικούς τομείς (π.χ. διαχειριστές έργων, ειδικοί μάρκετινγκ, προγραμματιστές, 

γραφίστες, οικονομολόγοι) που έχουν ένα κοινό στόχο: Να συνεργαστούν αρμονικά με 

κοινό όραμα και στρατηγική και να φέρουν εις πέρας ένα κοινό πρόγραμμα. Οι απαιτήσεις 

είναι υψίστης σημασίας: πρόκειται για μια σύνθετη και πολύπλευρη δραστηριότητα, για 

την οποία δεν υπάρχει συνταγή που εγγυάται την επιτυχία.  

Οι επιχειρηματίες, οι κυβερνήσεις και οι μελετητές αναγνωρίζουν όλο και 

περισσότερο τη σημασία της δημιουργικότητας στην εργασία. Οι πρόσφατες τάσεις στην 

τεχνολογία και την εκπαίδευση, ωστόσο, δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες για δημιουργική σκέψη καθώς καλούνται να επιλύσουν όλο και περισσότερο 

καλά καθορισμένα και όχι ασαφή προβλήματα (Moreau, Engeset,2016).  

Όπως εξηγεί η Nerantzi (2015), παρόλο που το παιχνίδι είναι κεντρικό στοιχείο για 

την ανάπτυξή μας, όσο μεγαλώνουμε οι ευκαιρίες για παιχνίδι αλλά και η ενθάρρυνση για 

παιχνίδι μειώνονται. Ασχολούμαστε με σοβαρότερες δραστηριότητες, όπως η εργασία και 

η μελέτη και αντιστεκόμαστε σε ότιδήποτε μπορεί να φανεί παιδικό, μη σοβαρό, με τον 

φόβο μήπως γελοιοποιηθούμε. Έτσι, χάνουμε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε και να 

εξασκήσουμε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μας. Και φυσικά, χάνουμε ένα 



 
 

σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης τόσο στην καθημερινότητά μας, όσο και στον 

επαγγελματικό μας βίο. 

Συμπεριφοριστές ερευνητές όπως ο Charalampus Mainemelis και η Sarah Ronson 

(2006) πιστεύουν ότι το παιχνίδι μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα ως επιλογή 

συμπεριφοράς, και έτσι μπορεί να συμπεριληφθεί στην εργασία. Το παιχνίδι δεν χρειάζεται 

να διαχωριστεί πλήρως από τη δουλειά, γιατί ακόμη και οι εργασίες μπορούν να 

εκτελεστούν με παιγνιώδη τρόπο. Ο παιγνιώδης τρόπος εργασίας φυσικά δεν σημαίνει 

αυτό που έχουμε μάθει από μικροί ότι είναι το παιχνίδι (πχ κρυφτό, κυνηγητό κ.ο.κ.). Στον 

ενήλικο τρόπο ζωής, παιχνίδι μπορεί να είναι και μια αστεία εικόνα στην υπογραφή ενός e-

mail ή ακόμα και η προσθήκη μιας αστείας καρφίτσας στο πέτο ενός σακακιού (West et al., 

2016). Ο Stuart Brown (2009) ορίζει το παιχνίδι ως μια δραστηριότητα που σε απορροφά 

και σε παρακινεί, δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό και προσφέρει απόλαυση και αναστολή της 

αυτοσυνείδησης. 

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν το παιχνίδι για την προώθηση της 

δημιουργικότητας, της οικοδόμησης συνεργατικών σχέσεων και την δημιουργία κινήτρων 

εργασίας. Μέσω του παιχνιδιού μπορούν να αναδειχθούν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα 

και εγγενείς αδυναμίες που υποβόσκουν μέσα σε έναν οργανισμό (για παράδειγμα η 

ασάφεια ενός δημιουργικού πόστου). Αυτή η ασάφεια της πρόθεσης οδήγησε τους 

ερευνητές να αναπτύξουν την έννοια του «σοβαρού παιχνιδιού». 

Ως «σοβαρό παιχνίδι» νοείται μια κατάσταση στην οποία οι συμμετέχοντες, ενώ 

αποδέχονται και κατανοούν την ασάφεια του σκοπού, συμμετέχουν στο παιχνίδι για να 

επιτύχουν σοβαρά αποτελέσματα (Statler, Heracleous, and Jacobs, 2011) 



 
 

Το LEGO® Serious Play® είναι ένα τέτοιο είδος παιχνιδιού και ίσως το πιο 

διαδομένο. Σύμφωνα με την εταιρία LEGO®  «προσφέρει ένα εξελιγμένο μέσο για μια 

ομάδα, με το οποίο μπορεί να μοιράζεται ιδέες, υποθέσεις και αντιλήψεις, να συμμετέχει σε 

πλούσιο διάλογο και συζήτηση και να ανακαλύπτει ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά 

προβλήματα» (LEGO® Serious Play®, 2010, σελ. 10). 

Σήμερα, το LEGO® Serious Play® χρησιμοποιείται ευρύτατα ως μια 

συμβουλευτική υπηρεσία που χρησιμοποιεί τη δύναμη των Lego για να δημιουργήσει 

κοινή κατανόηση και κοινή στοχοθεσία για έναν οργανισμό. Η μέθοδος έχει 

χρησιμοποιηθεί από πολλές μεγάλες εταιρείες όπως η Nokia, η Orange αλλά και η ίδια η 

LEGO®. Λόγω της συμβολικής της φύσης, η μέθοδος αυτή προσφέρεται ως  ένας 

οικονομικά αποδότικός τρόπος δημιουργίας αξίας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Χρησιμοποιείται ευρέως από τις επιχειρήσεις ως μέθοδος κατανόησης των συμμετεχόντων 

για τις δικές τους επαγγελματικές ταυτότητες. (McCusker, 2014) 

Σε έρευνα που έκαναν οι Cantoni et al (2009) σχετικά με την χρήση LEGO® στην 

επικοινωνία της ομάδας, κατέδειξαν τα εξής: Η εμπειρία παιχνιδιού που προσφέρουν τα 

LEGO® προκαλεί δημιουργική και εποικοδομητική συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες 

αισθάνονται λιγότερο περιορισμένοι και τολμούν να διερευνήσουν περισσότερα σενάρια 

εργασίας. Σκέφτονται τολμηρά, εκτός συνηθισμένου πλαισίου, συγκεντρώνονται στον 

στόχο και κατανοούν καλύτερα τη δική τους οπτική, όπως και αυτή των συναδέλφων τους.  

Είναι πολύ σημαντικό ότι οι σιωπηλές υποθέσεις που κάνουμε όλοι για τους ρόλους 

στο περιβάλλον εργασίας μας, μέσω του παιχνιδιού γίνονται σαφείς και τελικά 

αμφισβητούνται από τους υπολοίπους. Το LEGO® Serious Play® προωθεί ένα είδος 

διπλού κατοπτρισμού: τα ενδιαφερόμενα μέρη αντικατοπτρίζουν τις δικές τους ιδέες σε ένα 



 
 

ενιαίο μοντέλο LEGO® και ταυτόχρονα, με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να δουν πώς 

οι απόψεις τους αντικατοπτρίζονται στα μοντέλα που παράγονται από τους συναδέλφους 

τους.  

Είναι σαφές ότι το σοβαρό παιχνίδι βοηθάει στην προτεραιότητα των αναγκών και 

των απαιτήσεων καθώς σε αυτήν τη διαδικασία οι συμμετέχοντας καλούνται να 

ευθυγραμμίσουν τις απαιτήσεις της εργασίας τους με τους στόχους του πρότζεκτ αλλά και 

της επιχείρησης. Χάρη στην παιγνιώδη φύση του, το LEGO® Serious Play® βοηθά επίσης 

στην άμβλυνση των προκαταλήψεων σχετικά με τους ρόλους και την ιεραρχία. 

Ακολουθώντας τη δομή των δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφραστούν 

ελεύθερα, βγάζοντας στην επιφάνεια κρυφούς ή λανθασμένους στόχους, φόβους ή 

προσδοκίες (Cantoni et al, 2009).  

Έχει αποδειχθεί πώς οι ενήλικες που συμπεριλαμβάνουν το παιχνίδι στη ζωή τους 

έχουν δημιουργικές προσωπικότητες και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από αυτούς που δεν 

παίζουν καθόλου. (West et al, 2016) 

Οι εμπειρίες παιχνιδιού ενισχύουν σημαντικά το δημιουργικό κλίμα και την 

ευχαρίστηση στο χώρο εργασίας και στις συσκέψεις, χωρίς να μειώνουν την 

παραγωγικότητα των συμμετεχόντων (West et al, 2016) 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του LEGO® Serious Play® είναι ότι τα 

τουβλάκια είναι απλά στη χρήση και αποτελούν συμβολικά αντικείμενα πολλαπλών 

χρήσεων, που αναγνωρίζονται εύκολα από τους περισσότερους ανθρώπους ακόμα κι αν 

ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς (Cantoni et al, 2009). ` 



 
 

Οι άνθρωποι, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, είναι συνήθως ήδη εξοικειωμένοι με 

τα τουβλάκια, και ακόμα κι αν δεν είναι, μαθαίνονται γρήγορα γιατί δεν απαιτείται υψηλό 

επίπεδο δεξιοτήτων για να μάθει κανείς να κατασκευάζει με αυτά. (Hyvonen, 2014). Με 

πρώτη ύλη τα τουβλάκια, οι συμμετέχοντες χτίζουν τρισδιάστατες κατασκευές και 

διευκολύνονται στο να συμβολίσουν τις ιδέες που έχουν στο μυαλό τους.  

Το μοντέλο LEGO® Serious Play® έχει αποδειχθεί ότι έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει περισσότερη κοινή αξία σε σύγκριση με πολλές άλλες μορφές σχεδιασμού 

στρατηγικής. Το σοβαρό παιχνίδι βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε συμμετέχων χτίζει την 

ιδέα που έχει, κάνοντας την από άυλη, ορατή. Αυτό του δίνει την ευκαιρία να εξηγήσει τον 

εαυτό του με κάτι περισσότερο από απλές λέξεις.  Η έννοια και το περιβάλλον του 

εργαστηρίου που  είναι πολύ παιγνιώδη που κάνει επίσης τους συμμετέχοντες πολύ 

ανοιχτούς στη συζήτηση. Οι συμμετέχοντες τολμούν να δείξουν ακόμα και απόψεις που 

δεν θα τολμούσαν να εκφράσουν με άλλο τρόπο. Αυτό βοηθά στην κοινή κατανόηση των 

προϊόντων, των στόχων, των προβλημάτων και της επιχείρησης γενικότερα (Hyvonen, 

2014). 

  



 
 

2.7 Κριτική αποτίμηση  

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, ο σχηματισμός ομάδων έργων για την εφαρμογή 

διαφόρων υπηρεσιών είναι διαδεδομένος σε πολλούς οργανισμούς σήμερα, καθώς οι 

οργανισμοί πιστεύουν ότι η απόδοση μιας ομάδας έργου υπερβαίνει το συνολικό άθροισμα 

των μεμονωμένων αποτελεσμάτων.  

Η εξέλιξη και ο συντονισμός μιας ομάδας εργασίας έχουν απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Τόσο η αγορά όσο και η ακαδημαϊκή κοινότητα έχουν 

προσπαθήσει να βρουν διάφορους τρόπους για να κατανοήσουν τη δομή μιας ομάδας και 

να αυξήσουν τους δείκτες απόδοσης.  

Στην παρούσα εργασία, εμβαθύνουμε στη συμβολή που έχει το σοβαρό παιχνίδι 

LEGO® Serious Play® σε αυτό το ζήτημα. Καταδεικνύεται από τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση ότι μέσω του σοβαρού παιχνιδιού το αόρατο μπορεί να γίνει ορατό και πολλά 

από τα εμπόδια που επηρεάζουν την αποδότικότητα μιας ομάδας μπορεί να έρθουν στην 

επιφάνεια. Γιατί όμως είναι αυτό τόσο σημαντικό;  

Οι σκέψεις και οι ιδέες που έχει κάθε άτομο σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ή το 

όραμα της ομάδας είναι συχνά αφηρημένες, ασαφείς έννοιες που δύσκολα περιγράφονται 

με λέξεις. Πολλές φορές το άτομο δυσκολεύεται να βάλει σε σειρά τις σκέψεις του και να 

διατυπώσει με λόγια τη σημασία που έχει ο ίδιος για την ομάδα, τις διαπροσωπικές σχέσεις 

που έχει με τους συναδέλφους του ή τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Όλα τα 

παραπάνω όμως αποτελούν τις βασικές παραδοχές, το ανώτερο και πιο δύσκολο επίπεδο 

για τη δημιουργία μιας ενιαίας εργασιακής κουλτούρας. Το σοβαρό παιχνίδι LEGO® 

Serious Play® είναι ένα σημαντικό όπλο για τη δημιουργία μιας κοινής εργασιακής 

κουλτούρας. Το παιχνίδι βοηθά τις βασικές παραδοχές να έρθουν στην επιφάνεια και 



 
 

συμβάλλει στην κατανόησή τους τόσο από τα μέλη της ομάδας, όσο και από τον 

διαχειριστή.  

Το Project Management Institute (PMI), αναδεικνύει την οικοδόμηση εργασιακής 

κουλτούρας ως μια από τις πιο κρίσιμες διαπροσωπικές δεξιότητες ενός διαχειριστή έργου, 

καθώς αυτή η ικανότητα μπορεί να παρακινήσει την ομάδα να επιτύχει τους στόχους του 

έργου (Fung and Cheng, 2015). Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, η 

ενιαία κουλτούρα δίνει μια αίσθηση ταυτότητας και βοηθά την ομάδα να αντιμετωπίσει 

προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης. Η σπουδαιότητα της 

μεγεθύνεται όταν οι ομάδες έχουν ποικιλόμορφη σύνθεση, πχ λόγω εθνικών 

διαφοροποιήσεων. Η διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας στο πλαίσιο της ομάδας 

ξεθωριάζει όλες τις υπόλοιπες διαφορές λόγω πολιτισμικών καταβολών, ηλικίας, 

θρησκείας κ.ο.κ. 

Είναι σημαντικό ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι εμπεριέχει πολλά από αυτά που είναι 

προαπαιτούμενα για την καλή επικοινωνία και την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας. 

Ενθαρρύνεται η συμμετοχικότητα («Όλοι χτίζουν», «Όλοι συμμετέχουν»), ενισχύεται η 

ενεργητική ακρόαση («Ο καθένας πρέπει να εκφράζει τις σκέψεις του»), το κλίμα είναι 

εξαρχής χαλαρό και παιγνιώδες. Η απάντηση στο πρόβλημα που τίθεται από τον 

διαμεσολαβητή δεν δίνεται μέσω στατιστικών αριθμών, φύλλων excel και πινάκων αλλά με 

την κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων, που χτίζουν με τα χέρια τους χρησιμοποιώντας 

παιδικά τουβλάκια.  Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, καθώς στο τέλος ο 

διαμεσολαβητής καλεί τους συμμετέχοντες να λάβουν υπόψη τους όλα όσα ακούστηκαν 

στο εργαστήριο και να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση.  



 
 

Όπως καταδεικνύεται από τη βιβλιογραφία, ένα κρίσιμο στοιχείο για την 

οικοδόμηση μιας καλής ομάδας είναι η διασφάλιση της καλής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο 

του σοβαρού παιχνιδιού LEGO® Serious Play®, η επικοινωνία δεν είναι κάθετη και 

καθοδική (από τον διαμεσολαβητή στους συμμετέχοντες), ούτε υπάρχει μια ηγετική μορφή 

που «επιβλέπει» τη διαδικασία. Ο διαμεσολαβητής ονομάζεται έτσι γιατί βρίσκεται εκεί για 

να «διευκολύνει» αυτούς που παίζουν, να ενθαρρύνει την ενεργητική ακρόαση και να 

εξασφαλίσει ότι όλοι συμμετέχουν. Οι πηγές θορύβου ελαχιστοποιούνται. Δεν υπάρχει 

σωστή απάντηση, ούτε υπάρχει κάποιος που κατέχει την απόλυτη γνώση. Άλλωστε, «ο 

οικοδόμος έχει στο μυαλό του το συνολικό μοντέλο οικοδόμησης» και «η μεταφορά 

(συμβολισμός) ανήκει στον οικοδόμο». Όπως αναφέρεται στο White Paper on LEGO® 

Serious Play®: «η απάντηση βρίσκεται στο σύστημα».  

Οι σιωπηλές υποθέσεις που κάνουμε για την ομάδα μας και οι ασυνείδητες σκέψεις 

που έχουμε, έρχονται στην επιφάνεια και με την παρατήρηση της μη-λεκτικής 

επικοινωνίας. Ο διαμεσολαβητής, εκτός από την κατασκευή του μοντέλου και τις ιστορίες 

που συγκεντρώνει αφού τελειώσει το χτίσιμο, παρατηρεί και τη γλώσσα του σώματος των 

συμμετεχόντων. Η εμπειρία παιχνιδιού δημιουργεί χαλαρό κλίμα. Τα άτομα δεν έχουν την 

αίσθηση ότι δουλεύουν και έτσι, ασυνείδητα, κάνουν κινήσεις, μορφασμούς, ήχους που 

δίνουν ουσιώδη μηνύματα, όταν αποκωδικοποιηθούν από τον διαμεσολαβητή.  

Ολοκληρώνοντας την κριτική αποτίμηση αυτού του κεφαλαίου, δεν γίνεται να μην 

αναφερθούμε στην εμπιστοσύνη, η οποία είναι σημαντικό «καύσιμο» για την 

αποδότικότητα μιας ομάδας. Στο εργαστήριο ενός LEGO® Serious Play®, η εμπιστοσύνη 

είναι δομικό στοιχείο της διαδικασίας («Εμπιστευτείτε τα χέρια σας», «Εμπιστευτείτε τη 

διαδικασία».).  



 
 

2.8. Σκοπός της έρευνας- Ερευνητικές υποθέσεις  

 Από την μελετηθείσα βιβλιογραφία, προέκυψε με σαφήνεια ότι οι συμπράξεις που 

υλοποιούν τα έργα Interreg δυνητικά έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας και 

επιπλέον χαρακτηρίζονται από πολύ σύντομη διάρκεια ζωής κατά την οποία οφείλουν να 

φτάσουν στη μέγιστη δυνατή απόδοση προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο για τον οποίο 

δημιουργήθηκαν εξ αρχής. Ο περιορισμένος χρόνος αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 

που καθιστά τις συγκεκριμένες ομάδες εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση διερεύνησης. 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση θεμάτων εφαρμογής της μεθόδου LEGO® 

Serious Play® στην υποστήριξη των φορέων που υλοποιούν έργα Interreg, των 

Προγραμμάτων και των Διαχειριστικών Αρχών ως προς την επίτευξη καλύτερης 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων μιας σύμπραξης. Ο σκοπός που 

επιδιώκεται από την παρούσα είναι, μακροπρόθεσμα, η επίτευξη καλύτερων επιδόσεων 

των συμπράξεων σε επίπεδο υλοποίησης των έργων Interreg, μέσω της καλύτερης 

επικοινωνίας και συνεργασίας που μπορούν να κατακτήσουν οι εταίροι, αλλά και, σε 

μεγαλύτερο κάδρο, η πιο αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ευρωπαϊκή 

εδαφική συνεργασία.  

 Με γνώμονα τον παραπάνω σκοπό, οι στόχοι της έρευνας είναι οι τρεις:  

i. Να μελετηθεί εάν το LEGO® Serious Play® μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση της συνεργασίας και αποτελεσματικότητας λειτουργίας της 

σύμπραξης,  

ii. να διερευνηθεί εάν οι εταίροι αισθάνονται ότι η σύμπραξη αποτελεί και 

ομάδα, έχοντας κοινό όραμα,  



 
 

iii. να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο οι εταίροι λαμβάνουν υπόψη ότι η 

λειτουργία και αποτελεσματικότητα της ομάδας δύναται να επηρεάσει 

ολόκληρο το Πρόγραμμα που χρηματοδοτεί το έργο τους.  

Οι στόχοι βρίσκονται σε ευθεία σύνδεση με τον σκοπό της εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δυο πρώτοι στόχοι είναι αλληλένδετοι με τον σκοπό των καλύτερων 

επιδόσεων υλοποίησης, κάτι που με άλλα λόγια σημαίνει πιο αποτελεσματική απορρόφηση 

των ευρωπαϊκών πόρων, και εν συνεχεία αναβαθμισμένη θέση ενός κράτους-μέλους (της 

Ελλάδας, εν προκειμένω) στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο. 

Ο τρίτος στόχος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κάθε έργο (και, κατά συνέπεια η 

ομάδα που το υλοποιεί) είναι σημαντικό κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ, δηλαδή 

ολόκληρου του Προγράμματος. Είναι γεγονός αυταπόδεικτο ότι η απόδοση της κάθε 

ομάδας είναι ζωτική για την επιτυχία του Προγράμματος, παρόλα αυτά μένει να 

διερευνηθεί το αν και κατά πόσο αυτό είναι όντως σαφές ή σημαντικό στις ομάδες που 

μελετάμε. Έτσι, ο τρίτος στόχος συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική επίτευξη των στόχων 

της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και τις προτεραιότητες της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020».  

Με βάση τη βιβλιογραφία που αναλύθηκε παραπάνω σχετικά με τη χρήση και 

συμβολή του LEGO® Serious Play® στις ομάδες, φαίνεται ότι η χρήση του μπορεί να 

συμβάλει θετικά στην καλή επικοινωνία και τη συνεργασία μιας ομάδας. Έτσι, οι 

ερευνητικές υποθέσεις που προκύπτουν είναι οι εξής:  

ΕΥ1: Η εφαρμογή στοχευμένων δραστηριοτήτων με τη μέθοδο LEGO® Serious 

Play® έχει θετική συμβολή στην επικοινωνία και συνεργασία των εταίρων μιας σύμπραξης,  



 
 

ΕΥ2: Οι εταίροι της σύμπραξης νιώθουν ότι είναι μέλη μιας ομάδας, με κοινές 

επιδιώξεις, και όχι αυτόνομα και ανεξάρτητα στελέχη ενός συνόλου,  

Καθώς στη βιβλιογραφία που μελετήθηκε δεν βρέθηκαν στοιχεία που να 

προσεγγίζουν το θέμα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του τρόπου 

συνεργασίας των εταίρων στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα γίνει επίσης προσπάθεια 

διερεύνησης ενός τρίτου ερωτήματος:  

ΕΥ3: Εάν οι εταίροι αντιλαμβάνονται ότι η λειτουργία της ομάδας του έργου 

μπορεί να επηρεάσει το Πρόγραμμα.  

Η εργασία, στην προσπάθεια να απαντήσει στις ερευνητικές υποθέσεις, θα βασιστεί 

σε πραγματικά δεδομένα από την έρευνα δράσης (παρέμβαση- παρατήρηση- συνεντεύξεις), 

τα οποία θα ερμηνευτούν σε αντιπαραβολή με ελληνικά και διεθνή βιβλιογραφικά 

δεδομένα.  

  



 
 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

Μεθοδολογία της έρευνας  

3.1. Σύνοψη Ερευνητικού Σχεδιασμού  

Η έρευνα βασίστηκε σε ποιοτική μέθοδο έρευνας και έχει υλοποίηση έρευνας 

δράσης. Στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκε στοχευμένη παρέμβαση με LEGO® Serious 

Play® κατά τη συνάντηση εργασίας του έργου PROJECT. Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν 

ατομικές συνεντεύξεις στα μέλη της ομάδας.  

 

3.2. Έρευνα δράσης  

Ο κυριότερος ορισμός για την έρευνα δράσης εκφράστηκε στη βιβλιογραφία από 

τον Rapoport (1970), σύμφωνα με τον οποίο η έρευνα δράσης αποσκοπεί να συμβάλει στις 

πρακτικές ανησυχίες των ανθρώπων για μια προβληματική κατάσταση, αλλά και στους 

στόχους των κοινωνικών επιστημών στα πλαίσια ενός κοινώς αποδεκτού πλαισίου 

δεοντολογίας. Το 1990, οι Kemmis και McTaggart ανέφεραν ότι η έρευνα δράσης είναι ένα 

είδος συλλογικής αυτό-αντανακλαστικής έρευνας που πραγματοποιείται σε κοινωνικές 

καταστάσεις με στόχο την βελτίωση της ορθολογικότητας των κοινωνικών πρακτικών των 

συμμετεχόντων, και ακολούθησε ο Cilliers (1999), που αναφέρει ότι η έρευνα δράσης είναι 

µια μορφή αναστοχαστικής έρευνας που υλοποιείται σε εκπαιδευτικό ή γενικότερο 

κοινωνικό πλαίσιο. Σκοπός της, σύμφωνα με τον Cilliers, είναι η βελτίωση των κοινωνικών 

ή εκπαιδευτικών πρακτικών των συμμετεχόντων, και η βαθύτερη κατανόηση των 

πρακτικών αυτών και του πλαισίου μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται.  



 
 

Όμως, η έρευνα δράσης φαίνεται να πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 1920, στο 

έργο του John Dewey και αργότερα, την δεκαετία του 1940, από τον Kurt Lewin (Brydon – 

Miller, Greenwood & Maquire, 2003) ο οποίος εισήγαγε τον όρο «έρευνα δράσης». Στη 

δεκαετία του 1960 η έρευνα δράσης αναπτύσσεται στο Ηνωμένο Βασίλειο με εξέχουσες 

μορφές τον Lawrence Stenhouse και τον John Elliot και παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική 

πρόταση έρευνας που στηρίζεται στον αναστοχασμό.  

Στο μοντέλο που παρουσιάστηκε από τον Kemmis (1980) η έρευνα δράσης 

αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια: το στάδιο του σχεδιασμού, της δράσης, της 

παρατήρησης και του στοχασμού που αποτελεί το υπόβαθρο για τον επανασχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και την παρατήρηση μιας νέας δράσης βάσει του αναθεωρημένου σχεδίου. Οι 

Noffke και Somekh (2005) αναφέρουν ότι η έρευνα δράσης χαρακτηρίζεται από 

«... μια σειρά από κύκλους, ξεκινώντας από την αναγνώριση του προβλήματος και 

προχωρώντας στη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση και ανάπτυξη υποθέσεων και στην 

ανατροφοδότηση. Αυτό οδηγεί στο δεύτερο κύκλο στον οποίο εξετάζονται οι υποθέσεις. Η 

σπειροειδής διαδικασία της έρευνας δράσης δεν οδηγεί σε ένα φυσικό συμπέρασμα παρόλο 

που σε κάποιο σημείο είναι απαραίτητο ο ερευνητής να το σταματήσει για να δημοσιεύσει τα 

αποτελέσματα».  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία ακολουθήθηκε το παρακάτω 

σπειροειδές μοντέλο, που περιλαμβάνει α) τον σχεδιασμό, β) την υλοποίηση, γ) την 

παρατήρηση και δ) τον στοχασμό.  



 
 

 

Στο στάδιο του σχεδιασμού, διαγνώστηκε από την ερευνήτρια το πρόβλημα της 

ελλιπούς επικοινωνίας/ συνεργασίας που εμφανίζεται συχνά σε συμπράξεις Interreg, και 

σχεδιάστηκε η κατάλληλη παρέμβαση και το εργαλείο της συνέντευξης, σύμφωνα με το 

ζητούμενο και τους στόχους της εργασίας. Στο στάδιο της υλοποίησης, έλαβε χώρα η 

πραγματοποίηση της παρέμβασης και των συνεντεύξεων, το οποίο εκτυλίχθηκε παράλληλα 

με αλλά και ακολουθήθηκε από την παρατήρηση. Η παρατήρηση έγινε σε δυο φάσεις: 

αρχικά, κατά την διάρκεια της παρέμβασης και των συνεντεύξεων, όταν η ερευνήτρια 

παρατήρησε και κατέγραψε τις κινήσεις και αντιδράσεις των συμμετεχόντων, και σε 

δεύτερη φάση, με την κωδικοποίηση των συνεντεύξεων. Τέλος, ο στοχασμός έγινε στη 

φάση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας δράσης. Δυνητικά, ο στοχασμός θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε νέα έρευνα δράσης, βασιζόμενη αυτή τη φορά στα ευρήματα της 

παρούσας και πηγαίνοντας την έρευνα ένα βήμα πιο πέρα.  

 

3.3. Συμμετέχοντες  

Οι συμμετέχοντες στη δραστηριότητα με τα LEGO® Serious Play® ήταν εννέα 

άτομα (έξι άνδρες και τρεις γυναίκες), από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Αλβανία, 



 
 

προερχόμενα από πέντε φορείς που υλοποιούν το έργο PROJECT. Ο μέσος όρος της 

ηλικίας τους είναι τα 45 έτη και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο ανώτατο. Όλοι τους 

κατέχουν είτε υψηλόβαθμες θέσεις στους φορείς στους οποίους εργάζονται, με εξουσία 

λήψης αποφάσεων, είτε είναι άτομα με έντονη εμπλοκή στις δραστηριότητες του έργου και 

απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης των ανωτέρων τους. Η πλειοψηφία τους έχει μακρά 

προϋπηρεσία και εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα (και στο Interreg), με καλή γνώση 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συμμετοχή σε αυτά, αλλά και του τρόπου 

εργασίας- συνεργασίας που απαιτείται. Ο μέσος χρόνος εμπλοκής τους στην συγκεκριμένη 

ομάδα έργου είναι 9 μήνες, και οι δράσεις του έργου καταλαμβάνουν κατά  μέσο όρο 10 

ώρες/ εβδομάδα από τον χρόνο τους4.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια συμμετέχουσα είναι νέο μέλος της ομάδας 

υλοποίησης- είναι η πρώτη φορά που συναντά τα υπόλοιπα μέλη και είναι ιδιαιτέρως 

αγχωμένη. Ένας άλλος συμμετέχων είναι ο CEO μεγάλου φορέα μικροπιστώσεων της 

Αλβανίας και ο χρόνος του για τη συνάντηση εργασίας είναι εξαιρετικά περιορισμένος.  

 

3.4. Ερευνητικά εργαλεία  

3.4.1. Η δραστηριότητα  

Το σύνολο της παρέμβασης βασίστηκε στο περιεχόμενο του έργου PROJECT5, το 

οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg6. Υλοποιείται από πέντε φορείς 

από την Ελλάδα (επικεφαλής), τη Βουλγαρία και την Αλβανία από τον Φεβρουάριο 2019, 

με αναμενόμενο χρόνο υλοποίησης 24 μηνών. Ο γενικός στόχος του είναι η ανάπτυξη μιας 

 
4 Με βάση τις δηλώσεις των συμμετεχόντων 
5 Για λόγους προστασίας της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, το ακρωνύμιο του έργου είναι φανταστικό.  
6 Για λόγους προστασίας της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, το όνομα του Προγράμματος είναι γενικό 



 
 

ολοκληρωμένης διασυνοριακής δομής μάθησης για την παροχή υπηρεσιών 

επιχειρηματικής ανάπτυξης και άλλων εργαλείων υποστήριξης για υπάρχουσες και 

δυνητικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε φυσική 

μορφή, με έμφαση στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες 

• Προσωπικές – ήπιες δεξιότητες (soft skills) 

• Δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογικές δεξιότητες (βασική χρήση Η/Υ, 

διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία σε ψηφιακό 

περιβάλλον, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, 

προγραμματισμός κ.α.)  

Οι δραστηριότητες του έργου απευθύνονται σε πτωχευμένους επιχειρηματίες που 

επιθυμούν να επιστρέψουν στην ενεργό δράση με νέες δεξιότητες και σε επιχειρηματίες 

που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο πτώχευσης και χρειάζονται ενίσχυση των soft skills, των 

επιχειρηματικών και των τεχνολογικών τους δεξιοτήτων. Κατά τον χρόνο της παρέμβασης, 

το έργο μετρά 12 μήνες υλοποίησης και βρίσκεται σε ένα σημείο- ορόσημο για την έναρξη 

των βασικών δραστηριοτήτων και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.  

Αρχικό βήμα για τον σχεδιασμό της δραστηριότητας αποτέλεσε ο καθορισμός των 

στόχων της παρέμβασης, οι οποίοι συνδέονται με τον σκοπό της έρευνας. Οι στόχοι που 

ορίστηκαν είναι οι εξής:  

a. Να βελτιωθεί η επικοινωνία στην ομάδα έργου (να βελτιωθούν παράγοντες που 

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους), μέσα από την 

παρέμβαση (team-bonding activities),  



 
 

b. Να εξεταστεί εάν τα μέλη της ομάδας νιώθουν ότι το δικό τους έργο (PROJECT) 

αποτελεί μέρος του συνολικού Προγράμματος και ότι η εξέλιξη και πρόοδος του 

έργου επηρεάζει καθοριστικά ολόκληρο το Πρόγραμμα,  

c. Να ελεγχθεί εάν τα μέλη της ομάδας έχουν ευαισθησία στο σημείο Β παραπάνω, ή 

έχουν μια «ανεξάρτητη» προσέγγιση σε σχέση με τις επιπτώσεις του έργου στο 

Πρόγραμμα.  

Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και εξυπηρετούν σαφώς τον γενικό στόχο και σκοπό 

της εργασίας. Με βάση τους στόχους, σχεδιάστηκε μια δραστηριότητα που, 

υλοποιούμενη σε μη τεχνητές συνθήκες, έπρεπε να λάβει υπόψη πολλαπλά σενάρια σε 

σχέση με το προφίλ των συμμετεχόντων, χωρίς να γίνουν εκπτώσεις ως προς το 

ζητούμενο, αλλά και πρακτικούς περιορισμούς του χώρου και του χρόνου.  

Τα εξής κριτήρια είναι ορισμένα από αυτά: α) να έχει ικανοποιητική διάρκεια για 

την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, αλλά να μην κουράσει και 

επηρεάσει την απόδοσή τους στη συνάντηση εργασίας που θα ακολουθούσε, β) να 

απαιτεί σύνθετη σκέψη και γνώση του φυσικού αντικειμένου του έργου, αλλά όχι σε 

υπερβολικό βαθμό προκειμένου να μην αποκλειστούν άτομα που πιθανώς είναι 

νεοεισερχόμενα στην ομάδα υλοποίησης, γ) να έχει παιγνιώδη στοιχεία, αλλά τέτοια/ 

τόσα ώστε να μην απαξιώνονται από τα υψηλόβαθμα στελέχη των φορέων, δ) να 

περιλαμβάνει σωματική κίνηση διότι διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά κατάλληλη για 

την ηλικία όλων των συμμετεχόντων, ε) να επιτρέπει ελευθερία στην ανάληψη ρόλων, 

αλλά με τρόπο δομημένο και με την εξασφάλιση ότι κανείς από τους συμμετέχοντες 

δεν θα μείνει στο περιθώριο της δράσης, στ) να μπορεί να πραγματοποιηθεί στον χώρο 

της συνάντησης (αίθουσα συσκέψεων ξενοδοχείου), κάνοντας χρήση συγκεκριμένου 



 
 

εξοπλισμού και διάταξης, και τέλος ζ) να περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση των LEGO® 

Serious Play® αλλά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε αυτό.  

Από άποψη περιεχομένου, τα στοιχεία της παρέμβασης έπρεπε να έχουν άμεση 

συνάφεια με το περιεχόμενο του έργου και να αναδεικνύουν, με τρόπους άμεσους και 

έμμεσους, τις εκφάνσεις της επικοινωνίας και συνεργασίας των συμμετεχόντων και 

τους ρόλους που ο καθένας από αυτούς θα αναλάβει, προκειμένου να γίνει παρατήρηση 

της στάσης και της δράσης τους και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τους 

στόχους της εργασίας. Σχεδιάστηκε, έτσι, μια δραστηριότητα συνολικής διάρκειας 50-

70 λεπτών για να λάβει χώρα πριν από την έναρξη συνάντησης εργασίας που ήταν 

προγραμματισμένη να γίνει στην Αλβανία (Τίρανα), τον Ιανουάριο 2020. Από την 

επικοινωνία με τον Project Manager του έργου, έγινε γνωστό ότι οι συμμετέχοντες θα 

ήταν 7-10, ότι προέρχονται από πέντε διαφορετικούς οργανισμούς και ότι ο μέσος όρος 

ηλικίας τους είναι τα 50 έτη.  

 

3.4.2. Το εργαλείο της συνέντευξης  

Ως εργαλείο συλλογής στοιχείων μετά την παρέμβαση επιλέχθηκε η συνέντευξη. Οι 

συνεντεύξεις (interviews) χρησιμοποιούνται για τη σε βάθος διερεύνηση των απόψεων, 

των εμπειριών, των συναισθημάτων, των αντιλήψεων, των πεποιθήσεων και των κινήτρων 

των ατόμων αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα (Silverman, 2000). Αποτελούν 

ενδεδειγμένο τρόπο συλλογής στοιχείων όταν ο ερευνητής αναζητά λεπτομέρειες σχετικά 

με την ερευνητική υπόθεση.  



 
 

Από τα είδη των συνεντεύξεων, επιλέχθηκε η ημι-δομημένη, καθώς η ερευνήτρια 

γνωρίζει ικανοποιητικό κομμάτι του ζητούμενου, σε αντίθεση με την μη δομημένη 

συνέντευξη όπου ο ερευνητής δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για το θέμα και άρα δεν είναι σε 

θέση να κατασκευάσει τις ερωτήσεις. Η ημι-δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει 

καθοριστικές ερωτήσεις ή, αλλιώς, ερωτήσεις-κλειδιά που αφ’ ενός βοηθούν στον 

ευκολότερο προσδιορισμό των σημαντικών ερευνητικών περιοχών που πρέπει να 

προσεγγιστούν, και αφ’ ετέρου δίνουν το περιθώριο τόσο στους συμμετέχοντες όσο και 

στον ερευνητή να επεκταθούν και να μελετήσουν το ζητούμενο σε μεγαλύτερο βάθος. Ο 

ερευνητής καθοδηγεί τους συμμετέχοντες, έως ένα βαθμό, προκειμένου να έχουν την 

ευχέρεια να επεκταθούν, εκφράζοντας προσωπικές απόψεις και σκέψεις σχετικά με το 

θέμα, αλλά όχι να ξεφύγουν από αυτό, καθιστώντας την διαδικασία της συνέντευξης 

ακατάλληλη για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με τον τρόπο αυτό, έρχονται στην 

επιφάνεια ζητήματα που έχουν στο μυαλό του οι συμμετέχοντες και τα οποία ο ερευνητής 

ενδεχομένως δεν είχε ποτέ φανταστεί ή λάβει υπόψη.  

Οι ερωτήσεις του εργαλείου κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι 

στόχοι της εργασίας και να είναι κατάλληλες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η 

συνέντευξη χωρίζεται σε οκτώ (8) άξονες, και εξετάζει διάφορες πλευρές της λειτουργίας 

μιας ομάδας. Οι άξονες είναι: α) κίνητρα συνεργασίας, β) σκοπός και στόχοι της 

συνεργασίας, γ) ρόλοι μέσα στην ομάδα, δ) διαδικασίες λειτουργίας της ομάδας, ε) σχέσεις 

μέσα στην ομάδα, στ) επίλυση προβλημάτων, ζ) αφοσίωση και, τέλος η) παρέμβαση. Το 

σύνολο των ερωτήσεων είναι 26, κλειστού και ανοικτού τύπου. Ο κάθε Άξονας 

περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό ερωτήσεων, και απαραιτήτως μια ερώτηση σχετικά με 

τον τρίτο στόχο της εργασίας, που είναι η ευαισθησία των συμμετεχόντων στην επίδραση 



 
 

του έργου στο Πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρονται ερωτήσεις από τους άξονες: (α) Πως 

αποφασίσατε να γίνετε ομάδα με τους συγκεκριμένους φορείς; (β) Πόσο σημαντική είναι για 

εσάς η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος;, (γ) Πόσο ξεκάθαροι είναι οι ρόλοι των 

εταίρων;, (δ) Σε πόσο χρόνο άρχισε η ομάδα να γίνεται αποτελεσματική; (ε) Δώστε ένα 

παράδειγμα συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης της ομάδας (στ) Τι στάση έχουν τα μέλη 

της ομάδας όταν πρέπει να επιλυθεί κάποιο πρόβλημα; (ζ) Είστε αφοσιωμένοι στην επιτυχή 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας; (η) Ποιο σημείο της παρέμβασης ξεχωρίσατε; Ο 

αριθμός των ερωτήσεων είναι σκόπιμα τέτοιος, προκειμένου να υπάρχει η ευχέρεια 

συλλογής ικανοποιητικού όγκου πληροφοριών σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν 

αναπτύσσει αρκετά την σκέψη του και δίνει πολύ σύντομες ή ακόμη και μονολεκτικές 

απαντήσεις. Το εργαλείο παρατίθεται στα ελληνικά και τα αγγλικά (όπως ακριβώς 

χρησιμοποιήθηκε) στο παράρτημα της παρούσας.  

Πριν από την έναρξη της συνέντευξης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά 

για (α) τον σκοπό και τη μεθοδολογία της έρευνας, (β) την ελευθερία επιλογής για τη 

συμμετοχή και τη δυνατότητα αποχώρησης, (δ) τον τρόπο με τον οποίο θα διαφυλαχθεί η 

ανωνυμία και τα προσωπικά τους δεδομένα7, (ε) τα στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας 

στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν για οποιαδήποτε απορία ή 

επιφύλαξη.  

3.5. Επεξεργασία του υλικού  

Η επεξεργασία των συνεντεύξεων έγινε σε επόμενη φάση, αρχικά με την 

απομαγνητοφώνηση στα αγγλικά και τα ελληνικά, όπως ακριβώς λήφθηκαν από τους 

συμμετέχοντες. Όσες συνεντεύξεις έγιναν στα αγγλικά, έξι τον αριθμό, αποδόθηκαν στα 

 
7 Για την προστασία της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, στην παρούσα εργασία δεν παρατίθεται 

φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνει πρόσωπα 



 
 

ελληνικά προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Η απομαγνητοφώνηση ακολουθήθηκε από την κωδικοποίηση, που έγινε 

από την ερευνήτρια και ένα δεύτερο άτομο που δεν είχε επαφή με την δραστηριότητα. Για 

την κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι άξονες της συνέντευξης, που αποτέλεσαν και τον 

οδηγό του νοηματικού διαχωρισμού των λεγόμενων των συμμετεχόντων. Η διαδικασία της 

κωδικοποίησης συνεχίστηκε με ομαδοποίηση των κοινών νοημάτων από όλες τις 

συνεντεύξεις, ανά άξονα, έτσι ώστε να καταλήξουμε με οκτώ (8) ομάδες νοημάτων, όσοι 

και οι άξονες. Έγινε αντιπαραβολή όλων των απαντήσεων του ίδιου νοήματος, με 

καταγραφή των όμοιων και αντίθετων δηλώσεων στην ίδια ερώτηση/ ίδιο άξονα. 

Αναφέρεται ότι δεν τέθηκε ο ίδιος αριθμός ερωτήσεων σε όλους τους συμμετέχοντες, 

καθώς κάποιοι εμφανίστηκαν ιδιαιτέρως αναλυτικοί και εκφραστικοί και οι απόψεις τους 

έγιναν σαφείς με λιγότερες ερωτήσεις- εντός του ίδιου άξονα. Όλα τα συμπεράσματα 

βασίζονται στους άξονες, και δεν συγχέονται οι απόψεις των ατόμων μεταξύ των αξόνων, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  

 

4. Αποτελέσματα της έρευνας  

4.1. Σύνοψη αποτελεσμάτων  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται σε τρία επίπεδα, και συγκεκριμένα στη 

δραστηριότητα Ice-breaking, η οποία λειτούργησε με τρόπο διαγνωστικό για την συνέχεια, 

στην κύρια παρέμβαση και στις συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν το 

ζητούμενο της παρέμβασης, την παρατήρηση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 

των συμμετεχόντων στο Ice-breaking και την κύρια παρέμβαση, και τις δηλώσεις των 

συμμετεχόντων στην συνέντευξη.  



 
 

 

4.2. Ανάλυση Αποτελεσμάτων  

4.2.1. Ice-breaking 

Οι ασκήσεις ice-breaking περιλαμβάνουν δραστηριότητες, παιχνίδια κτλ. που έχουν 

σχεδιαστεί για να καλωσορίσουν τους παρευρισκόμενους και να θερμάνουν τη συνομιλία 

μεταξύ τους σε μια συνάντηση, μια εκπαίδευση, μια συνεδρία δημιουργίας ομάδων ή άλλες 

εκδηλώσεις. Κάθε γεγονός που απαιτεί από τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν άνετα 

μεταξύ τους αλλά και με έναν διαμεσολαβητή (facilitator) αποτελούν ευκαιρία για χρήση 

των ice-breakers.  

Τα ice-breakers παίζουν σημαντικό ρόλο σε εκδηλώσεις στις οποίες η επικοινωνία 

και το επίπεδο άνεσης των συμμετεχόντων είναι σημαντικοί παράγοντες. Συμβάλλουν 

καθοριστικά στην εξασφάλιση ότι όλοι οι συμμετέχοντες νιώθουν ισότιμα μεταξύ τους, 

διαλύοντας τα εμπόδια που υπάρχουν σε ένα χώρο εργασίας λόγω της ιεραρχίας, του 

οργανογράμματος, τίτλων κ.α.  

Τα  ice-breakers είναι, βεβαίως, χρήσιμα όταν οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν ο 

ένας τον άλλον. Ωστόσο, μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά για τη βελτίωση του 

κλίματος ακόμη και για άτομα που ήδη γνωρίζονται, καθώς μπορούν να κάνουν τους 

ανθρώπους να μιλήσουν, να γελάσουν και να ξεκινήσουν με ένα αρχικό επίπεδο άνεσης, 

ειδικά εάν εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα ή σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας.  

Τα οφέλη που αποκομίζονται από τη χρήση τους ειναι πολλαπλά αλλά 

περιστρέφονται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: ομάδα, αλληλεπίδραση και 

ενσυναίσθηση.  



 
 

Η ομάδα είναι ένα σύνολο ατόμων που μοιράζονται κοινές αξίες, ιδανικά ή 

δημογραφικά στοιχεία. Μια ομάδα δεν αποτελείται από άτομα που απλώς βρίσκονται μαζί 

σε έναν χώρο. Η οικοδόμηση της ομάδας είναι μια ολόκληρη διαδικασία και η χρήση ενός 

ice-breaker επιτρέπει στα άτομα να γνωριστούν μεταξύ τους, κάτι που είναι το πρώτο βήμα 

για την οικοδόμησή της.  

Η αλληλεπίδραση είναι επίσης απαραίτητο συστατικό της οικοδόμησης της ομάδας, 

και η χρήση ενός ice-breaker από τη φύση του τρόπου του, οδηγεί στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ των συμμετεχόντων. Ακόμα και τα λίγα λεπτά που μπορεί να διαρκέσει μια τέτοια 

άσκηση, μπορούν να γεμίσουν με γέλιο τον χώρο, να ανοίξουν τον διάλογο ή να κάνουν τα 

άτομα να βγουν από την ζώνη άνεσής τους, και το πιο σημαντικό, αποτρέπουν ένα 

σιωπηλό περιβάλλον εργασίας, το οποίο δημιουργεί δυσλειτουργία. 

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να βλέπουμε γεγονότα ή καταστάσεις από την 

οπτική γωνία κάποιου άλλου. Για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή ομάδα, η ενσυναίσθηση 

είναι απαραίτητη επειδή επιτρέπει στα μέλη να πάρουν τον χρόνο τους, να μελετήσουν την 

άποψη του άλλου και στη συνέχεια να συνεργαστούν για να πάρουν αποφάσεις, ή 

τουλάχιστον, να πάρουν μια απόφαση κατανοώντας τον αντίκτυπο θα έχει στους άλλους. 

Όταν λείπει η ενσυναίσθηση, οι ομάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 

επειδή, απλά, δεν ενδιαφέρονται.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, και για να εξεταστεί το αν υπάρχουν ήδη ή 

πρέπει να δημιουργηθούν τα τρία οφέλη (ομάδα- αλληλεπίδραση-ενσυναίσθηση), η 

παρέμβαση ξεκίνησε με ολιγόλεπτο ice-breaking. Στη διάρκειά του, ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να σταθούν όρθιοι, στη σειρά, και να συστήσουν- παρουσιάσουν στον 

facilitator και τους υπόλοιπους, το άτομο που βρίσκεται στα δεξιά τους.  



 
 

Η σειρά στην οποία στάθηκαν ήταν τυχαία, και ήταν αναπόφευκτο να υπάρχουν 

περιπτώσεις νέων μελών που δεν γνώριζαν τον διπλανό τους. Σε αυτές, την παρουσίαση 

του νέου μέλους έκανε κάποιος συνάδελφός του/της από τον ίδιο φορέα. Στα άτομα που 

γνωρίζονταν ήδη, από τις συστάσεις προέκυψε ότι δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν κάποιο 

επιπλέον στοιχείο για τον διπλανό τους, παρά μόνο το όνομα και την ιδιότητά του/ της 

στον φορέα στον οποίο εργάζεται, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς έχουν 

συνεργαστεί και στο παρελθόν. Έτσι, ήδη από την πρώτη φάση του ice-breaking βγήκε 

στην επιφάνεια ένα σημείο δυνητικής ελλιπούς επικοινωνίας στην συνάντηση εργασίας 

που θα ακολουθούσε. 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καθίσουν σε οποιαδήποτε θέση 

επιθυμούσαν, να εξετάσουν για 1-2 λεπτά τα τουβλάκια που ήταν τοποθετημένα εκεί και 

να επιλέξουν έως 10 τεμάχια από αυτά για να απεικονίσουν τον εαυτό τους, όπως τον 

βλέπουν ως ρόλο μέσα στην ομάδα. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες που 

προέρχονται από τον ίδιο φορέα προτίμησαν να καθίσουν μαζί, ακόμη κι αν γνώριζαν ότι 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο, καθώς δεν θα χρειαζόταν 

να συζητήσουν εργασιακά θέματα. Αναδείχθηκε μια τάση προς την ασφάλεια και το οικείο, 

και μια –αρχική- επιφυλακτικότητα σε σχέση με τα λιγότερο γνωστά άτομα- 

συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας ακόμη πιο έντονα ότι ναι μεν τα άτομα αποτελούν ένα 

σύνολο στο πλαίσιο του έργου, έχοντας έναν κοινό στόχο, το οποίο όμως σύνολο 

αποτελείται από μικρές υπο-ομάδες, και μάλλον όμως δεν αποτελούν μια ενιαία ομάδα.   

Ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απεικονίσεις του εαυτού με τα τουβλάκια. Έχοντας 

ήδη κάνει τις συστάσεις, ήταν γνωστές οι ιδιότητες όλων των συμμετεχόντων, καθώς και οι 

σχέσεις ηγεσίας, προϊστάμενου- υφιστάμενου, παλαιού- νέου μέλους στην ομάδα κτλ. 



 
 

Παρατηρήθηκε ότι τα μοντέλα του εαυτού ήταν ακριβείς αποτυπώσεις των παραπάνω 

ιδιοτήτων, ενώ ξεχώρισαν το εργατικό μυρμήγκι της προσωπικής βοηθού ενός CEO, και ο 

εγκέφαλος ενός Γενικού Διευθυντή. Ο Project Manager αποτύπωσε τον εαυτό του ως 

φρουρό-φύλακα όλης της σύμπραξης, σε απόλυτη συνοχή με την παραπάνω παρατήρηση. 

Ο/η κάθε συμμετέχων εξήγησε στους υπόλοιπους τη σημασία και τους συμβολισμούς της 

κατασκευής του/της. Από τα μοντέλα του εαυτού, διαπιστώθηκε ότι μάλλον υφίστανται 

ρόλοι εντός των υπο-ομάδων της σύμπραξης (π.χ. CEO- προσωπική βοηθός), και λιγότερο 

σε επίπεδο ομάδας έργου (μόνο ένα άτομο αποτύπωσε τον εαυτό του σε σχέση με το έργο 

και όχι σε σχέση με την ιδιότητά του στον φορέα από τον οποίο προέρχεται).  

Παρατηρήθηκε από το διαγνωστικό ice-breaker ότι οι συμμετέχοντες, αν και ήδη 

γνωστοί μεταξύ τους κατά πλειοψηφία, δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν ως ομάδα και δεν 

παρουσίασαν δείγματα αλληλεπίδρασης και ενσυναίσθησης. Το μελετούμενο σύνολο- εν 

δυνάμει ομάδα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει θέματα επικοινωνίας λόγω ελλιπούς 

γνωριμίας και λόγω ελλιπούς συναίσθησης του ρόλου του καθενός στο πλαίσιο του 

συνόλου. 

 

4.2.2. Κύριο μέρος της παρέμβασης  

Στην έναρξη του κυρίως μέρους, εξηγήθηκαν οι κανόνες της δράσης, οι οποίοι 

έγιναν αποδεκτοί από όλους. Η facilitator έδωσε οδηγίες στους συμμετέχοντες να 

χωριστούν σε ομάδες. Στην πρώτη φάση, οι ομάδες ήταν τρεις των δύο ατόμων (3 Χ 2) και 

μια των τριών ατόμων (1 Χ 3). Οι τέσσερις ομάδες κάθισαν στις τέσσερις γωνίες της 

διάταξης των τραπεζιών, με σύνθεση της επιλογής τους. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά 

ότι οι συμμετέχοντες δεν επεδίωξαν να είναι με τους συναδέλφους τους, προτιμώντας να 



 
 

χωριστούν και να «παίξουν» με εκπροσώπους των άλλων φορέων, και έτσι όλες οι ομάδες 

κατέληξαν με ανάμικτη σύνθεση- αποφεύγοντας την επανάληψη των ήδη υπαρχόντων 

ρόλων προϊσταμένου- υφισταμένου και προωθώντας την ελευθερία δημιουργίας και 

ανάληψης νέων ρόλων. Οι ομάδες ονομάστηκαν ΑΑ, ΒΒ, CC, DDD.  

Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα θέμα προς συζήτηση, το οποίο αφορά στο υλοποιούμενο 

έργο. Τα θέματα είναι: τα Εργαλεία που αναπτύσσει και προσφέρει το έργο, η Εκπαίδευση 

και τα σεμινάρια που διοργανώνονται, η Καινοτομία που διαπνέει τα εργαλεία και την 

μέθοδο εργασίας, και οι Στόχοι της ΕΕ, στην επίτευξη των οποίων αποσκοπούν οι στόχοι 

του ίδιου του έργου. Τα θέματα επιλέχθηκαν σε συνάφεια με τους στόχους της παρούσας 

εργασίας, επιδιώκοντας να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να συζητήσουν ενεργά και να 

αναλύσουν ζητήματα που τους απασχολούν και στην πραγματικότητα – τι προσφέρει το 

έργο που υλοποιούν και πού στοχεύει. Επίσης, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο μακριά, να 

αναλογιστούν πώς το δικό τους έργο είναι κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου (του 

προγράμματος) και κατ’ επέκταση συμβάλλει στους στόχους της ΕΕ.  

Η συζήτηση μεταξύ των ομάδων διήρκησε 10 λεπτά και στη συνέχεια τους 

ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν τα τουβλάκια LEGO® (χωρίς περιορισμό σε αριθμό και 

είδος) για να δημιουργήσουν ένα μοντέλο για το θέμα που ανέλυσαν. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι τα θέματα ήταν απτά (εργαλεία, εκπαίδευση), αλλά και αφηρημένα (καινοτομία, στόχοι 

ΕΕ), δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργηθούν ρεαλιστικά- περιγραφικά αλλά και πιο 

δημιουργικά μοντέλα.  

Η ομάδα ΑΑ που συζήτησε για τα Εργαλεία που αναπτύσσονται στο έργο 

δημιούργησε μια ρεαλιστική κατασκευή με διάφορα εργαλεία τεχνικών εργασιών, όπως 

σφυρί, βίδες, καρφιά, τροχούς. Τα εργαλεία αυτά ήταν τοποθετημένα μέσα σε ένα καλάθι, 



 
 

το οποίο συμβολίζει το έργο, και γύρω από αυτό υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι που κοιτούν 

μέσα στο καλάθι, σαν να σκέφτονται ποιά από τα προσφερόμενα εργαλεία θα επιλέξουν. 

Στην παρουσίαση της κατασκευής στις άλλες ομάδες, εξήγησαν ότι σκέφτηκαν πως τα 

εργαλεία που προσφέρουν στους ωφελούμενους του έργου μπορούν να ερμηνευτούν με την 

κυριολεκτική τους έννοια, για την δημιουργία μιας ρεαλιστικής κατασκευής, και όχι ως 

εργαλεία με την έννοια που δίνεται από το έργο. Από την παρατήρηση του τρόπου 

εργασίας, η ομάδα ΑΑ είχε ένα κύριο μέλος και ένα βοηθητικό, με εμφανή διαφορά στις 

πρωτοβουλίες και στη συμμετοχή στην κατασκευή. Γνωρίζοντας από το ice-breaking τους 

ρόλους των δυο ατόμων στο έργο και τους φορείς τους, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Το πιο 

υψηλόβαθμο στέλεχος ήταν πιο αδρανές στη διαδικασία, σε αντίθεση με τον/την 

υφιστάμενο που έφερε σε πέρας το μεγαλύτερο κομμάτι της δραστηριότητας.  

Η ομάδα ΒΒ εργάστηκε στο θέμα της εκπαίδευσης που προσφέρει το έργο στους 

ωφελούμενους. Μετά από συζήτηση, προχώρησαν σε μια ρεαλιστική κατασκευή που 

απεικονίζει έναν μεγάλο προστατευμένο χώρο (πλατφόρμα) στον οποίο μπαίνει κανείς από 

μια μόνο είσοδο (συμμετοχή στο έργο). Μέσα εκεί, υπάρχουν διάφοροι μικρότεροι χώροι 

(μαθήματα – αντικείμενα εκπαίδευσης) στους οποίους βρίσκονται άνθρωποι, λιγότεροι ή 

περισσότεροι, που συναναστρέφονται μεταξύ τους αλλά και με ένα άλλο άτομο που 

στέκεται απέναντί τους- είναι ο εκπαιδευτής. Γύρω από τον προστατευμένο αυτό χώρο 

υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, οι εταίροι, που κρατούν αντικείμενα στα χέρια (παραδοτέα) και 

φροντίζουν ώστε στο εσωτερικό της πλατφόρμας όλα να κυλούν εύρυθμα. Από την 

παρατήρηση του τρόπου εργασίας, η ομάδα ΒΒ συνεργάστηκε επί ίσοις όροις, με ισότιμη 

συμμετοχή και των δυο ατόμων.  



 
 

Η ομάδα CC εργάστηκε στο θέμα της καινοτομίας και, εκ των πραγμάτων κλήθηκε 

να επιστρατεύσει περισσότερη φαντασία για την κατασκευή της. Το μοντέλο της 

καινοτομίας παρουσιάστηκε ως ένας διαστημικός σταθμός όπου πραγματοποιείται έρευνα 

και γίνονται δοκιμές μέσων τελευταίας τεχνολογίας, με άμεσο παραλληλισμό με τις 

δράσεις του έργου- οι εταίροι αναζητούν να αναπτύξουν καινοτόμα εργαλεία για την 

υποστήριξη των ωφελούμενων- ομάδας στόχου. Πρόκειται για μια κατασκευή που, αν και 

συμβολική, έγινε εύκολα αντιληπτή από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, και έδινε με την 

πρώτη ματιά την  αίσθηση της τεχνολογίας, της προόδου, του καινούριου. Αυτοί είναι και 

οι συμβολισμοί που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τα άτομα της ομάδας CC για να 

δείξουν την καινοτομία, όπως εξήγησαν στην υπόλοιπη ομάδα. Από την παρατήρηση 

προέκυψε ότι στην ομάδα CC λειτούργησαν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, με ξεκάθαρες 

εργασίες για το κάθε μέλος. Αφού αποφάσισαν την ιδέα, ο καθένας κατασκεύασε το 

κομμάτι που είχε αναλάβει και στο τέλος τα ένωσαν πάνω στο ταμπλό. Δεν έγινε σαφές 

εάν κάποιος από τους δυο είχε περισσότερο ηγετικό ρόλο από τον άλλο.  

Τέλος, η ομάδα DDD (τρία μέλη) ασχολήθηκε με τους στόχους της ΕΕ, καθώς η 

επίτευξή τους είναι και στόχος του έργου. Το θέμα είναι ακόμη περισσότερο αφηρημένο, 

και άρα περίπλοκο, από το προηγούμενο, και για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε αυτή να είναι 

η ομάδα με τα περισσότερα μέλη. Οι τρεις συμμετέχοντες συζήτησαν για περισσότερο 

χρόνο από τον προκαθορισμένο, πριν ξεκινήσουν να χτίζουν. Αυτό φάνηκε όμως ότι ήταν 

μέρος της στρατηγικής, καθώς η κατασκευή ολοκληρώθηκε τελικά εντός του χρόνου που 

είχε δοθεί. Η ομάδα DDD προχώρησε σε μια μικρογραφία όλων των δράσεων του έργου, 

οι οποίες, ειδωμένες διαδοχικά, και έχοντας εμπόδια μεταξύ τους, οδηγούν σε έναν ανοικτό 

και ευχάριστο χώρο με λουλούδια και δέντρα, που συμβολίζει το επιτυχημένο τέλος των 



 
 

εργασιών και άρα την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Στο κέντρο της κατασκευής βρίσκεται 

ένας πύργος στον οποίο στέκεται ένας άνθρωπος και επιβλέπει όλα συμβαίνουν γύρω του. 

Είναι ο επικεφαλής εταίρος.  

Και οι 4 ομάδες παρουσίασαν τις κατασκευές τους στους άλλους και ανέλυσαν 

συνοπτικά το σκεπτικό τους και κυρίως τους συμβολισμούς που χρησιμοποίησαν. Τον 

λόγο από κάθε ομάδα έλαβε το άτομο που είχε δείξει ότι μάλλον έχει ηγετικό ρόλο στις 

επιμέρους ομάδες ΑΑ, ΒΒ, CC, DDD.  

Η παρέμβαση πέρασε άμεσα στην επόμενη φάση, και ζητήθηκε από τις ομάδες να 

αναμιχθούν μεταξύ τους, ώστε να δημιουργηθούν δυο μεγάλα γκρουπ που θα αποτελούνται 

από τα μέλη Α-Β-C-D και Α-Β-C-D-D. Η νέα αποστολή τους είναι να συνεργαστούν και 

να φτιάξουν μεγάλες κατασκευές στα ταμπλό που είχαν μπροστά τους, οι οποίες αυτή τη 

φορά θα απεικονίζουν το σύνολο του έργου και την αλληλουχία των δράσεων, και όχι μόνο 

ένα περιορισμένο κομμάτι του όπως είχε γίνει στην αρχική φάση. Το κάθε μέλος Α-Β-C-D 

«έφερε» την εμπειρία και τις ιδέες για το θέμα που είχε προηγουμένως συζητήσει, και το 

ζητούμενο ήταν να συμβάλει στην διευρυμένη συζήτηση με αυτά τα εφόδιά του. 

Αυτομάτως, λοιπόν, υπάρχουν δυο ομάδες «ειδικών» που καλούνται να αναλύσουν το δικό 

τους πεδίο εμπειρογνωμοσύνης, να το επικοινωνήσουν στους άλλους και όλοι μαζί να 

συνεργαστούν για να αποτυπώσουν αυτές τις ιδέες με μια αλληλουχία, όπως ακριβώς 

συμβαίνει και με τις δραστηριότητες του έργου. Οι ομάδες είχαν την επιλογή να 

χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα που είχαν ήδη φτιάξει στην προηγούμενη φάση, ωστόσο 

καμία δεν χρησιμοποίησε αυτή τη λύση. Στο τέλος η κάθε ομάδα θα παρουσίαζε στην άλλη 

την κατασκευή της και θα δεχόταν ερωτήσεις. Ο κανόνας ήταν ότι όλοι έπρεπε να είναι 

ενεργοί, και ο μόνος περιορισμός ήταν ο χρόνος.  



 
 

Η ομάδα Α-Β-C-D αρχικά έκανε ένα συμβούλιο «ειδικών». Τα μέλη παρουσίασαν 

στους άλλους το πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες εργαλεία- εκπαίδευση-καινοτομία και 

στόχοι ΕΕ και αποφάσισαν την λογική σύνδεση αυτών, στη διάρκεια του χρόνου αλλά και 

ως προς το περιεχόμενο. Αναδείχτηκαν εμφανέστατα ρόλοι μεταξύ των μελών: ο ηγετικός 

χαρακτήρας που πήρε πρώτο τον λόγο, οι βοηθοί που τακτοποιούσαν και έβαζαν σε σειρα 

τα τουβλάκια όσο οι άλλοι μιλούσαν, ο λιγότερο πρόθυμος που δεν αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες εάν δεν του ανατεθούν (αν και προηγουμένως είχε δείξει περισσότερο ζήλο). 

Η ομάδα κατάφερε να φτιάξει το ζητούμενο, με τις συνδέσεις και την απαιτούμενη 

αλληλουχία και να εξηγήσει στην άλλη ομάδα το σκεπτικό πίσω από τους συμβολισμούς. 

Η δομή της κατασκευής θύμιζε επιτραπέζιο παιχνίδι με συγκεκριμένη διαδρομή για να 

διανύσει κανείς, στα δεξιά και στα αριστερά της οποίας υπήρχαν διάφορες στάσεις που 

συμβολίζουν τα ορόσημα του έργου. Οι ωφελούμενοι ξεκινούν από την έναρξη και καθώς 

προχωρούν προς στο εσωτερικό, γίνονται περισσότεροι χάρη στη δικτύωση που αποκτούν 

μέσω του έργου.  

Η ομάδα Α-Β-C-D-D (5 μέλη) δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στην ανάλυση της ιδέας 

και προχώρησε σχεδόν αμέσως στην κατασκευή. Τρία από τα μέλη ανέλαβαν να διαλέξουν 

και να φέρουν τα τουβλάκια, ενώ οι υπόλοιποι συζήτησαν για την κατασκευή που θα 

ξεκινούσαν. Οι ρόλοι εδώ ήταν πιο δυσδιάκριτοι, καθώς στη διάρκεια της κατασκευής 

συμμετείχαν όλοι, φάνηκε να υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ τους και η ιδέα προχώρησε 

χωρίς διαφωνίες. Η τελική εικόνα ήταν αρκετά πιο λιτή και με λιγότερα στοιχεία, ωστόσο 

η ομάδα ήταν σε θέση να εξηγήσει το κάθετι που είχε τοποθετήσει στο ταμπλό. Αξίζει να 

αναφερθεί οτι μέλος της Α-Β-C-D-D ήταν και ο Project Manager του έργου, ο οποίος 



 
 

έδωσε οδηγίες στους υπόλοιπους για τις «αρμοδιότητές» του, και πήρε τον λόγο στη φάση 

του μοιράσματος.  

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών, οι δυο ομάδες κλήθηκαν να 

παρουσιάσουν, στον facilitator αλλά και μεταξύ τους, το νόημα των συμβολισμών που 

χρησιμοποίησαν, και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν θα δεχόταν. Από το 

μοίρασμα παρατηρήθηκε μεγάλη ευχέρεια και των δυο ομάδων στην επεξήγηση της ιδέας 

που κρυβόταν πίσω από τις κατασκευές, και επίσης υψηλό ενδιαφέρον εκατέρωθεν, το 

οποίο εκφράστηκε με απορίες και ουσιαστικά σχόλια για τις δημιουργίες. Τέλος, η 

δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με ανατροφοδότηση από τον facilitator, εφόσον είχε 

ολοκληρωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων.  

Αμέσως μετά το τέλος της παρέμβασης, οι συμμετέχοντες μπήκαν στην συνάντηση 

εργασίας απουσία της ερευνήτριας. Η συνάντηση διήρκησε 2 ώρες και ένας συμμετέχων 

αποχώρησε μετά το τέλος της, με αποτέλεσμα να μην πάρει μέρος στις συνεντεύξεις.  

 

4.3. Συνεντεύξεις  

Για τους σκοπούς της κωδικοποίησης και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

από τις συνεντεύξεις, αλλά και για την διατήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, 

δόθηκε η εξής ονομασία σε καθέναν από αυτούς: Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8. Η 

αρίθμηση δεν αντιστοιχεί στη σειρά λήψης των συνεντεύξεων. Το αρσενικό γένος με το 

οποίο αναφέρονται οι Σ1-Σ8 παρακάτω καλύπτει και τα δύο γένη. Οι συνεντεύξεις Σ1-Σ3 

λήφθηκαν στα ελληνικά και οι Σ4-Σ8 στα αγγλικά και παρουσιάζονται σε απόδοση. Για πιο 



 
 

συστηματοποιημένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται 

ανά Άξονα, με επιλεκτική αναφορά στις απαντήσεις των συμμετεχόντων.  

 

4.3.1. Άξονας 1- Κίνητρα συνεργασίας 

  Σκοπός του άξονα «Κίνητρα Συνεργασίας» ήταν να εξετάσει τους λόγους για 

οποίους οι εν λόγω φορείς επέλεξαν να συνεργαστούν για το συγκεκριμένο έργο, και να το 

εντάξουν στην πρόσκληση  υποβολής προτάσεων έργων του προγράμματος. Ο Άξονας 

περιλαμβάνει δυο ερωτήσεις: (1-Ε1) Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συμμετέχετε στο 

πρόγραμμα και τι προσδοκίες έχετε; (1-Ε2) Πως αποφασίσατε να γίνετε ομάδα με τους 

συγκεκριμένους φορείς; Πότε ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκατε; Οι ερωτήσεις 

θεωρήθηκαν καίριες και στοχευμένες, και ικανές να αντλήσουν την απαραίτητη 

πληροφορία από τους ερωτώμενους. Η υπο-ερώτηση «Πότε ήταν η πρώτη φορά που 

συναντηθήκατε» διασταυρώνει εμμέσως τυχόν προηγούμενη γνωριμία τους.  

 Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων στην ερώτηση 1-Ε1, φαίνεται ότι το βασικό 

κίνητρο συμμετοχής των φορέων στο πρόγραμμα ήταν διττό: αρχικά η προηγούμενη 

γνωριμία τους από άλλες συνεργασίες και επομένως η ήδη υφιστάμενη σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Ο Σ1 δήλωσε ότι «Η συμμετοχή ήρθε μετά από πρόταση του 

επικεφαλής εταίρου, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν», ο Σ2 «Η 

προηγούμενη γνωριμία με τους εταίρους ήταν πολύ βασικό κριτήριο, γιατί ήταν μια δουλειά 

που θέλαμε να κάνουμε, με ανθρώπους που γνωρίζαμε», ο Σ3 συνεχίζει ότι «Με όλους τους 

εταίρους γνωριζόμασταν και από αλλού και ξέραμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε καλά μαζί». 

Αντίστοιχες απαντήσεις έδωσαν όλοι οι ερωτώμενοι, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Σ4, 

που αναφέρει ότι «τους επέλεξε ο Επικεφαλής Εταίρος για να γίνουν μέρος της σύμπραξης 



 
 

και είχαμε εμπιστοσύνη στις επιλογές του για τους άλλους εταίρους».  Κανείς τους δεν 

ανέφερε ως κίνητρο ότι είχαν μελετήσει το Πρόγραμμα και τους στόχους του. Αντιθέτως, 5 

από τους 8 αναφέρουν ότι η ιδέα προϋπήρχε της πρόσκλησης, καθώς περιλαμβάνει μια 

ανάγκη που είχε ήδη εντοπιστεί από τον Επικεφαλής εταίρο και έτυχε τα κριτήρια της 

πρόσκλησης να καλύπτουν την ιδέα αυτή. «Είχαμε την ιδέα έτοιμη από καιρό. Δεν 

περιμέναμε το πρόγραμμα για να φτιάξουμε ένα έργο που να ταιριάζει σε αυτό», ανέφερε ο 

Σ3, συμπληρώνοντας τον Σ2 που δήλωσε «Είχαμε την ιδέα, περιμέναμε μια πρόσκληση και 

έτυχε να είναι αυτή». Το γεγονός ότι η ιδέα του έργου προϋπήρχε της πρόσκλησης και δεν 

σχεδιάστηκε κάτι για να ταιριάζει στους στόχους του προγράμματος αποτελεί το δεύτερο 

κίνητρο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.  Εξαίρεση αποτέλεσε ο Σ1 που, επιπρόσθετα, είπε 

«να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων της επιχειρηματικότητας», εννοώντας το 

Πρόγραμμα. Από την 1-E1 προέκυψε επίσης, χωρίς να είναι μέσα στους στόχους των 

ερωτήσεων,  ότι η πλειοψηφία των φορέων είχαν στο μυαλό τους και την εξέλιξη του 

οργανισμού τους και το όφελος που μπορεί κανείς να αποκομίσει από τα ευρωπαϊκά 

κονδύλια (σε όρους οικονομικούς και δικτύωσης), «να δικτυωθούμε στην αγορά των 

Βαλκανίων ώστε να εξασφαλίσουμε περαιτέρω συνεργασίες για το μέλλον», «να βρούμε 

συνεργασίες για το μέλλον και να εκμεταλλευτούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους», «ευκαιρία να 

αναπτύξουμε εργαλεία για τους πελάτες μας», όπως είπαν κάποιοι από τους ερωτώμενους.  

 H 1-E2 απαντήθηκε, σε πολλές των περιπτώσεων, μέσω της Ε1 καθώς η 

πλειοψηφία ήδη είχε αναφέρει ότι η σύμπραξη δημιουργήθηκε και λόγω προηγούμενης 

συνεργασίας και ύπαρξης εμπιστοσύνης. Μόνο ένας από τους πέντε εταίρους ήταν 

άγνωστος στους υπόλοιπους «Δεν γνωρίζαμε τους υπόλοιπους εταίρους πριν τη συγγραφή 

της πρότασης», και οι υπόλοιποι δήλωσαν «ήταν πρωτοβουλία του Επικεφαλής εταίρου να 



 
 

μας ενώσει», «Γνωρίζαμε τον Επικεφαλής εταίρο και τον δεύτερο εταίρο από την Αλβανία», 

«Είχαμε προηγούμενη γνωριμία με τρεις από τους εταίρους». Από τις απαντήσεις στο πότε 

συναντήθηκαν για πρώτη φορά, προέκυψε ότι όσοι δεν γνωριζόταν ήδη, συναντήθηκαν στο 

kick-off του έργου, δηλαδή 11 μήνες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνάντησης.  

 Από τον Άξονα 1 προέκυψε με σαφήνεια ότι πρόκειται για ένα σύνολο ατόμων (και 

φορέων) που δεν ενώθηκαν με αφορμή το συγκεκριμένο έργο, ούτε με αφορμή το 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα, όπως συμβαίνει συχνά σε συμπράξεις που υλοποιούν 

συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ταυτόχρονα, έχοντας ήδη μια σχέση εμπιστοσύνης, πληρούν 

μια βασική προϋπόθεση δημιουργίας μιας αποτελεσματικής ομάδας.  

 

4.3.2. Άξονας 2- Σκοπός και στόχοι της συνεργασίας 

 Ο Άξονας 2 αποτελείται από τρεις ερωτήσεις: 2-Ε1: Κατά πόσο πιστεύετε ότι η 

ομάδα ενεργεί για έναν κοινό σκοπό;, 2-Ε2: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η επίτευξη των 

στόχων του Προγράμματος;, 2-Ε3: Μπορείτε να ιεραρχήσετε τους στόχους: Φορέας- 

Σύμπραξη-Πρόγραμμα-Βαλκάνια- ΕΕ. Στόχος των ερωτήσεων είναι να αναδείξουν εάν τα 

άτομα της ομάδας έργου νιώθουν ότι εργάζονται με ένα κοινό όραμα, και κατά πόσο αυτό 

το κοινό όραμα, εάν υπάρχει, συμβαδίζει με το όραμα του Προγράμματος. Η ερώτηση 2-

Ε3 διασταυρώνει τις προτεραιότητες που φαίνεται να έχουν οι φορείς από τις ερωτήσεις 2-

Ε1 και 2-Ε2.  

 Στην 2-Ε1, υπάρχει σύγκλιση των ερωτώμενων ως προς την ύπαρξη ενός κοινού 

σκοπού: «όλοι εργαζόμαστε για τον κοινό στόχο, που είναι η επιτυχής υλοποίηση του έργου» 

ανέφερε ο Σ1, ο Σ2 «Ο σκοπός είναι ένας, όχι μόνο να κάνουμε τα παραδοτέα αλλά να τα 

χειριστούμε και σωστά και να φτάσουν στους ανθρώπους που πρέπει», ο Σ4 «Όλοι οι εταίροι 



 
 

εργάζονται για τον κοινό σκοπό, νιώθω ότι είμαστε ομάδα». Χαρακτηριστικές οι απαντήσεις 

του Σ6 «Είμαι νέο μέλος στην ομάδα και δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά», και του Σ7 

«Νιώθω ομάδα κυρίως με τους εταίρους με τους οποίους έχουμε κοινές εμπειρίες και 

απευθυνόμαστε στην ίδια αγορά», που παραπέμπει σε επιφυλακτικότητα απέναντι σε μέρος 

των εταίρων.  

Στην 2-Ε2 παρατηρούνται δύο διαφορετικές τάσεις μεταξύ των ερωτηθέντων. Η 

πρώτη από αυτές, αν και οι ερωτώμενοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τους στόχους του 

προγράμματος, δείχνει ότι πραγματική τους προτεραιότητα είναι η επίτευξη των στόχων 

του έργου, «αρχικά με νοιάζει να πάει καλά ο φορέας που εργάζομαι, να υλοποιήσει σωστά 

το έργο και να μην χάσει χρήματα»,  «βασικά ενδιαφερόμαστε να  έχουμε επιτυχία στα μάτια 

των πελατών μας, αλλά και το πρόγραμμα είναι σημαντικό», «είμαι πολύ περίεργος να δω τα 

αποτελέσματα των δράσεών μας και τον αντίκτυπο στους ωφελούμενους», «δεν μπορώ να 

κρύψω ότι όταν σκέφτομαι την επιτυχία, ο νους μου πάει στο δικό μας έργο και όχι στο 

πρόγραμμα».  Η δεύτερη τάση περιλαμβάνει απαντήσεις που περικλείουν τους στόχους του 

προγράμματος στους στόχους του έργου «πιστεύω ότι εάν όλα τα έργα προσπαθούσαν για το 

καλύτερο, για το δικό τους καλό πρωτίστως, αυτό θα είχε θετικά αποτελέσματα και για το 

πρόγραμμα», «Θα ήθελα, εγώ προσωπικά, όλα αυτά που κάνουμε να έχουν ένα μεγαλύτερο 

νόημα και έναν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτός ο αντίκτυπος ισοδυναμεί με τους στόχους του 

προγράμματος», και ο Σ2 είπε «αντιλαμβανόμαστε ότι εάν πάμε καλά εμείς, θα επιτευχθούν 

και περισσότεροι στόχοι του προγράμματος».  

Η 2-Ε3 απαντήθηκε από όλους με τον ίδιο τρόπο ιεραρχικά, με κάποιες ενδιάμεσες 

παραλείψεις. Το σύνολο των απαντήσεων ξεκινούν δίνοντας προτεραιότητα στον φορέα, 



 
 

και εν συνεχεία στη σύμπραξη. Από τις επόμενες βαθμίδες (πρόγραμμα- Βαλκάνια- ΕΕ), οι 

περισσότεροι παρέλειψαν τα Βαλκάνια, ενώ 2 από αυτούς παρέλειψαν και το Πρόγραμμα.  

Οι απαντήσεις του Άξονα 2 συνηγορούν κατά πλειοψηφία στο ότι το σχήμα έχει ως 

προτεραιότητα τους στόχους του δικού τους έργου, και όχι απαραιτήτως με ορίζοντα την 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος.  

 

4.3.3. Άξονας 3- Ρόλοι μέσα στην ομάδα 

 Ο Άξονας 3 περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις: 3-Ε1: Πόσο ξεκάθαροι είναι οι ρόλοι των 

εταίρων;, 3-Ε2: Θεωρείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων;, 3-Ε3: Πως λειτουργεί  η ομάδα σε περίπτωση ανάγκης για υλοποίηση κοινών 

εργασιών. Ο στόχος των ερωτήσεων είναι να αναδειχτεί το αν το κάθε μέλος της ομάδας 

γνωρίζει τον ρόλο του μέσα στο σύνολο, καθώς και των άλλων, και τέλος να αντληθούν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με βάση τους ρόλους.  

 Στην ερώτηση 3-Ε1 η απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων απάντησαν με βεβαιότητα 

ότι οι ρόλοι είναι εξαιρετικά διακριτοί και ότι ο καθένας τους γνωρίζει επακριβώς τι 

αναμένεται από αυτόν. Χαρακτηριστικές είναι όλες οι δηλώσεις, κάποιες από τις οποίες 

είναι ακόμη και μονολεκτικές και επιβεβαιώνουν την σιγουριά της απάντησης «όλοι ξέρουν 

τι πρέπει να κάνουν και πότε», «Δεν υπάρχουν θέματα ρόλων. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι 

πρέπει να κάνουν», «ο ρόλος μας ειναι ξεκάθαρος», «τα πάντα περιγράφονται με ακρίβεια 

στο τεχνικό δελτίο του έργου». Ο Σ2 ανέπτυξε λίγο περισσότερο αναφέροντας ότι το έργο 

ήταν έτσι δομημένο εξ αρχής, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ρόλων και, κατ’επέκταση, 

σύγχυση υποχρεώσεων: «ήταν ξεκάθαρο από την αρχή, μόνο η πλατφόρμα είναι η κοινή μας 



 
 

δράση. [...] Στα υπόλοιπα υπάρχει ανεξαρτησία». Ο Σ1 αναφέρει τον ρόλο επίβλεψης του 

επικεφαλής εταίρου «μας βοηθάει και μας επιβλέπει, και επεμβαίνει όπου χρειάζεται».  

 Στην 3-Ε2 εξετάζεται το αν όλα τα μέλη της ομάδας συμβάλλουν ισότιμα στις 

εργασίες του έργου. Σκοπός της ερώτησης ήταν να παρατηρηθεί το αν οι ερωτηθέντες θα 

συσχετίσουν τον βαθμό συμβολής με τον ρόλο. Όντως, πέντε από τους οκτώ 

συμμετέχοντες απάντησαν ότι η συμβολή του καθενός εξαρτάται από τον ρόλο του «όλοι 

είμαστε σημαντικοί για το έργο. Ανάλογα με τον ρόλο που έχει ο καθένας, δουλεύει 

περισσότερο ή λιγότερο», «Το σημαντικό είναι να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει, και αν 

δεν ξέρει να το κάνει, να ζητάει βοήθεια», «όλοι έχουν τον δικό τους ρόλο, αλλά το σύστημα 

τελικά είναι λειτουργικό». Άλλοι συσχέτισαν τη συμβολή με το αποτέλεσμα: «μπορεί μια 

μικρότερη συμβολή να είναι εξίσου σημαντική με μια άλλη, μεγαλύτερη», και άλλοι με τις 

τυπικές υποχρεώσεις του καθενός «γνωρίζουμε ότι ο επικεφαλής κάνει περισσότερη δουλειά, 

αλλά αυτό είναι φυσικό».  

 Στην 3-Ε3, στην οποία εξετάζεται η λειτουργία της ομάδας όταν έχει να κάνει με 

άμεση συνεργασία – κοινές εργασίες, οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι κατά το πρώτο έτος 

υλοποίησης δεν χρειάστηκε να κάνουν πολλά πράγματα μαζί και ότι αναμένουν το επόμενο 

διάστημα: «περνάμε στην β' φάση του έργου, [...] θα αρχίσουμε να παράγουμε παραδοτέα, να 

τα ενώνουμε και θα δούμε πως θα πάει», «κάθε φορά που χρειάστηκε να συνεργαστούμε [...] 

δουλέψαμε πολύ καλά», «Λειτουργήσαμε πολύ καλά έως τώρα, αλλά από δω και πέρα είναι 

το δύσκολο κομμάτι που θα ενώσουμε τα υλικά», «συνεργαζόμαστε για την πλατφόρμα, χωρίς 

προβλήματα έως σήμερα», «χαίρομαι για τον τρόπο που συνεργαζόμαστε έως τώρα, αλλά το 

επόμενο διάστημα ειναι το κρίσιμο». Από τις απαντήσεις τους διακρίνεται αισιοδοξία για το 



 
 

επόμενο διάστημα, βάσει της μέχρι σήμερα συνεργασίας τους, κάτι που βέβαια έχει ως 

θεμέλιο και την προηγούμενη γνωριμία τους.  

 Συνολικά, στον Άξονα 3 δεν υπήρχαν αντίθετες απόψεις μεταξύ των μελών της 

ομάδας. Στις ερωτήσεις αυτής της ομάδας δόθηκε από τους ερωτηθέντες μεγαλύτερη 

έμφαση στο σύνολο παρά στις μονάδες, και αναφέρθηκε τόσο συχνά η λέξη «συνεργασία» 

και «ομάδα». Αξιοσημείωτη είναι η πεποίθηση για θετικά αποτελέσματα στο μέλλον, 

επιβεβαιώνοντας έτσι την σχέση εμπιστοσύνης που ανέφεραν στον Άξονα 1.  

 

4.3.4. Άξονας 4- Διαδικασίες Ομάδας  

 Ο Άξονας 4 περιλαμβάνει ερωτήσεις που στόχο έχουν να διερευνήσουν τις 

διαδικασίες εντός της ομάδας και τον τρόπο λειτουργίας της, υπό την πίεση του χρόνου ή 

υπό κανονικές συνθήκες.  Οι ερωτήσεις είναι οι εξής: 4-Ε1: Πως θα χαρακτηρίζατε την 

προσέγγιση της ομάδας: επίλυση καθημερινών ζητημάτων ή έμφαση σε μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα; , 4-Ε2: Πόσο γρήγορα λαμβάνονται αποφάσεις στην ομάδα σας; , 4-Ε3: Σε 

πόσο χρόνο άρχισε η ομάδα να γίνεται αποτελεσματική; Πως επιτεύχθηκε αυτό; 4-Ε4: 

Πόσο παραγωγικές είναι οι συναντήσεις της ομάδας; 4-Ε5: Πόσο προσαρμοστική είναι η 

ομάδα σας σε νέες απαιτήσεις του Προγράμματος; Με τρόπο άμεσο ή έμμεσο, οι 

ερωτηθέντες οδηγήθηκαν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με το πώς ενεργούν ως προς την 

ρουτίνα της εργασίας αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις, και για το πόσο αποτελεσματικοί 

νιώθουν.  

 Η 4-Ε1 οδήγησε τους ερωτηθέντες σε μεγάλη ταύτιση απόψεων: ο Σ1 τόνισε τη 

σημασία του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό ενδέχεται να 

ανατραπεί από έκτακτες ανάγκες «Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα και 



 
 

επιτόπου και άρα δίνεται προτεραιότητα σε αυτά, βάζοντας στην άκρη τον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό», ο Σ2 αναφέρει ότι «πάντα υπάρχει ένα γενικό πλάνο που πρέπει να 

ακολουθούμε, αλλά κάθε μέρα κάτι θα προκύψει», ο Σ4 ότι «προσπαθούμε να λύνουμε τα 

καθημερινά θέματα για να προχωρούμε απρόσκοπτοι προς τον μεγάλο στόχο», και ο Σ8 λέει 

ότι «ναι μεν στην θεωρία πρέπει να υπερέχει το μακροπρόθεσμο πλάνο, αλλά η 

καθημερινότητα δείχνει κάτι άλλο». Από τις απαντήσεις τους διακρίνεται μια προσέγγιση 

διαχείρισης που δίνει έμφαση στο άμεσο μέλλον και όχι στα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα- προσέγγιση που ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει και στην ερμηνεία του 

Άξονα 2 (μακροπρόθεσμοι ή βραχυπρόθεσμοι στόχοι).  

 Η 4-Ε2 ήταν μία από τις ερωτήσεις που απαντήθηκε με μεγάλη ευκολία από όλους 

τους συμμετέχοντες. Η ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι ενδεικτική 

μιας εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας και καλής συνεννόησης/ επικοινωνίας των μελών 

της, και είχε ενδιαφέρον να εξετάσουμε έμμεσα και αυτό το στοιχείο, με μια απλή 

φαινομενικά ερώτηση. Οι απαντήσεις, εκτός από πανομοιότυπες «πολύ γρήγορα», «άμεσα», 

«χωρίς καμία καθυστέρηση», οδήγησαν και σε νέα στοιχεία σχετικά με την επικοινωνία των 

μελών της ομάδας, καθώς όπως όλοι ανέφεραν, η λήψη των αποφάσεων είναι πάντα άμεση 

και χωρίς προβλήματα χάριν στο ότι επικοινωνούν μεταξύ τους πολύ τακτικά και 

συμβουλεύονται ο ένας τον άλλο πριν ακόμη τη στιγμή της λήψης αποφάσεων. Ο Σ1 

αναγνώρισε το ορθό κατά την γνώμη του μάνατζμεντ του επικεφαλής «είναι ένας πολύ 

καλός συντονιστής και όλοι οι εταίροι ενημερώνονται άμεσα για κάθε θέμα για το οποίο 

πρέπει να ληφθεί μια απόφαση από κοινού, όπως και ο Σ5 «το μάνατζμεντ είναι πολύ καλό 

και για αυτό δεν έχουμε ποτέ καθυστερήσεις». Από την άλλη, ο Σ2 αποδίδει την εύρυθμη 

αυτή λειτουργία στην ικανότητα όλων των εταίρων να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις και 



 
 

σε εσωτερικό επίπεδο «πάντα υπήρχε επικοινωνία και όλοι είναι πολύ άμεσοι». Το νέο 

μέλος της ομάδας περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι «δεν γνωρίζει», και οι Σ6 και Σ8 

απάντησαν λακωνικά «πολύ γρήγορα». Τα ευρήματα από την συγκεκριμένη ερώτηση είναι 

αναμενόμενα, λαμβάνοντας υπόψη, ότι ο επικεφαλής εταίρος έχει εμφανώς κεντρικό ρόλο 

συντονισμού και μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό όταν χρειάζεται.  

 Στόχος της 4-Ε3 ήταν να αντλήσει στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 

ομάδας και για το πότε αυτό άρχισε να γίνεται αισθητό στους εταίρους. Οι απαντήσεις 

ήταν ποικίλες, συμφωνούσαν όμως σε ένα πράγμα: ότι η ομάδα δεν ήταν αποτελεσματική 

από την έναρξη του έργου. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες ένιωσαν ότι η 

αποτελεσματικότητα επιτεύχθηκε μετά από 7 μήνες από την έναρξη «παραγωγικοί γίναμε 

μετά τον 7ο μήνα του έργου, δηλαδή μετά το καλοκαίρι» (Σ1), «Από τον Σεπτέμβριο και μετά. 

Είχαμε καποιες αλλαγές, έως να καταλήξουμε ότι «αυτοί είμαστε» χάσαμε λίγο χρόνο» (Σ3). 

Άλλοι, ένιωσαν ότι η ομάδα άρχισε να λειτουργεί πιο σύντομα, κυμαινόμενοι τους 2-4 

μήνες: «Δύο μήνες μετά το kick-off» (Σ5), «Νομίζω ότι μετά τον Ιούνιο (σ.σ. 4 μήνες μετά 

την έναρξη) αρχίσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί» (Σ6). Αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι 

παραπάνω φαίνεται να κρίνουν την συνολική αποτελεσματικότητα από την δική τους 

απόδοση και μόνο: «ο καθένας έπρεπε να κοιτάξει τα εσωτερικά του θέματα σε σχέση με την 

υλοποίηση, να καταλάβουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας, η ΔΑ ζητούσε συνέχεια 

πληροφορίες, ήταν δύσκολα», «στην αρχή είχαμε δυσκολίες επειδή η τοπική ομάδα μας 

άλλαξε πολλές φορές» (Σ5), και ο Σ8 αναφέρθηκε σε εσωτερικά θέματα που είχε ο 

οργανισμός σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών του. Στον αντίποδα, ο επικεφαλής εταίρος 

εμφανίζεται πιο αυστηρός ως προς τον χρόνο που επιτεύχθηκε η αποτελεσματικότητα, 

έχοντας συνολική εικόνα όλων των εταίρων: «Τώρα ναι, μετά από ένα χρόνο μπορώ να το 



 
 

πω ότι είμαστε μια ομάδα. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα στη αρχή, είχαμε αλλαγές στα 

άτομα που ασχολούνται με το έργο», και «τώρα μπορώ να πω ότι δουλεύει το σύστημα». 

Παρά την διακύμανση αυτή, κανείς από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε ότι η 

αποτελεσματικότητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, ή ότι αμφιβάλλει ως προς την ύπαρξή της. 

Σημαντικό είναι να καταγραφούν οι απαντήσεις αυτές υπό το πρίσμα ότι η αναμενόμενη 

διάρκεια ζωής του έργου είναι μόλις 24 μήνες και οι υποχρεώσεις του ξεκινούν αμέσως 

μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης. Η απώλεια 2-3 μηνών για εξοικείωση 

και προετοιμασία διοικητικών εργασιών ίσως είναι αναμενόμενη, όμως εάν αυτό το 

διάστημα ανεβαίνει στους 7 μήνες (~1/3 της συνολικής διάρκειας), πόσο μάλλον στους 12 

(Σ2), είναι φανερό ότι η απόδοση της σύμπραξης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει 

προβλήματα χρόνου κατά την υλοποίηση8. Πάντως, το γεγονός ότι οι περισσότεροι έκριναν 

από τον εαυτό τους και όχι από το σύνολο, παραμένει ενδεικτικό της προσέγγισης 

«Μονάδα-Ομάδα».  

 Η επόμενη ερώτηση, 4-Ε4, του Άξονα 4 αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα των 

συναντήσεων, με στόχο να εξετάσει ξανά την συνεργασία αλλά και την επικοινωνία αυτή 

τη φορά. Λειτουργεί ως επιβεβαίωση/ επαλήθευση της προηγούμενης ερώτησης. Από τις 

απαντήσεις επιβεβαιώθηκαν επίσης και τα πρόσθετα ευρήματα της 4-Ε1 (ταχύτητα λήψης 

αποφάσεων) σχετικά με την συχνή επικοινωνία των μελών της ομάδας με κάθε πρόσφορο 

μέσο, πέραν των φυσικών συναντήσεων.  

Ο Σ1 αναφέρει «τα περισσότερα θέματα τα λύνουμε εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου 

και μέιλ, επομένως όταν συναντιόμαστε από κοντά δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση», ο Σ2 

«Είναι πολύ παραγωγικές. Επίσης συναντιόμαστε και χωρίς να προβλέπεται από το έργο. 

 
8 Στη συνάντηση εργασίας που προηγήθηκε οι εταίροι συζήτησαν το ενδεχόμενο παράτασης του έργου.  



 
 

Όλους τους εταίρους τους έχω συναντήσει τουλάχιστον μια φορά ατομικά». Παρόμοια άποψη 

έχει και ο Σ4 «οι συναντήσεις μας είναι καλές, σε αυτό φυσικά συμβάλλει το γεγονός ότι 

είμαστε σε τακτική επικοινωνία και με άλλους τρόπους», και ο Σ5 «κάθε φορά που 

συναντιόμαστε είναι καλή, ιδίως όταν έχουμε νέα μέλη στην ομάδα και γνωριζόμαστε μαζί 

τους», προσθέτοντας και την παράμετρο της εξασφάλισης καλής επικοινωνίας με νέα και 

παλιά μέλη. Ο Σ8 αναφέρει ότι «μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία δύσκολη συνάντηση», κάτι 

που ερμηνεύει με την ηλεκτρονική επικοινωνία που υπάρχει στο μεσοδιάστημα9.  

  Η ερώτηση 4-Ε5 σκοπό έχει να συλλέξει στοιχεία για την προσαρμοστικότητα της 

ομάδας σε απρόοπτες καταστάσεις. Για τους σκοπούς της ερώτησης, και για να ειναι πιο 

συγκεκριμένη ο όρος απρόοπτη κατάσταση, χρησιμοποιήθηκε το παράδειγμα της ανάγκης 

ανταπόκρισης σε νέες/ αυξημένες απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής από εκείνους. 

Κατά κανόνα, η αλλαγή στις απαιτήσεις και οι αυξημένες υποχρεώσεις απέναντι στην 

εποπτεύουσα αρχή δημιουργεί νευρικότητα, άγχος και μπορεί να οδηγήσει σε ένταση. 

Αυτό εν μέρει αναφέρει, με πειρακτική διάθεση, ο Σ1 «είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που 

λαμβάνουμε ένα μέιλ ότι η ΔΑ ζητάει κάτι, έχουμε λίγο άγχος να προλάβουμε να στείλουμε 

την σωστή πληροφορία μέσα στην προθεσμία», ωστόσο «είμαστε υποχρεωμένοι να το 

κάνουμε, οπότε αναγκαστικά προσαρμοζόμαστε». Ο Σ2 λιτά ανέφερε ότι «Όλοι οι εταίροι, 

[...] θέλουν να είναι τυπικοί με τις διαδικασίες, [...].Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να 

προσαρμοστούμε». Ο Σ4 φαίνεται να βλέπει την σχέση με την ΔΑ ως δούναι και λαβείν, 

ακόμη και σε πιεστικές καταστάσεις, και αναφέρει «είμαστε ευέλικτοι και έτοιμοι να 

ανταποκριθούμε σε όλα, αρκεί και η ΔΑ να μας υποστηρίζει». Ο Σ7 είπε ότι «είμαστε 

 
9 Αξίζει να αναφερθεί οτι στη συνάντηση που προηγήθηκε, οι εταίροι είχαν να συζητήσουν το ενδεχόμενο 

παράτασης του έργου, ένα περίπλοκο θέμα που απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση από την σύμπραξη. Χωρίς να είναι 

γνωστό το τί συζητήθηκε, κανείς από τους εταίρους δεν φάνηκε προβληματισμένος ή με αμφιβολίες ότι 

υπάρχουν θέματα που δεν ξεκαθαρίστηκαν επαρκώς στη συνάντηση, επιβεβαιώνοντας εμμέσως/ μη λεκτικά 

τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις 



 
 

ευέλικτοι, αρκεί να μας είναι σαφές το τί πρέπει να κάνουμε», και ο Σ8 ότι «το πρόγραμμα 

δεν έχει αλλάξει δραματικά σε κάτι, επομένως δεν έχουμε δοκιμαστεί σε κάτι τέτοιο». Ο Σ1 

ίσως έδωσε την πιο ειλικρινή απάντηση «Αναλόγως τις απαιτήσεις!». Κανείς από τους 

εταίρους δεν έδωσε στην απάντησή του τη διάσταση του χρόνου ως παράγοντα πίεσης.    

 

4.3.5. Άξονας 5- Σχέσεις εντός της ομάδας  

 Ο Άξονας 5 ασχολείται με την αλληλεπίδραση των εταίρων εντός της ομάδας, σε 

επίπεδο διαπροσωπικό κυρίως, και εστιάζει στο κατά πόσοι οι ικανότητες των μελών 

βρίσκουν εκτίμηση και αποδοχή από τους υπόλοιπους, πώς συνεργάζονται σε περίπτωση 

διαφωνίας, και στο αν υπάρχει αλληλοϋποστήριξη εάν χρειαστεί. Οι ερωτήσεις του άξονα 

είναι οι εξής: 5-Ε1: Κατά πόσο τα μέλη της ομάδας εκτιμούν τις ικανότητες των άλλων 

μελών;, 5-Ε2: Κατά πόσο η ομάδα μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα, παρά τις τυχόν 

διαφωνίες;, 5-Ε3: Η ομάδα χαρακτηρίζεται από συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη; 

Δώστε ένα παράδειγμα, 5-Ε4: Γνωρίζετε ποιες είναι οι συνέπειες των εσωτερικών 

συγκρούσεων στο Πρόγραμμα; 

 Η 5-Ε1 είναι μια γενική ερώτηση που, ως προς την ίδια την απάντηση δεν 

αναμενόταν να δώσει κάποιο μη αναμενόμενο στοιχείο. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε γιατί 

μπορεί να ανιχνεύσει, σε επίπεδο μη-λεκτικής επικοινωνίας, την άμεση αντίδραση των 

ερωτώμενων ως προς τους άλλους. Ήταν βέβαιο ότι όλοι θα απαντούσαν με θετικό 

πρόσημο, όμως οι εκφράσεις του προσώπου είναι κάτι που επίσης λήφθηκε υπόψη. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν είναι: «Όλα τα μέλη της ομάδας είναι μοναδικά, με την δική τους 

προσωπικότητα. Ο καθένας μας έχει μικρή ή μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία, δεξιότητες, όλοι 

είμαστε χρήσιμοι» (Σ1), «Ο λόγος που επιλέχθηκαν να είναι στην σύμπραξη είναι ακριβώς 



 
 

επειδή είναι ικανοί και εκτιμώ τις δυνατότητές τους» (Σ2), «Υπάρχει εκτίμηση για το τι 

μπορεί ο καθένας να προσφέρει, και ξέρουμε ότι όλοι δεν είμαστε καλοί σε όλα» (Σ3), 

«Πιστεύω ότι έχουμε τους πιο αξιόπιστους εταίρους- είμαστε όλοι πολύ αξιόλογοι οργανισμοί 

στις χώρες μας» (Σ5). Ξεχώρισε η απάντηση του Σ6 που είπε ότι «Δεν είμαι σε θέση να 

απαντήσω αυτή τη στιγμή γιατί είμαι καινούρια στην ομάδα». Η μη-λεκτική επικοινωνία 

αποδείχτηκε εξίσου ενθουσιώδης με τις λεκτικές δηλώσεις, καθώς όλες οι απαντήσεις 

δόθηκαν άμεσα, χωρίς πολλή σκέψη. Η ερώτηση συμπληρώνεται και επαληθεύεται από 

την ερώτηση που ακολούθησε.  

 Η 5-Ε2 διερεύνησε την ικανότητα της ομάδας, κατά την γνώμη των 

συμμετεχόντων, να συνεργάζονται αποτελεσματικά ακόμη και σε περίπτωση διαφωνίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος ήταν να επαληθεύσει την πρώτη ερώτηση, αλλά και να 

αντλήσει επιπλέον στοιχεία. Για δεύτερη φορά παρατηρήθηκε απόλυτη ομοφωνία 

απόψεων, με όλους να απαντούν «Δεν είχαμε διαφωνίες έως σήμερα, άρα δεν μπορώ να σας 

απαντήσω» (Σ1) «Δεν έχουμε ποτέ διαφωνήσει», (Σ4), «Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ» (Σ7).  

Στην ίδια -θετική- προσέγγιση κινήθηκαν και οι υπόλοιποι, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις 

για το μέλλον, διότι, όπως λένε, το επόμενο διάστημα θα είναι πιο απαιτητικό από το 

προηγούμενο: «αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε του χρόνου τέτοια εποχή, που θα 

έχουμε δει τι ακριβώς έχει κάνει ο καθένας, κατά πόσο αυτό που κάνει έχει νόημα, ή κατά 

πόσο έχουμε «χασει την μπάλα» (Σ2), «πιθανολογώ ότι ίσως συμβεί στο μέλλον λόγω 

κάποιων καθυστερήσεων, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα» (Σ3), «μέχρι σήμερα όλα 

ήταν εντάξει, αλλά αυτό μένει να αποδειχτεί και στο μέλλον) (Σ8). Είναι γεγονός ότι από τον 

συνδυασμό των δυο πρώτων ερωτήσεων φαίνεται να μην υπάρχουν εσωτερικά θέματα 

στην σύμπραξη- τουλάχιστον τέτοια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για την 



 
 

υλοποίηση. Σε αυτό συμβάλλει και η επιβλητική παρουσία του επικεφαλής, που δείχνει 

αποφασισμένος να μην αφήσει κάτι να κρατήσει το σχήμα πίσω «ακόμη κι αν προκύψει 

σύγκρουση στο μέλλον, θα το λύσουμε».  

 Η αλληλοϋποστήριξη είναι ο επόμενος παράγοντας που εξετάστηκε, με την 

ερώτηση 5-Ε3. Εδώ οι εταίροι δεν μπορούσαν να περιοριστούν σε μια σύντομη απάντηση, 

αλλά έπρεπε να αναπτύξουν τη σκέψη τους δίνοντας ένα σχετικό παράδειγμα. 

Αναπόφευκτα, τα παραδείγματα σχετίζονται με τεχνικά θέματα του έργου (πχ υποστήριξη 

για την μελέτη νομοθεσίας, κανόνων υλοποίησης, συμπλήρωση εντύπων του 

προγράμματος, επικοινωνία με την ΔΑ, μοίρασμα υποδειγμάτων για πιο εύκολη 

συνεργασία). Η πλειοψηφία των εταίρων αναφέρθηκε στην υποστήριξη που υπάρχει 

κυρίως από τον επικεφαλής εταίρο (όπως άλλωστε είναι και το φυσικό σε μια ομάδα 

τέτοιου είδους), ενώ άλλοι δεν παρέλειψαν να μιλήσουν και για τις ιδιαίτερες σχέσεις που 

έχουν με άλλα μέλη της ομάδας. Αναφέρθηκε ότι  «γνωρίζω για έναν εταίρο που δεν ήξερε 

πώς να χειριστεί κάποια θέματα νομοθεσίας. Ξέρω ότι ο επικεφαλής έκανε ό,τι μπορούσε για 

να τους βοηθήσει, να τους δώσει πληροφορίες, [...]. Πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει εάν κάποιος 

από εμάς έχει πρόβλημα» (Σ1), «πρόσφατα υπήρχε ένα περιστατικό που ένας εταίρος έπρεπε 

να ανεβάσει κάποιο υλικό στην πλατφόρμα. Πίστευε ότι το είχε κάνει σωστά αλλά δεν είχε 

γίνει. Εννοείται ότι μιλήσαμε στο τηλέφωνο αμέσως, ζήτησε βοήθεια και του είπαμε τα 

βήματα που πρέπει να κάνει για να ολοκληρώσει την δουλειά του. Σίγουρα τα μέλη έχουν το 

θάρρος να ζητήσουν βοήθεια» (Σ2), «Στην αρχή είχαμε πολλές ερωτήσεις για τον επικεφαλής 

εταίρο- με τους άλλους εταίρους όχι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα νιώθω άνετα να ζητήσω 

βοήθεια και να βοηθήσω εάν χρειαστεί» (Σ4), «Πολλές φορές ζήτησα τη βοήθεια του 

επικεφαλής και πάντα την είχα» (Σ5), «ο επικεφαλής μας βοήθησε πολύ σε σχέση με τους 



 
 

διαγωνισμούς που έπρεπε να βγάλουμε, αλλά και με τα έντυπα του προγράμματος» (Σ6), 

«κυρίως με τον επικεφαλής, αλλά εμείς έχουμε πολύ καλή επαφή και με τον εταίρο Χ που 

αλληλοϋποστηριζόμαστε» (Σ8). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την απάντηση «σε 

πρώτο χρόνο όλοι έρχονται σε εμένα για ο,τι προκύψει. Ο πιο ανεξάρτητος είναι ο 

Βούλγαρος, που έχει μεγάλη εμπειρία και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Νιώθω ότι είμαστε όλοι 

ανοιχτοί σε όλους για βοήθεια και είμαστε πάντα διαθέσιμοι», χωρίς όμως να δίνει 

συγκεκριμένο παράδειγμα.  

 Η τελευταία ερώτηση του Άξονα 5 αφορά στην γνώση, κατ’αρχάς, και εν συνεχεία 

στην ευαισθησία που μπορεί να έχουν τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις πιθανές 

επιπτώσεις των εσωτερικών συγκρούσεων μιας σύμπραξης, στο Πρόγραμμα. Όπως είναι 

γνωστό, τα Προγράμματα αποτελούν ομπρέλες κάτω από τις οποίες χρηματοδοτούνται και 

υλοποιούνται τα επιμέρους έργα. Στόχος όλων των έργων είναι, ή θα πρέπει να είναι, να 

λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε όλα μαζί να συμβάλουν στους 

στόχους του Προγράμματος. Γίνεται αντιληπτό ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις επηρεάζουν 

τις σχέσεις και κατ’ επέκταση την απόδοση των έργων, και άρα του προγράμματος. 

Μειωμένη απόδοση του Προγράμματος μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες συνέπειες για 

το ίδιο, ακόμη και μη συνέχισή του στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Όμως, 

φαίνεται ότι λίγοι από τους φορείς αντιλαμβάνονται ότι η εσωτερική δυσλειτουργία μπορεί 

να οδηγήσει ακόμη και σε καταστροφή- μέσω του φαινομένου ντόμινο. Οι απαντήσεις των 

φορέων επιβεβαιώνουν εν μέρει την αρχική υπόθεση: «Όχι συγκεκριμένα, αλλά φαντάζομαι 

ότι εάν οι εταίροι δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους αυτό επηρεάζει και την δουλειά τους για το 

έργο» (Σ1),  «Όχι όμως με την λογική μπορώ να εικάσω ότι όταν ένας κρίκος της αλυσίδας 

σπάσει, τότε σπάει όλη η αλυσίδα» (Σ2), «Μπορώ να φανταστώ ότι το πρόγραμμα έχει τους 



 
 

δικούς του στόχους, τους οποίους δεν θα πετύχει εάν οι συμπράξεις δεν συνεργαστούν καλά». 

Οι υπόλοιποι δήλωσαν πλήρη άγνοια για τις πιθανές επιπτώσεις των εσωτερικών 

συγκρούσεων σε επίπεδο προγράμματος «Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ» (Σ5), «Δεν γνωρίζω» 

(Σ6 & Σ8). Γίνεται  αντιληπτό ότι είναι δύσκολο κανείς να αναλογιστεί την μεγάλη εικόνα, 

όταν έχει να αντιμετωπίσει την δική του ρουτίνα σε πρώτο επίπεδο.  

 

4.3.6- Άξονας 6- Επίλυση Προβλημάτων  

 Ο Άξονας 6 περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται στην επίλυση των 

προβλημάτων εντός της σύμπραξης και στοχεύει αρχικά στο να αντλήσει στοιχεία για το 

αν υπάρχουν προβλήματα, και σε δεύτερο επίπεδο, πώς αυτά επιλύονται. Πιο αναλυτικά, οι 

ερωτήσεις είναι οι εξής: 6-Ε1: Τι στάση έχουν τα μέλη της ομάδας όταν πρέπει να επιλυθεί 

κάποιο πρόβλημα;, 6-Ε2: Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Δ.Α στην επίλυση 

των προβλημάτων της σύμπραξης;. Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου προκειμένου να 

αντληθούν όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν.  

 Στην 6-Ε1, οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι συνάδουν με εκείνες που 

δόθηκαν σχετικά με τις διαφωνίες, επιβεβαιώνοντας έτσι το αληθές των λεγόμενών τους. Η 

μεγάλη πλειοψηφία εξέλαβε τον όρο «πρόβλημα» ως συνώνυμο της «διαφωνίας» και 

δόθηκαν διευκρινίσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε ακατάλληλα στοιχεία προς ανάλυση. 

Πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η πίεση του χρόνου, η αδυναμία ενός εταίρου να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του – για διάφορους λόγους-, εξωτερικοί παράγοντες που 

εμποδίζουν την υλοποίηση, έλλειψη ρευστότητας, καθυστερήσεις σε διοικητικές 

διαδικασίες, άγονοι διαγωνισμοί, κτλ. Οι εταίροι έδωσαν γενικές, κυρίως, απαντήσεις: 

«Ευτυχώς έως σήμερα δεν υπήρξε τέτοια ανάγκη. Εάν εννοούμε πρόβλημα την ανάγκη ληψης 



 
 

μιας απόφασης, μπορώ να πω ότι ο επικεφαλής πρωτοστατεί και μας οδηγεί στη λύση», «Με 

παίρνουν τηλέφωνο! [...] μιλάμε πάντα με όλους, ο,τι είναι να γίνει πάντα γίνεται, όσο 

πιεστικό κι αν είναι. Είναι ένας από τους ρόλους του επικεφαλής αυτός», «Τα προβλήματά 

μας τα λύσαμε αρχικά σε συνεργασία με τον επικεφαλής, επειδή δεν είχαμε την εμπειρία να 

οργανωθούμε όπως ακριβώς απαιτούνταν», «με την πρωτοβουλία του επικεφαλής, λύνουμε 

όλα τα θέματα σαν ομάδα». Είναι, για ακόμη μια φορά, φανερός ο ηγετικός ρόλος του 

επικεφαλής, ο οποίος λαμβάνει την πρωτοβουλία της επίλυσης των ζητημάτων. Από τις 

απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση, δεν αναδείχτηκαν στοιχεία ομαδικότητας. Αντίθετα, 

γίνεται αντιληπτό ότι οι περισσότεροι εταίροι μάλλον αντιλαμβάνονται το «πρόβλημα» σε 

επίπεδο μονάδας και όχι συνόλου, ότι προστρέχουν στον επικεφαλής, και ότι μάλλον δεν 

ενεργούν σαν ομάδα.  

 Η ερώτηση 6-Ε2 αντλεί στοιχεία για την άποψη των μελών της ομάδας για τον 

ρόλο της Διαχειριστικής Αρχής (Δ.Α.), σε περίπτωση δυσεπίλυτων προβλημάτων εντός της 

σύμπραξης. Είναι γεγονός ότι, συνήθως, οι συμπράξεις προτιμούν να αποκρύπτουν από τις 

Δ.Α. τα εσωτερικά τους προβλήματα, παρουσιάζοντας ωραιοποιημένες καταστάσεις, έως 

να αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να ζητήσουν την υποστήριξή τους (παράταση χρόνου, 

αλλαγές προϋπολογισμού κτλ). Μια Δ.Α. δεν μπορεί, και δεν πρέπει, να γίνει εταίρος του 

έργου και να χάσει τον εποπτικό της ρόλο. Ωστόσο, μπορεί να λειτουργήσει ως 

διαμεσολαβητής ή σύμβουλος για τέτοιου είδους προβλήματα. Οι απόψεις των εταίρων της 

συγκεκριμένης ομάδας φαίνεται να έχουν αποκλίσεις: «Η ΔΑ έχει τον ρόλο του επιθεωρητή. 

Καλό είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να παρέμβει στα εσωτερικά μας 

προβλήματα, γιατί αν γίνει αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Όμως, επειδή 

καταλαβαίνω ότι το έργο μας δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση αλλά και μέρος του 



 
 

προγράμματος, πιστεύω ότι καλά κάνει και παρεμβαίνει όταν χρειάζεται», «Ο ρόλος της 

πρέπει να είναι καθαρά υποστηρικτικός», «Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται εσωτερικά, 

πρέπει να είμαστε ικανοί να τα λύσουμε». Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε ότι η 

Δ.Α. θα μπορούσε να υποστηρίζει τις συμπράξεις σε θέματα προβληματικής επικοινωνίας/ 

συνεργασίας- μένοντας ίσως σε ένα παλαιότερο μοντέλο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δ.Α. 

και δικαιούχων, στο οποίο οι σχέσεις είναι κυρίως γραφειοκρατικές και πολλές φορές μόνο 

τυπικές. Από τις απαντήσεις επιβεβαιώνεται και η ανάγκη για την συγγραφή της παρούσας, 

που προτείνει ένα τρόπο υποστήριξης της επικοινωνίας και συνεργασίας των συμπράξεων 

από τις Δ.Α.  

 

4.3.7- Άξονας 7- Αφοσίωση στην ομάδα  

  Καθώς η αφοσίωση (dedication) είναι σημαντικός παράγοντας της ομαδικότητας, ο 

συγκεκριμένος Άξονας επιχειρεί να συλλέξει τις απόψεις των εταίρων ως προς αυτό. Οι 

ερωτήσεις είναι οι εξής: 7-Ε1: Είστε αφοσιωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεων της ομάδας; και 7-Ε2: Πόσο αισιόδοξος/η είστε ότι η ομάδα σας θα επιτύχει 

τους στόχους της;   

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένων των παραπάνω, όλες οι απαντήσεις ήταν 

θετικές, και στις δυο ερωτήσεις: «Είμαστε όλοι πολύ αφοσιωμένοι, τόσο στις υποχρεώσεις 

μας ως μονάδες όσο και ως έργο», «Πολύ αφοσιωμένοι είμαστε όλοι, θέλουμε να γίνει η 

δουλειά με σωστό τρόπο», «Προσωπικά είμαι πολύ αφοσιωμένη, όπως και με κάθε προτζεκτ 

που αναλαμβάνω», «Ναι, είμαι πολύ αφοσιωμένος και ελπίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε 

κανένα πρόβλημα έως το τέλος», «Νιώθω αφοσιωμένη, καθώς ο τρόπος εργασίας μας 

ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου» , «Είμαι αποφασισμένος να φτάσουμε στο τέλος με 



 
 

επιτυχία». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ένας από τους εταίρους προχώρησε σε αναγωγή 

της επιτυχίας του έργου στην ικανοποίηση των ωφελούμενων των δράσεων, και όχι στην 

προσωπική ικανοποίηση (ως μέλους της ομάδας) για την επιτυχή έκβαση.  

Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση κατά κάποιο τρόπο ανατρέπουν την αίσθηση 

που αποκομίστηκε από τον άξονα 2, περί ύπαρξης ενός συνόλου παρά μιας ομάδας, καθώς 

οι περισσότεροι μιλησαν σε πρόσωπο α’ πληθυντικό, αναφερόμενοι στην «ομάδα» και όχι 

στους οργανισμούς όπου εργάζονται.  

Η επόμενη ερώτηση σχετίζεται με την αισιοδοξία για το μέλλον και την κατάληξη 

του έργου. Στόχος της ερώτησης είναι αφενός να μάθει την άποψη των ερωτώμενων ως 

προς την αισιοδοξία, αλλά και εμμέσως να ελέγξει την γενικότερη διάθεσή τους μετά την 

παρέμβαση και την συνάντηση που ακολούθησε. Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι όλοι οι 

εταίροι ήταν σε πολύ καλή διάθεση, ενδεικτικό του ότι οι δραστηριότητα ήταν ευχάριστη 

και η συνάντηση χωρίς προβλήματα. Ερωτώμενοι, ανέφεραν «Είμαι σίγουρη ότι θα τα 

καταφέρουμε γιατί το έργο μας είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο», «δεν έχω καμία 

ανασφάλεια ότι μπορεί να μην το τελειώσουμε με επιτυχία», «ναι πολύ αισιόδοξη, είμαι 

σίγουρη», «είμαι πολύ αισιόδοξη». Κάποιοι εμφανίστηκαν λίγο σαρκαστικοί, αλλά σίγουρα 

αισιόδοξοι: «Πολύ αισιόδοξος, αλλά όταν τελειώσω με τους διαγωνισμούς θα είμαι πιο 

αισιόδοξος!». Ο επικεφαλής, που  έχει την γενική εικόνα στο μυαλό του, εμφανίστηκε πιο 

ρεαλιστής «μετά από 6 μήνες που θα έχουμε και τα παραδοτέα, που είναι το κρίσιμο κομμάτι 

του παζλ, για να δούμε πού είμαστε, θα φανεί κατά πόσο θα τα καταφέρουμε. Δεν φοβάμαι, 

αλλά δεν μπορώ να το πω με ασφάλεια ακόμα.», και ένας εταίρος «πολύ αισιόδοξος, αλλά με 

μια μικρή παράταση, θα είμαι σίγουρος».  

 



 
 

4.3.8. Άξονας 8- Παρέμβαση  

 Η τελευταία ομάδα ερωτήσεων αφορά στις εντυπώσεις από την παρέμβαση και 

κατά πόσο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι αυτή συνέβαλε στη συνάντηση εργασίας. Στόχος 

εδώ ήταν να καταγραφούν οι απόψεις σχετικά με την ευστοχία, το περιεχόμενο, τον τρόπο 

διεξαγωγής και τα αποτελέσματα της παρέμβασης, τόσο εκείνη την ημέρα αλλά και γενικά. 

Τα ευρήματα αυτού του άξονα θα συμβάλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

την χρησιμότητα τέτοιων παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες ομάδες. Οι ερωτήσεις της 

ομάδας είναι: 8-Ε1: Πιστεύετε ότι σας βοήθησε η παρέμβαση; Αν ναι, σε ποια θέματα;, 8-

Ε2: Ποιο σημείο της παρέμβασης ξεχωρίσατε;  8-Ε3: Θεωρείτε ότι η σύμπραξη θα 

μπορούσε να συνεργάζεται καλύτερα, εάν υιοθετούσε τέτοιες πρακτικές;, 8-Ε4: Κατά την 

άποψή σας, σε τι στοχεύουν αυτές οι παρεμβάσεις; 

 Στην 8-Ε1 οι συμμετέχοντες απάντησαν κατά απόλυτη πλειοψηφία με 

ενθουσιασμό: «Σίγουρα ναι. Μας έκανε να νιώσουμε πιο άνετα ο ένας με τον άλλον, να 

γελάσουμε, να συνεργαστούμε. Είχαμε και μια νέα συνάδελφο που δεν την ξέραμε και είδα 

πόσο πιο άνετη ήρθε στη συνάντηση μετά. Χάρηκα πολύ», «έκανε πολύ ενδιαφέρον το 

meeting, το οποίο θα ήταν ένα βαρετό, τυπικό meeting, του έδωσε μια άλλη εικόνα για το 

πώς μπορούμε επικοινωνήσουμε και να βάλουμε σε σειρά την σκέψη μας. Έμενα με βοήθησε 

και προσωπικά να ακολουθήσω την ατζέντα που είχα φτιάξει, με πιο καθαρό μυαλό», 

«Έφερε πιο κοντά τους ανθρώπους που γνωριζόταν μεταξύ τους ή όχι. Είναι σίγουρα ένας 

τρόπος να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά , να καταλάβεις τον απέναντι σου. Προσωπικά είχα 

πολύ καλύτερη διάθεση, και ειδικά για τα άτομα με τα οποία είχα επικοινωνία μόνο μέσω 

μέιλ», «Κινητοποιήθηκα πάρα πολύ, έμαθα πράγματα για τους άλλους και ελπίζω ότι από 

αύριο ο τρόπος σκέψης μου για το έργο θα είναι ακόμη καλύτερος», «Με βοήθησε να 



 
 

γνωρίσω καλύτερα τους συναδέλφους μου και πώς να συνεργάζομαι καλύτερα μαζί τους», «Η 

συνάντηση ήταν πολύ πιο ευχάριστη μετά την παρέμβαση», «Με βοήθησε να καταλάβω 

καλύτερα το έργο, είμαι νέο μέλος και με έκανε να νιώσω άνετα με τους υπόλοιπους», «Δεν 

είμαι συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο, αλλά με βοήθησε να αποκτήσω καλύτερη διάθεση». 

Κάποιοι επεκτάθηκαν, εκφράζοντας απόψεις και για την νέα οπτική τους για την ομάδα: 

«Μετά την παρέμβαση ένιωσα ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτό που πίστευα. Μας είδα 

να συνεργαζόμαστε σε κάτι που φαινόταν παιχνίδι, αλλά ξέρω ότι δεν είναι έτσι. Πίστεψα ότι 

η συνάντηση θα πάει πολύ καλά μετά από το παιχνίδι, και όντως πήγε», «τους είδα όλους πιο 

χαλαρούς, με καλύτερη σχέση μεταξύ τους», «τώρα γνωριζόμαστε πολύ καλύτερα ως ομάδα».  

 Στην ερώτηση 8-Ε3 οι απαντήσεις ήταν ποικίλες: κάποιοι βρήκαν περισσότερο 

ενδιαφέρον το κομμάτι παρουσίασης του εαυτού, άλλοι τις μικρές ομάδες της α’ φάσης της 

παρέμβασης, και άλλοι προτίμησαν την β’ φάση, στην οποία οι μικρές ομάδες 

αναμίχθηκαν μεταξύ τους. Άλλοι εστίασαν στη λογική του σχεδιασμού και στον τρόπο με 

τον οποίο υπέθεσαν ότι εξάγονται τα συμπεράσματα από την παρέμβαση, και τέλος οι 

περισσότεροι εντυπωσιάστηκαν από το ότι τελικά τα τουβλάκια δεν είναι μόνο για παιδιά.  

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι: «Μου άρεσε πολύ το κομμάτι με την παρουσίαση 

του εαυτού, γιατί είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ 

πράγματα για μένα, σε σχέση με τους άλλους. Επίσης μου άρεσε η ροή που είχε όλη η 

παρέμβαση, το πως περνούσαμε από την μια φάση στην άλλη και προσπαθούσα να καταλάβω 

τι μπορεί να σημαίνει ο τρόπος που αντιδρούμε εμείς, ως συμμετέχοντες», «Μου άρεσε το 

τελευταίο κομμάτι που ενώθηκαν οι ομάδες και έπρεπε να κατασκευάσουμε μια μικρογραφία 

ολόκληρου του έργου. Κατάλαβα πολλά και για μένα και για την ομάδα από εκεί. Εκτίμησα 

την αξία του να προσπαθείς να αποτυπώσεις μια αφηρημένη ιδέα σε μια κατασκευή, σε κάτι 



 
 

ρεαλιστικό. Επίσης, παρατήρησα ότι όλοι αναλάβαμε και ρόλους», «νομίζω ότι πιο 

ξεχωριστή ήταν η α' φάση γιατί οι ομάδες ήταν μικρές και έπρεπε να συνεργαστούμε πολύ 

καλά για να βγάλουμε το αποτέλεσμα. Εάν ένας από τους δυο δεν είχε την κατάλληλη 

συμβολή, τότε θα αποτυγχάναμε. Καταλαβαίνεις πολλά για τον συμπαίχτη σου εκείνη την 

ώρα», «Εντυπωσιάστηκα πολύ από τη διαδικασία, ότι νομίζαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι, αλλά 

δεν ήταν! Είδα τον εαυτό μου να προσπαθεί να καταλάβει τους άλλους και ταυτόχρονα να 

σκέφτομαι το έργο», «Πρέπει να παραδεχτώ ότι στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτικός με το 

παιχνίδι. Δεν είχα παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν, αλλά μου άρεσε το πώς μας κάνατε να 

εμπλακούμε σε αυτό, διασκεδάζοντας», «Μου άρεσε περισσότερο το κομμάτι με τις 

προσωπικές αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να είμαστε συνεργάτες αλλά δεν γνωρίζουμε ο ένας 

τον άλλον τόσο καλά. Ήταν μια ευκαιρία να διασκεδάσουμε. Μου άρεσε το κομμάτι που 

προσπαθούσαμε να είμαστε δημιουργικοί με τα τουβλάκια», «Μου άρεσε όταν παρουσιάσαμε 

τις κατασκευές μας στην άλλη ομάδα και εξηγώντας τι σημαίνουν», «Δεν μπορώ να πω γιατί 

μου άρεσαν όλα! Για μένα όλες οι δραστηριότητες είχαν νόημα, δεν ήταν μόνο για 

διασκέδαση». 

 Στην επόμενη ερώτηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν πιστεύουν 

ότι αυτή ή παρόμοιες πρακτικές θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους: «Ναι 

το πιστεύω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να το κάνουμε κάθε φορά βέβαια, γιατί ο 

χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά γενικά ναι νομίζω ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο», «ναι, και 

πιστεύω ότι έγινε στην κατάλληλη στιγμή της υλοποίησης. δεν θα είχε κανένα νόημα στο final 

event, αλλά ούτε και στο kick-off γιατί εκεί έχεις να δεις πολλά πρακτικά θέματα. Τώρα που 

αυτά έχουν δρομολογηθεί, έχουμε και καλύτερη εικόνα του έργου για να συμμετέχουμε σε μια 

τέτοια δράση», «ναι, όλες οι ενέργειες που προωθούν τη συνεργασία είναι χρήσιμες», «δεν 



 
 

είμαι σίγουρος εάν θα είχε νόημα να γίνεται κάθε φορά, αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο», «ναι, 

ήδη από τη συνάντηση φάνηκε ότι συνεργαστήκαμε ίσως καλύτερα από άλλες φορές», 

«σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν ξέρω εάν πρέπει να γίνεται κάθε φορά».  

Φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν στην χρησιμότητα αυτών των 

παρεμβάσεων, αλλά ίσως δεν είναι ακόμη έτοιμοι να τις εντάξουν στη ρουτίνα της 

υλοποίησης του έργου, δηλαδή να τις χρησιμοποιούν σε κάθε συνάντηση. Στο 

συγκεκριμένο έργο οι προγραμματισμένες δια ζώσης συναντήσεις είναι κάθε 6 μήνες, όμως 

τα περισσότερα μέλη της ομάδας βρίσκουν ότι αυτό το διάστημα μάλλον είναι σύντομο για 

την επανάληψη μιας τέτοιας παρέμβασης, παρά τα οφέλη που της αναγνωρίζουν.  

Η τελευταία ερώτηση, 8-Ε4, συλλέγει στοιχεία για την άποψη των συμμετεχόντων 

ως προς τους στόχους αυτών των παρεμβάσεων. Εκτός αυτού, εμμέσως τους ρωτά και 

κατά πόσο οι ίδιοι μπήκαν στη διαδικασία να παρατηρήσουν τη διαδικασία, να σκεφτούν 

για ποιό λόγο γίνεται η κάθε φάση, και ίσως να ερμηνεύσουν και τη στάση τους, αλλά και 

των άλλων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι: «Φέρνουν κοντά τους ανθρώπους και τους 

κάνουν να νιώσουν πιο άνετα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί 

κάποιος να παρατηρήσει από αυτές τις δραστηριότητες, όπως το πώς συνεργαζόμαστε, τι 

κατασκευές φτιάξαμε κτλ», «Η δική μου εμπειρία με τα τουβλάκια ήταν μόνο σε εργαστήρια, 

που βοηθάμε ανθρώπους να στήσουν την δική τους επιχείρηση. Σε εταιρικές συναντήσεις 

είναι η πρώτη φορά που το συναντώ. Βοηθάει στο να χαλαρώσει το κλίμα και να εργαστούν 

όλοι καλύτερα», «στοχεύουν να βγάλουν από τα μέλη της ομάδας κάτι διαφορετικό κάθε 

φορά, πάντα βοηθάνε. Παρατήρησα σήμερα το πώς κινήθηκε ο καθένας, τι ρόλο έλαβε, τι 

πρωτοβουλίες πήρε. Βγάζουν ποικιλία απόψεων, δίνουν χώρο στο άτομο να μιλήσει άνετα, 

να μην έχει επιφυλάξεις, σε απελευθερώνει, είναι όλοι πιο πρόθυμοι. ενδυναμώνεται η έννοια 



 
 

της συνεργασίας», «τα lego βοηθούν να καταλάβουμε, και πάλι, ότι η συνεργασία είναι η 

καλύτερη λύση», «Ζεσταίνουν την ομάδα», «Βελτιώνουν τις προσωπικές σχέσεις», «σε 

κάνουν πιο ανοιχτό, μοιράζεσαι εμπειρίες, καταλαβαίνεις τι σκέφτονται οι άλλοι».  

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναλύονται στο τριτο μέρος, με την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και προτάσεων για μελλοντική έρευνα.  

  



 
 

ΜΕΡΟΣ Γ 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα – Περιορισμοί- Προτάσεις  

Στο παρόν κεφάλαιο θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης και των 

συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα σχολιάζονται με βάση τη συμφωνία τους ή μη με την 

μελετηθείσα βιβλιογραφία και με προϋπάρχουσες έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρούσα μελέτη, και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια για ερμηνεία τους. Ακολουθεί 

προσέγγιση των αποτελεσμάτων με γνώμονα τη σημασία τους για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας και συνεργασίας εντός των ομάδων εργασίας που υλοποιούν έργα Interreg 

και ως προς το κατά πόσο αυτά συμβάλουν για την εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων.  

Ακολουθούν οι Περιορισμοί της έρευνας, όπου γίνεται σύντομη αναφορά σε ατέλειες, 

ανεπάρκειες ή αστοχίες της έρευνας, και τέλος παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα.  

 

Συζήτηση 

Για μια πιο δομημένη συζήτηση των αποτελεσμάτων, αυτά θα αναλυθούν με βάση 

τους στόχους της εργασίας, καταλήγοντας σε επιβεβαίωση ή μη των ερευνητικών 

υποθέσεων.  

Στόχος 1: Να μελετηθεί εάν το LEGO® Serious Play® μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση της συνεργασίας και αποτελεσματικότητας λειτουργίας της σύμπραξης 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις, και ιδίως στις ερωτήσεις 

του Άξονα 8- Παρέμβαση, προκύπτει ότι η δραστηριότητα με τα LEGO® είχε θετική 

επίδραση στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε. Όπως είδαμε στο προηγούμενο 



 
 

κεφάλαιο, το πνεύμα όλων των απαντήσεων κινήθηκε γύρω από τη βελτιωμένη διάθεση 

που οι συμμετέχοντες παρατήρησαν στον εαυτό τους και τους γύρω τους, την ανοικτότητα 

με την οποία προσήλθαν στη συνάντηση εργασίας, το καλό κλίμα στις σχέσεις τους, την 

αίσθηση ότι αποτελούν μια δεμένη ομάδα που μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά. Αυτά 

και άλλα θετικά αποτελέσματα της χρήσης των LEGO® σε ομάδες εργασίας ενηλίκων 

επιβεβαιώνονται και από προηγούμενες μελέτες, οι οποίες συνηγορούν ότι τα LEGO® 

αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για τη λειτουργία μιας ομάδας (Blair & Rillo, 2016).  

Οι Nerantzi, Moravej & Johnson (2014) αναφέρουν ότι το  LEGO® Serious Play® 

δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για ανοικτότητα, μοίρασμα και σκέψη, ενώ η διαδικασία 

κατασκευής ενός μοντέλου, για το οποίο ακολουθεί συζήτηση, μπορεί να οδηγήσει σε πιο 

ειλικρινείς απόψεις (Gauntlett, 2010). Ταυτόχρονα, ο hands-on, minds-on τρόπος 

εκμάθησης οδηγεί σε μια πιο ουσιαστική κατανόηση του κόσμου και των δυνατοτήτων 

του, ενώ η μέθοδος του LEGO® Serious Play® προκαλεί την αναλυτική σκέψη και 

ενεργοποιεί την αποτελεσματική επικοινωνία (Kristiansen & Rasmussen, 2014). Οι 

Diazgranados et al. (2008) αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις ανάπτυξης της ομάδας 

αποτελούν μηχανισμούς- κλειδιά για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της, ενώ η 

ομαδική εργασία περιλαμβάνει και την αποτελεσματική επικοινωνία (Salas & Bowers, 

2001). Η αποτελεσματική επίδοση μιας ομάδας απαιτεί την επιθυμία των μελών της να 

συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό, ενώ η πιο αποτελεσματική ομαδική εργασία 

εξαρτάται από την καλή ενδο-ομαδική επικοινωνία (Hamman, 2010). Χαρακηριστικές 

είναι οι απαντήσεις «Μετά την παρέμβαση ένιωσα ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτό που 

πίστευα», «Η συνάντηση ήταν πολύ πιο ευχάριστη μετά την παρέμβαση», «Με βοήθησε να 



 
 

καταλάβω καλύτερα το έργο, είμαι νέο μέλος και με έκανε να νιώσω άνετα με τους 

υπόλοιπους».  

Ταυτόχρονα, οι Moreau, Engeset (2016) αναφέρουν ότι η σημασία της 

δημιουργικότητας στην εργασία τυγχάνει όλη και μεγαλύτερης αναγνώρισης από τις 

επιχειρήσεις, την κεντρική διοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αν και πολλοί 

άνθρωποι έχουν λιγότερες ευκαιρίες για δημιουργική σκέψη, απασχολούμενοι κυρίως με 

πολύ συγκεκριμένες -και καθόλου ασαφείς- προκλήσεις.  

Ο Charalampus Mainemelis και η Sarah Ronson (2006) τονίζουν ότι δεν είναι 

αναγκαίος ο διαχωρισμός του -ελαφρού κατά πολλούς- παιχνιδιού από την -σοβαρή- 

εργασία, καθώς ακόμη και οι εργασίες μπορούν να εκτελεστούν με παιγνώδη τρόπο, 

ενδεχομένως και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο Stuart Brown το παιχνίδι (2009), ως 

μια δραστηριότητα που παρακινεί το άτομο και του προσφέρει ευχαρίστηση 

«Κινητοποιήθηκα πάρα πολύ, έμαθα πράγματα για τους άλλους και ελπίζω ότι από αύριο ο 

τρόπος σκέψης μου για το έργο θα είναι ακόμη καλύτερος», «Ήταν μια ευκαιρία να 

διασκεδάσουμε», «Εντυπωσιάστηκα πολύ από τη διαδικασία, ότι νομίζαμε ότι ήταν ένα 

παιχνίδι, αλλά δεν ήταν!». Η εμπειρία παιχνιδιού που προσφέρουν τα LEGO® προκαλεί 

δημιουργική και εποικοδομητική συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες σκέφτονται τολμηρά, 

συγκεντρώνονται στον στόχο και κατανοούν καλύτερα τη δική τους οπτική, όπως και αυτή 

των συναδέλφων τους (Cantoni et al, 2009). Τέλος, οι West et al (2016) αναφέρουν ότι οι 

οι παιγνιώδεις εμπειρίες ενισχύουν το δημιουργικό κλίμα και την ευχαρίστηση στο χώρο 

εργασίας χωρίς να μειώνουν την παραγωγικότητα.  

Η Nerantzi (2015), προσπαθώντας να καταδείξει τα αποτελέσματα του «μη-

παίζειν», συμπληρώνει ότι αν και η ανάπτυξη του ατόμου εξαρτάται και από το παιχνίδι, οι 



 
 

ευκαιρίες και τα κίνητρα για παιγνιώδεις δραστηριότητες μειώνονται με το πέρας της 

ηλικίας, από το φόβο γελοιοποίησης σε περίπτωση ανασχόλησης με κάθετι φαινομενικά 

παιδικό. Συνέπεια αυτού, συνεχίζει, είναι η απώλεια ενός σημαντικού εργαλείου 

ανάπτυξης, σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Όπως είδαμε παραπάνω, 

άλλωστε, ένας από τους συμμετέχοντες ανάφερε «Πρέπει να παραδεχτώ ότι στην αρχή 

ήμουν πολύ επιφυλακτικός με το παιχνίδι», «δεν είμαι σίγουρος εάν θα είχε νόημα να γίνεται 

κάθε φορά», «σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν ξέρω εάν πρέπει να γίνεται κάθε φορά». 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα για τον Στόχο 1 της εργασίας, φαίνεται ότι τα άτομα της 

μελετηθείσας ομάδας εργασίας αναγνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης της μεθόδου LEGO® 

Serious Play®, επιβεβαιώνοντας έτσι την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία περί θετικής 

συμβολής της μεθόδου στην εργασία, όμως ίσως να μην είναι όλοι από αυτούς έτοιμοι να 

την εντάξουν ως αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιών τους, σε μόνιμη βάση.  

 

Στόχος 2: Να διερευνηθεί εάν οι εταίροι αισθάνονται ότι η σύμπραξη αποτελεί και 

ομάδα, έχοντας κοινό όραμα 

Για τους σκοπούς της ανάλυσης των ευρημάτων ως προς τον Στόχο 2, πρέπει να 

αναφερθεί ότι η ομάδα υλοποίησης του έργου PROJECT, αν και μελετήθηκε εν 

προκειμένω ως μια δια ζώσης ομάδα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής ομάδας, 

με την μόνη διαφορά ότι κάνει και ορισμένες προγραμματισμένες δια ζώσης συναντήσεις 

κατά καιρούς. Η ψηφιακή ομάδα ορίζεται στη βιβλιογραφία ως μια προσωρινή, 

πολιτισμικά διαφορετική, γεωγραφικά διεσπαρμένη, ομάδα εργασίας που εργάζεται μέσω 

Διαδικτύου (Kristoff et al, 1995). Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για την έρευνα, διότι 

η βιβλιογραφία δεν διακρίνει τις ψηφιακές από τις φυσικές ομάδες, μη εντοπίζοντας 



 
 

ουσιώδεις διαφορές στον τρόπο λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τον Scholtes (2003), οι 

ψηφιακές ομάδες μπορούν να περάσουν από όλα τα συνήθη στάδια ανάπτυξης μιας 

ομάδας.  

Τα δεδομένα της έρευνας που σχετίζονται με τον Στόχο 2 εξάγονται από τους 

Άξονες 2-7, στους οποίους οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

σχετικά με τη δημιουργία, το κοινό όραμα, τους ρόλους, τις διαδικασίες, τις σχέσεις και 

την επίλυση των προβλημάτων εντός της ομάδας. Η συγκεκριμένη ομάδα υλοποίησης 

φαίνεται ότι δημιουργήθηκε, και λογικά θα τερματιστεί στο μέλλον, σύμφωνα με τα στάδια 

δημιουργίας που προτείνει ο Tuckman (1975), που δήλωσε ότι οι ομάδες περνούν από 

πέντε στάδια ανάπτυξης: το Σχηματισμό (Forming), την Ανταλλαγή Ιδεών (Storming), την 

Διαμόρφωση Συμπεριφορών (Norming), την Εκτέλεση (Performing) και την Διάλυση 

(Adjourning). Τα στάδια ξεκινούν από τη στιγμή που μια ομάδα συναντάται για πρώτη 

φορά μέχρι να τελειώσει το έργο. Παρόμοια είναι και τα στάδια που προτείνει ο Scholtes 

(2003), δηλαδή η σύσταση, η συνειδητοποίηση του ρόλου και των δραστηριοτήτων, η 

εξομάλυνση σχέσεων και δημιουργία εργασιακής ρουτίνας, η παραγωγική απόδοση 

αποτελεσμάτων και, τέλος, η λήξη των εργασιών.  

Σχετικά με την φάση του σχηματισμού, αξίζει να κρατήσουμε ότι η συγκεκριμένη 

ομάδα δημιουργήθηκε λόγω ήδη υπάρχουσας εμπιστοσύνης: «Η προηγούμενη γνωριμία με 

τους εταίρους ήταν πολύ βασικό κριτήριο, γιατί ήταν μια δουλειά που θέλαμε να κάνουμε, με 

ανθρώπους που γνωρίζαμε», «Με όλους τους εταίρους γνωριζόμασταν και από αλλού και 

ξέραμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε καλά μαζί», «είχαμε εμπιστοσύνη στις επιλογές του (σ.σ. 

του Επικεφαλής εταίρου) για τους άλλους εταίρους». Η εμπιστοσύνη παρομοιάζεται από 

τους οικονομικούς επιστήμονες ως μια «ουσία συγκόλλησης», η οποία επιτρέπει σε μια 

ομάδα εργασίας να λειτουργεί αποτελεσματικά με τις μικρότερες δυνατές «τριβές» , και 



 
 

παίρνει χρόνο για να εγκαθιδρυθεί, ενώ δομείται και αναπτύσσεται πάνω σε εμπειρίες του 

παρελθόντος. (Rempel et al., 1985). Ενδιαφέρον έχει η συνάφεια του ορισμού των Mayer 

et al. (1995) περί εμπιστοσύνης, με την κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα 

υλοποίησης του έργου PROJECT, ως ισότιμοι εταίροι και χωρίς σχέσεις ιεραρχίας: «Ως 

εμπιστοσύνη ορίζεται η πρωτοβουλία ενός ατόμου να αποδεχτεί την ευαλωτότητα ως μια 

κατάσταση η οποία προκύπτει από την ανάθεση ενός έργου σε ένα άλλο άτομο, επενδύοντας 

στην ακεραιότητα και ικανότητα του τελευταίου, ανεξάρτητα πάντα από την ικανότητα του 

πρώτου να επιβλέπει ή να ελέγχει τον τελευταίο».  

Σχετικά με το κοινό όραμα, φάνηκε ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες αισθάνονται 

ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος για την επίτευξη του οποίου εργάζονται: «όλοι εργαζόμαστε 

για τον κοινό στόχο, που είναι η επιτυχής υλοποίηση του έργου», «Ο σκοπός είναι ένας, όχι 

μόνο να κάνουμε τα παραδοτέα αλλά να τα χειριστούμε και σωστά και να φτάσουν στους 

ανθρώπους που πρέπει», «Όλοι οι εταίροι εργάζονται για τον κοινό σκοπό, νιώθω ότι 

είμαστε ομάδα». Σύμφωνα με τους Bell, French και Vohra (1999) ένα από τα 

προαπαιτούμενα  μιας αποτελεσματικής ομάδας είναι η σαφής στοχοθεσία, δηλαδή ένα 

καλά καθορισμένο και αποδεκτό όραμα, αποστολή, στόχος και ένα σχέδιο δράσης. Επίσης, 

το κοινό όραμα αναφέρεται και από τους Anderson & West (1996), που αναφέρουν ότι το 

κλίμα της ομάδας αφορά σε μια ομάδα ομάδας εργασίας που περιλαμβάνει όραμα, 

συμμετοχική ασφάλεια, προσανατολισμό εργασιών, υποστήριξη για καινοτομία και 

αλληλεπίδραση.  

Ως προς τους ρόλους, φαίνεται ότι όλοι οι εταίροι νιώθουν ότι οι ρόλοι εντός της 

ομάδας είναι διακριτοί και ότι όλα τα μέλη της συμβάλλουν ισότιμα στις εργασίες του 

έργου. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες, μάλιστα, συσχέτισαν τον βαθμό συμβολής με τον 

ρόλο που έχει ο καθένας: Ανάλογα με τον ρόλο που έχει ο καθένας, δουλεύει περισσότερο ή 



 
 

λιγότερο», «Το σημαντικό είναι να ξερει ο καθενας τι πρεπει να κανει», «όλοι έχουν τον δικό 

τους ρόλο». Η σχέση ρόλου και συμβολής στις εργασίες αναφέρεται και στην βιβλιογραφία 

(Scholtes, 2003). Ο Scholtes βλέπει ότι στο στάδιο της αντιπαράθεσης (ό.π.) καθορίζονται 

οι ρόλοι της ομάδας, και υποστηρίζει ότι οι ρόλοι της ομάδας δεν σχετίζονται τόσο με τις 

θέσεις εργασίας, όσο με την επιρροή που έχει το κάθε μέλος στη δυναμική της ομάδας. 

Στη συγκεκριμένη ομάδα, φαίνεται ότι ναι μεν οι ρόλοι είναι διακριτοί ως προς την 

υλοποίηση του έργου, όμως από την παρέμβαση (βλ. Απεικόνιση του εαυτού) φάνηκε ότι 

τα περισσότερα μέλη της βλέπουν τον εαυτό τους με την ιδιότητα που έχει στον φορέα 

όπου εργάζεται και όχι ως προς τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι στις ομάδες υλοποίησης έργων υπάρχει η αρχή του 

Επικεφαλής εταίρου10, που καθιστά τον τελευταίο μόνο «προϊστάμενο» όλων και όλα τα 

υπόλοιπα μέλη ισότιμα μεταξύ τους.  

Μια άλλη διάκριση ρόλων που μπορεί να υπάρξει σε μια ομάδα, μη ιεραρχικού 

τύπου, είναι εκείνη που προτείνει ο Belbin (1993) που αναφέρει ότι σε κάθε ομάδα μπορεί 

να υπάρχει ο καινοτόμος που προτείνει νέες ιδέες, ο συντονιστής, ο διαμορφωτής, ο 

διεκπεραιωτής, ο αξιολογητής και ο ομαδικός εργάτης. Οι ομάδες που περιλαμβάνουν 

άτομα που καλύπτουν όλους αυτούς τους ρόλους έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι 

αποτελεσματικές (Belbin, 1993). Από τις συνεντεύξεις κατέστη δυνατόν να αναδειχτεί 

μόνο ο ρόλος του συντονιστή, από τον  Project Manager του έργου, ενώ ανάδειξη άλλων 

ρόλων δεν ήταν εφικτή. Ωστόσο, από την μη-λεκτική επικοινωνία κατά την παρέμβαση και 

κυρίως από την απεικόνιση του εαυτού, έγινε σαφής η αυτο-αντίληψη πολλών μελών της 

ομάδας (εργατικό μυρμήγκι, εγκέφαλος, κτλ).  

 
10 Lead Partner Principle, βλ. Οδηγοί Υλοποίησης Προγραμμάτων Interreg  



 
 

 Οι Bell, French και Vohra (1999), πέραν της σαφούς στοχοθεσίας και της 

κατανομής των ρόλων που είδαμε παραπάνω, θέτουν και άλλα προαπαιτούμενα  μιας 

αποτελεσματικής ομάδας: Αρχικά, το καλό κλίμα, το οποίο ερμηνεύεται ως άνετη και 

χαλαρή επικοινωνία: Ορισμένες από τις απαντήσεις ήταν «Δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό 

κλίμα μεταξύ όλων, ακόμη κι εκείνων που δεν γνωριζόταν μεταξύ τους», «Βοηθάει στο να 

χαλαρώσει το κλίμα και να εργαστούν όλοι καλύτερα», «Αυτές οι παρεμβάσεις (σ.σ. με 

Lego®) βοηθούν στο να χαλαρώσει το κλίμα και να εργαστούν όλοι καλύτερα». Οι Omar & 

Ahmad (2014) αναφέρουν ότι όταν εργαζόμενοι απολάμβαναν ένα καλό ομαδικό κλίμα 

είχαν σαφή εστίαση στα καθήκοντα τους και ήταν πιο αποδοτικοί, και ότι καλό κλίμα 

υπάρχει όταν αισθάνονται ελεύθεροι να κάνουν ερωτήσεις, να ζητούν ανατροφοδότηση ή 

να συζητούν λάθη στην εργασία τους, επειδή δεν περιμένουν να τιμωρηθούν ή να χάσουν 

την εκτίμησή που απολαμβάνουν: «Σίγουρα τα μέλη έχουν το θάρρος να ζητήσουν 

βοήθεια», «Στην αρχή είχαμε πολλές ερωτήσεις για τον επικεφαλής εταίρο και σίγουρα 

νιώθω άνετα να ζητήσω βοήθεια και να βοηθήσω εάν χρειαστεί», «Πολλές φορές ζήτησα 

βοήθεια και πάντα την είχα».  

 Ένα δεύτερο στοιχείο της βιβλιογραφίας που επιβεβαιώνεται είναι η λήψη 

συναινετικών αποφάσεων, καθώς όπως δήλωσαν όλοι οι συμμετέχοντες «Δεν είχαμε 

διαφωνίες έως σήμερα»,  «Δεν έχουμε ποτέ διαφωνήσει» , «Αυτό (σ.σ. διαφωνίες) δεν έχει 

συμβεί ποτέ». Δεν βρέθηκαν αξιοσημείωτα δεδομένα που να δείχνουν ότι η συγκεκριμένη 

ομάδα έχει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής ομάδας, κατά τους Omar & 

Ahmad (2014), δηλαδή ηγεσία, εξωτερικές σχέσεις, ποικιλομορφία διαδικασιών και 

αυτοαξιολόγηση. Έτσι, φαίνεται ότι σχετικά  με την επικοινωνία, συνεργασία και 

υποστήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας, τα ευρήματα συνηγορούν εν μέρει με την 

βιβλιογραφία σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής ομάδας. Είναι πολύ 



 
 

χαρακτηριστικό ότι κανείς από τους ερωτώμενους δεν συνυπολόγισε, σε καμία από τις 

απαντήσεις, ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής, σε αντίθεση με 

τον Kristoff et al (1995) που ορίζει χαρακτηρίζει αυτές τις ομάδες προσωρινές.  

  

Στόχος 3: Να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο οι εταίροι λαμβάνουν υπόψη ότι η 

λειτουργία και αποτελεσματικότητα της ομάδας δύναται να επηρεάσει ολόκληρο το 

Πρόγραμμα που χρηματοδοτεί το έργο τους. 

Η διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς 

δυνητικά θα μπορούσε επηρεάσει την απόφαση των Διαχειριστικών Αρχών ή της 

Επιτροπής να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους δικαιούχους φορείς ως προς την 

επίδραση της ομάδας στο σύνολο. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι σε μεγάλο 

ποσοστό οι εταίροι δεν γνωρίζουν πώς οι ομάδες- έργα μπορούν να επηρεάσουν το 

Πρόγραμμα: «Φαντάζομαι ότι εάν οι εταίροι δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους αυτό επηρεάζει 

και την δουλειά τους για το έργο»,  «Με την λογική μπορώ να εικάσω ότι όταν ένας κρίκος 

της αλυσίδας σπάσει, τότε σπάει όλη η αλυσίδα»,  «Μπορώ να φανταστώ ότι το πρόγραμμα 

έχει τους δικούς του στόχους, τους οποίους δεν θα πετύχει εάν οι συμπράξεις δεν 

συνεργαστούν καλά». Οι υπόλοιποι δήλωσαν πλήρη άγνοια για τις πιθανές επιπτώσεις των 

εσωτερικών συγκρούσεων σε επίπεδο προγράμματος «Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ», «Δεν 

γνωρίζω». Ως προς αυτή την πτυχή της μελέτης δεν βρέθηκαν σχετικές βιβλιογραφικές 

αναφορές, αναδεικνύοντας έτσι μια πιθανή προσέγγιση διαχείρισης και υλοποίησης των 

Προγραμμάτων που θα μπορούσαν οι εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές, ώστε οι μονάδες- 

φορείς που υλοποιούν τα έργα να έχουν καλύτερη γνώση των συνεπειών της μη καλής 

συνεργασίας τους.  

 



 
 

Συμπεράσματα   

 Από την ανάλυση που προηγήθηκε οδηγούμαστε στην παρατήρηση ότι η εφαρμογή 

της μεθόδου LEGO® Serious Play®  ήταν ωφέλιμη για την συνάντηση εργασίας του έργου 

PROJECT που ακολούθησε την παρέμβαση. Έτσι, η πρώτη ερευνητική υπόθεση (ΕΥ1) ότι 

η εφαρμογή στοχευμένων δραστηριοτήτων με τη μέθοδο LEGO® Serious Play® θα έχει 

θετική συμβολή στην επικοινωνία και συνεργασία των εταίρων μιας σύμπραξης, 

επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό. Το συγκεκριμένο εύρημα είναι σε απόλυτη συμφωνία με 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία που αναφέρει ότι η εμπειρία παιχνιδιού που προσφέρουν τα 

LEGO® προκαλεί δημιουργική και εποικοδομητική συμπεριφορά, ότι οι συμμετέχοντες 

αισθάνονται λιγότερο περιορισμένοι και τολμούν να διερευνήσουν περισσότερα σενάρια 

εργασίας. Σκέφτονται τολμηρά, εκτός συνηθισμένου πλαισίου, συγκεντρώνονται στον 

στόχο και κατανοούν καλύτερα τη δική τους οπτική, όπως και αυτή των συναδέλφων τους, 

και ότι χάρη στην παιγνιώδη φύση του, το LEGO® Serious Play® οι συμμετέχοντες 

μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, βγάζοντας στην επιφάνεια κρυφούς ή λανθασμένους 

στόχους, φόβους ή προσδοκίες (Cantoni et al, 2009).  

 Σχετικά με την ερευνητική υπόθεση ΕΥ2, δηλαδή εάν ότι οι εταίροι της σύμπραξης 

νιώθουν ότι είναι μέλη μιας ομάδας, με κοινές επιδιώξεις, και όχι αυτόνομα και 

ανεξάρτητα στελέχη ενός συνόλου, αυτή επιβεβαιώνεται μόνο μερικώς. Από την ανάλυση 

που προηγήθηκε οδηγούμαστε στην παρατήρηση ότι η μελετηθείσα ομάδα λειτουργεί ως 

ομάδα, με την έννοια που της δίνει η βιβλιογραφία, μόνο εν μέρει, με τα μέλη της να 

κρατούν από πολλές απόψεις την ατομικότητα και την ανεξαρτησία τους.  

Τέλος, η ερευνητική υπόθεση ΕΥ3, εάν οι εταίροι αντιλαμβάνονται ότι η 

λειτουργία της ομάδας του έργου μπορεί να επηρεάσει το Πρόγραμμα, απαντάται αρνητικά 



 
 

στην περίπτωση της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας, καθώς οι συμμετέχοντες έδειξαν 

περιορισμένη γνώση του θέματος και χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης.  

Περιορισμοί -Προτάσεις  

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της έρευνας δράσης που, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, έχει δεχτεί έντονη κριτική στην ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με 

την αξιοπιστία της λόγω της δυσκολίας εξασφάλισης απόλυτης αντικειμενικότητας του 

ερευνητή. Ο Small (1995) φοβάται ότι η ίδια η διαδικασία της έρευνας δράσης μπορεί να 

επηρεάσει τα άτομα και το υπό μελέτη σύστημα αφού αποτελεί μια παρέμβαση, ενώ οι 

Nielsen and Nielsen (2006) αναφέρουν ότι ο ερευνητής που προσπαθεί να δημιουργήσει 

την ουδετερότητα ή την ανεξαρτησία δεν μπορεί ποτέ να πετύχει το στόχο του. Ένας 

δεύτερος περιορισμός είναι ότι η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε μια ομάδα εργασίας, 

μειώνοντας έτσι την δυνατότητα οποιασδήποτε γενίκευσης των αποτελεσμάτων.  

Για την αποφυγή των παραπάνω προβληματισμών, αλλά και για μεγαλύτερη 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων- ευρημάτων, το ίδιο θέμα θα μπορούσε στο μέλλον να 

εξεταστεί με την μέθοδο του πειράματος, δηλαδή με τη συμμετοχή μιας ομάδας ελέγχου 

στην οποία δεν θα γίνει η παρέμβαση και με την εφαρμογή της παρέμβασης σε 

περισσότερες ομάδες εργασίας, ώστε να μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες συγκρίσεις των 

δεδομένων, ο αριθμός των συνεντεύξεων να προσφέρει μεγαλύτερο πλήθος στοιχείων προς 

επεξεργασία και τα ευρήματα να είναι πιο αντιπροσωπευτικά.  

 



 
 

Προτάσεις εφαρμογής  

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν σε δυο τουλάχιστον 

επίπεδα. Αρχικά, η χρήση του LEGO® Serious Play® μπορεί να αναδειχθεί σε μια καλή 

πρακτική σε ενδο-εταιρικό επίπεδο για την βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας και 

συνεργασίας των εργαζόμενων που συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων και καλούνται να 

συνεργαστούν ομαλά και άμεσα με προσωπικό άλλων -αγνώστων- φορέων. Παράλληλα, οι 

χρηματοδότες των Προγραμμάτων και οι Διαχειριστικές Αρχές μπορούν να λάβουν υπόψη 

την συμβολή του LEGO® Serious Play® στην επιτυχή έκβαση ενός έργου και να 

προωθήσουν/ ενθαρρύνουν αυτή την κουλτούρα εκπαίδευσης των ατόμων που 

συμμετέχουν στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, να αξιοποιήσουν το LEGO® Serious 

Play®  σε περιπτώσεις προβληματικών συμπράξεων που αδυνατούν να συνεργαστούν 

λόγω εσωτερικών προβλημάτων συνεργασίας και επικοινωνίας, και ίσως, ακόμη και να 

εντάξουν την μέθοδο του LEGO® Serious Play® στις χρηματοδοτούμενες επιλέξιμες 

δράσεις, ως εργαλείο υποστήριξης της επικοινωνίας και συνεργασίας των δικαιούχων.  
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Παραρτήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- Εργαλείο της Συνέντευξης (ελληνικά- αγγλικά)  

 

1. Κίνητρα  

1) Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και τι προσδοκίες 

έχετε; 

2) Πως αποφασίσατε να γίνετε ομάδα με τους συγκεκριμένους φορείς; Πότε ήταν η 

πρώτη φορά που συναντηθήκατε; 

2. Σκοπός και Στόχοι  

3) Κατά πόσο πιστεύετε ότι η ομάδα ενεργεί για έναν κοινό σκοπό; 

4) Πόσο σημαντική είναι για εσάς η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος; 

5) Μπορείτε να ιεραρχήσετε τους στόχους: Φορέας- Σύμπραξη-Πρόγραμμα-

Βαλκάνια- ΕΕ 

3. Ρόλοι  

6) Πόσο ξεκάθαροι είναι οι ρόλοι των εταίρων;  

7) Θεωρείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων; 

8) Πως λειτουργεί  η ομάδα σε περίπτωση ανάγκης για υλοποίηση κοινών εργασιών; 

4. Διαδικασίες Ομάδας 

9) Πως θα χαρακτηρίζατε την προσέγγιση της ομάδας: επίλυση καθημερινών 

ζητημάτων ή έμφαση σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα; 

10) Πόσο γρήγορα λαμβάνονται αποφάσεις στην ομάδα σας;  



 
 

11) Σε πόσο χρόνο άρχισε η ομάδα να γίνεται αποτελεσματική; 

12) Πόσο παραγωγικές είναι οι συναντήσεις της ομάδας; 

13) Πόσο προσαρμοστική είναι η ομάδα σας σε νέες απαιτήσεις του Προγράμματος; 

5. Σχέσεις εντός της ομάδας  

14) Κατά πόσο τα μέλη της ομάδας εκτιμούν τις ικανότητες των άλλων μελών; 

15) Κατά πόσο η ομάδα μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα, παρά τις διαφωνίες; 

16) Η ομάδα χαρακτηρίζεται από συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη; Δώστε ένα 

παράδειγμα 

17) Γνωρίζετε ποιες είναι οι συνέπειες των εσωτερικών συγκρούσεων στο Πρόγραμμα; 

6. Επίλυση προβλημάτων  

18) Τι στάση έχουν τα μέλη της ομάδας όταν πρέπει να επιλυθεί κάποιο πρόβλημα; 

19) Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Δ.Α στην επίλυση των 

προβλημάτων της σύμπραξης; 

7. Αφοσίωση  

20) Είστε αφοσιωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας; 

21) Πόσο αισιόδοξος/η είστε ότι η ομάδα σας θα επιτύχει τους στόχους της; 

8. Παρέμβαση  

22) Πιστεύετε ότι σας βοήθησε η παρέμβαση; Αν ναι, σε ποια θέματα; 

23) Ποιο σημείο της παρέμβασης ξεχωρίσατε 

24) Θεωρείτε ότι η σύμπραξη θα μπορούσε να συνεργάζεται καλύτερα, εάν υιοθετούσε 

τέτοιες πρακτικές; 



 
 

25) Κατά την άποψή σας, σε τι στοχεύουν αυτές οι παρεμβάσεις; 

 

1. Motivation  

1) Why did you decide to participate in the Programme and what are your 

expectations? 

2) How did you decide to become a team with these organizations? When was the first 

time you met? 

 

2. Objectives and Goals  

3) To what extent do you think the team is working towards a common goal? 

4) How important is it for you to achieve the objectives of the Programme? 

5) Please prioritize the goals: Body - Partnership - Programme - Balkans – EU 

 

3. Roles  

6) How clear are the roles of the partners?  

7) Do you think all team members contribute to achieving the goals? 

8) How does the team acts in case of need for joint work? 

 

4. Internal procedures of the team  

 

9) How would you characterize the team's approach: resolving day-to-day issues or 

focusing on long-term results? 

 



 
 

10) How quickly are decisions made in your team? 

11) When did the team start to be effective? 

12) How productive are team meetings? 

13) How adaptable is your team to new Programme requirements? 

 

5. Relations within the team  

14) To what extent do team members value the abilities of other members? 

15) To what extent can the team work seamlessly, despite the disagreements? 

16) Is the team characterized by cooperation and mutual support? Give an example 

17) Do you know what the consequences of internal conflicts in the Programme are? 

 

6. Problem-solving  

18) What is the attitude of the team members in case of problems that need to be 

resolved? 

19) What do you think should be the role of the MA in solving the problems of the 

partnership? 

 

7. Dedication  

20) Are you committed to successfully completing the team's commitments? 

21) How optimistic are you that your team will achieve its goals? 

 

8. About the intervention  

 



 
 

22) Do you think the intervention has helped you? If so, on what issues? 

23) What was the part of the intervention you enjoyed the most? 

24) Do you think that the partnership could work better if it adopted such practices? 

25) In your opinion, what are these interventions aimed at? 

 

  



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2- Απομαγνητοφώνηση Συνεντεύξεων  

Σ1 

1) Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και τι προσδοκίες 

έχετε; 

Οι προσδοκίες μας από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα είναι να αποκτήσουμε εμπειρία 

στο Interreg, να δικτυωθούμε στην αγορά των Βαλκανίων ώστε να εξασφαλίσουμε 

περαιτέρω συνεργασίες για το μέλλον, αλλά και να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων 

της επιχειρηματικότητας. Η συμμετοχή ήρθε μετά από πρόταση του επικεφαλής εταίρου, 

με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι το 

balkan-med είναι διακρατικό και άρα μας ανοίγει ευκαιρίες σε 5 χώρες και όχι μόνο σε 2 

 

2) Πως αποφασίσατε να γίνετε ομάδα με τους συγκεκριμένους φορείς; Πότε ήταν η 

πρώτη φορά που συναντηθήκατε; 

Η σύμπραξη δημιουργήθηκε, από όσο γνωρίζω, από τον επικεφαλής εταίρο. Κάποιοι από 

τους φορείς γνωριζόμαστε και από το παρελθόν, καθώς έχουμε κάνει και άλλα έργα μαζί, 

ενώ δυο από τους εταίρους είναι νέοι συνεργάτες που μας τους σύστησαν. Η πρώτη φορά 

που συναντηθήκαμε όλοι μαζί ήταν στη συνάντηση εργασίας της ΔΑ, πριν την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 

3) Κατά πόσο πιστεύετε ότι η ομάδα ενεργεί για έναν κοινό σκοπό; 

Σίγουρα όλοι εργαζόμαστε για τον κοινό στόχο, που είναι η επιτυχής υλοποίηση του έργου. 

Αυτός ο κοινός στόχος είναι που μας ένωσε. Όμως θα πρέπει να παραδεχτώ ότι ο κάθε 



 
 

φορέας έχει και τις δικές του ατομικές ας πούμε ανάγκες και προτεραιότητες. Είμαστε και 

ομάδα αλλά και μονάδες, ταυτόχρονα. 

 

4) Πόσο σημαντική είναι για εσάς η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος; 

Γνωρίζουμε ότι οι στόχοι του έργου εξυπηρετούν το πρόγραμμα και κάποιους 

μεγαλύτερους στόχους. Μας ενδιαφέρουν οι στόχοι του προγράμματος, γιατί αυτό σημαίνει 

ότι και εμείς, ως έργο, δηλαδή ως κομμάτι της μεγάλης εικόνας, πήγαμε καλά. Προσωπικά 

πιστεύω ότι εάν όλα τα έργα προσπαθούσαν για το καλύτερο, για το δικό τους καλό 

πρωτίστως, αυτό θα είχε θετικά αποτελέσματα και για το πρόγραμμα. όμως δεν μπορώ να 

κρύψω ότι όταν σκέφτομαι την επιτυχία, ο νους μου πάει στο δικό μας έργο και όχι στο 

πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι χρήσιμο, να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια που 

μας δίνονται και τα αποτελέσματά μας να είναι βιώσιμα. 

 

5) Μπορείτε να ιεραρχήσετε τους στόχους: Φορέας- Σύμπραξη-Πρόγραμμα-

Βαλκάνια- ΕΕ 

(αμήχανο χαμόγελο)  Αν και θεωρητικά θα έπρεπε να βάλω την ΕΕ πολύ ψηλά στην 

ιεραρχία, γιατί από εκεί παίρνουμε τα χρήματα για όλα όσα κάνουμε και χωρίς αυτή δεν θα 

υπήρχε καν το Interreg, θα είμαι ειλικρινής. Στην πράξη, σε νοιάζει περισσότερο αυτό που 

σε επηρεάζει πιο άμεσα. Δηλαδή, θα τα ιεραρχούσα ακριβώς με την σειρά που τα είπατε. 

Αρχικά με νοιάζει να πάει καλά ο φορέας που εργάζομαι, να υλοποιήσει σωστά το έργο και 

να μην χάσει χρήματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να έχει καλή συμβολή στην σύμπραξη 

και να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια όλα λειτουργούν με την λογική 

ντόμινο, δηλαδή επηρεάζουν θετικά το ένα το άλλο. 

 



 
 

6) Πόσο ξεκάθαροι είναι οι ρόλοι των εταίρων;  

Το έργο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε ο κάθε εταίρος να έχει τον δικό του ρόλο και να 

μπορεί να ενεργεί αυτόνομα. Θα ήταν πολύ δυσάρεστο για την συνεργασία μας να 

προκαλούμε προβλήματα ο ένας στον άλλο, ακόμη και για λόγους που υπερβαίνουν τις 

δυνάμεις μας. όπως ξέρετε υπάρχει πολλή γραφειοκρατία σε πολλές διαδικασίες που πρέπει 

να γίνουν από τον καθένα από εμάς, και ο κίνδυνος να κολλήσουμε κάπου είναι πάντα 

υπαρκτός. Έτσι όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πότε. Μας βοηθάει και μας επιβλέπει, 

και επεμβαίνει όπου χρειάζεται. Ευτυχώς σε εμάς δεν έχει χρειαστεί ακόμη (γέλια) 

 

7) Θεωρείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων; 

Ναι, νομίζω ότι όλοι είμαστε σημαντικοί για το έργο. Ανάλογα με τον ρόλο που έχει ο 

καθένας, δουλεύει περισσότερο ή λιγότερο, αλλά αυτό είναι κάτι που έτσι ήταν 

σχεδιασμένο. Δεν μπορεί ένας απλός εταίρος να κάνει περισσότερη δουλειά από τον 

επικεφαλής, αυτό είναι φυσικό. Όμως, τελικά όλοι θα έχουμε βοηθήσει σημαντικά για τον 

κοινό στόχο. 

 

8) Πως λειτουργεί  η ομάδα σε περίπτωση ανάγκης για υλοποίηση κοινών εργασιών; 

Το έργο μας δεν έχει ακόμη πολλές κοινές εργασίες, όπως σας είπα και παραπάνω, και 

αυτό έγινε σκόπιμα. Βέβαια, αυτό θα αλλάξει σύντομα, γιατί περνάμε στην β' φάση του 

έργου, στην οποία όλοι μας έχουμε τελειώσει με το διοικητικό κομμάτι των διαγωνισμών 

κτλ και θα αρχίσουμε να παράγουμε παραδοτέα, να τα ενώνουμε και θα δούμε πως θα πάει. 

Πάντως κάθε φορά που χρειάστηκε να συνεργαστούμε, είτε επειδή μας κάλεσε η ΔΑ είτε 

επειδή είχαμε κάποιο θέμα για το οποίο έπρεπε να αποφασίσουμε όλοι μαζί, δουλέψαμε 

πολύ καλά 



 
 

 

9) Πως θα χαρακτηρίζατε την προσέγγιση της ομάδας: επίλυση καθημερινών 

ζητημάτων ή έμφαση σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα; 

Αυτό εξαρτάται από την χρονική περίοδο. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν 

άμεσα και επιτόπου και άρα δίνεται προτεραιότητα σε αυτά, βάζοντας στην άκρη τον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εάν για παράδειγμα μας ζητηθεί κάτι από την Κοινή 

Γραμματεία και πρέπει να ανταποκριθούμε σε συγκεκριμένη προθεσμία, μπορεί να μην 

ασχοληθούμε με κάτι που μπορεί να γίνει και την επόμενη εβδομάδα, ή που είναι μια 

γενική μας υποχρέωση στο έργο. Προσπαθούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

και να προβλέπουμε τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, αλλά όπως ξέρετε αυτό 

μπορεί πάντα να ανατραπεί. 

 

10) Πόσο γρήγορα λαμβάνονται αποφάσεις στην ομάδα σας;  

Το Χ είναι ένας πολύ καλός συντονιστής και όλοι οι εταίροι ενημερώνονται άμεσα για 

κάθε θέμα για το οποίο πρέπει να ληφθεί μια απόφαση από κοινού. Μέχρι τώρα δεν έχουμε 

αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα επομένως όλες οι αποφάσεις ήταν εύκολες, και άρα 

γρήγορες. Ξέρω μόνο ότι οι εταίροι από την Αλβανία είχαν κάποια προβλήματα με την 

νομοθεσία και είχαν κολλήσει, αλλά δεν ήταν κάτι που θα αποφασίζαμε όλοι μαζί. Από 

όσο ξέρω το έχουν λύσει πλέον. 

 

11) Σε πόσο χρόνο άρχισε η ομάδα να γίνεται αποτελεσματική; 

Νομίζω ότι παραγωγικοί γίναμε μετά τον 6ο μήνα του έργου, δηλαδή μετά το καλοκαίρι 

(2019). Ξέρετε το πρώτο διάστημα έπρεπε ο καθένας να μελετήσει το πρόγραμμα, να 

κοιτάξει τα εσωτερικά του θέματα σε σχέση με την υλοποίηση, να καταλάβουμε ποιες είναι 



 
 

οι υποχρεώσεις μας, η ΔΑ ζητούσε συνέχεια πληροφορίες, ήταν δύσκολα. Στο kick-off 

meeting βρεθήκαμε όλο μαζί αλλά ήταν μόνο για κάποιες ώρες, είπαμε τα βασικά , αλλά 

μέχρι να εξοικειωθούμε όλοι πέρασε καιρός. 

 

12) Πόσο παραγωγικές είναι οι συναντήσεις της ομάδας; 

Συναντιόμαστε κάθε 6 μήνες σύμφωνα με το έργο, αλλά είμαστε σε επαφή όποτε 

χρειαστεί. Τα περισσότερα θέματα τα λύνουμε εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου και μείλ, 

επομένως όταν συναντιόμαστε από κοντά δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Το Χ πάντα μας 

ενημερώνει για τα θέματα που έχουμε να αποφασίσουμε και να συζητήσουμε, οι 

περισσότεροι είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Σήμερα ας πούμε μιλήσαμε για πιθανή 

παράταση του έργου. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις όλοι μας, και βλέπουμε ότι ίσως να 

μην προλάβουμε στους 24 μήνες να τελειώσουμε. 

 

13) Πόσο προσαρμοστική είναι η ομάδα σας σε νέες απαιτήσεις του Προγράμματος; 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις! (γέλια) Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα μέιλ 

ότι η ΔΑ μας ζητάει κάτι, έχουμε λίγο άγχος να προλάβουμε να στείλουμε την σωστή 

πληροφορία μέσα στην προθεσμία, που συνήθως είναι αρκετά αυστηρή. Έχει τύχει να 

έχουμε ολοκληρώσει μια έκθεση και στη συνέχεια να μας την ζητήσουν πάλι, με επιπλέον 

στοιχεία. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, πότε αναγκαστικά προσαρμοζόμαστε. Οι 

περισσότεροι από εμάς έχουμε εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα και ξέρουμε ότι έτσι 

είναι. Εάν δεν μπορείς, απλά δεν συμμετέχεις. Σίγουρα, όταν πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ 

άμεσα, ή εάν αλλάξουν τα δεδομένα ξαφνικά και πρέπει να επαναλάβουμε μια δουλειά που 

είχαμε ήδη τελειώσει, είναι ενοχλητικό. Αλλά αυτοί είναι οι κανόνες. Ευτυχώς δεν έχουμε 

κανέναν εταίρο που να αντιδρά ή να μην μπορεί να ανταποκριθεί όπως πρέπει. 



 
 

 

14) Κατά πόσο τα μέλη της ομάδας εκτιμούν τις ικανότητες των άλλων μελών; 

Όλα τα μέλη της ομάδας είναι μοναδικά, με την δική τους προσωπικότητα. Ο καθένας μας 

έχει μικρή ή μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία, δεξιότητες, όλοι είμαστε χρήσιμοι 

 

15) Κατά πόσο η ομάδα μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα, παρά τις διαφωνίες; 

Δεν είχαμε διαφωνίες έως σήμερα, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. 

 

16) Η ομάδα χαρακτηρίζεται από συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη; Δώστε ένα 

παράδειγμα 

Στην περίπτωση που σας είπα πριν με τον Αλβανό εταίρο που δεν ήξερε πώς να χειριστεί 

κάποια θέματα νομοθεσίας. Ξέρω ότι το Χ έκανε ότι μπορούσε για να τους βοηθήσει, να 

τους δώσει πληροφορίες, νομίζω τους έδωσε και κάποια υποδείγματα εγγράφων. Πιστεύω 

ότι το ίδιο θα γίνει εάν κάποιος από εμάς έχει πρόβλημα. 

 

17) Γνωρίζετε ποιες είναι οι συνέπειες των εσωτερικών συγκρούσεων στο Πρόγραμμα; 

Όχι συγκεκριμένα, αλλά φαντάζομαι ότι εάν οι εταίροι δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους αυτό 

επηρεάζει και την δουλειά τους για το έργο. Τον κύριο ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις έχει 

ο επικεφαλής που πρέπει να λύνει τα προβλήματα μόλις τα αντιληφθεί. Μετά ίσως είναι 

πολύ αργά,. το έργο έχει μόνο 24 μήνες 

 

18) Τι στάση έχουν τα μέλη της ομάδας όταν πρέπει να επιλυθεί κάποιο πρόβλημα; 



 
 

Ευτυχώς έως σήμερα δεν υπήρξε τέτοια ανάγκη. Εάν εννοούμε πρόβλημα την ανάγκη 

λήψης μιας απόφασης, μπορώ να πω ότι ο επικεφαλής πρωτοστατεί και μας οδηγεί στη 

λύση 

 

19) Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Δ.Α στην επίλυση των 

προβλημάτων της σύμπραξης; 

Η ΔΑ έχει τον ρόλο του επιθεωρητή. Καλό είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να 

παρέμβει στα εσωτερικά μας προβλήματα, γιατί αν γίνει αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει πάει 

πολύ στραβά. Όμως, επειδή καταλαβαίνω ότι το έργο μας δεν είναι μονό δική μας υπόθεση 

αλλά και μέρος του προγράμματος, πιστεύω ότι καλά κάνει και παρεμβαίνει όταν 

χρειάζεται. 

 

20) Είστε αφοσιωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας; 

Είμαστε όλοι πολύ αφοσιωμένοι, τόσο στις υποχρεώσεις μας ως μονάδες όσο και ως έργο. 

 

21) Πόσο αισιόδοξος/η είστε ότι η ομάδα σας θα επιτύχει τους στόχους της; 

Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε γιατί το έργο μας είναι πολύ ενδιαφέρον και 

χρήσιμο, και θα είναι κρίμα να μην το υλοποιήσουμε σωστά. 

 

22) Πιστεύετε ότι σας βοήθησε η παρέμβαση; Αν ναι, σε ποια θέματα; 

Σίγουρα ναι. Μας έκανε να νιώσουμε πιο άνετα ο ένας με τον άλλον, να γελάσουμε, να 

συνεργαστούμε. Είχαμε και μια νέα συνάδελφο που δεν την ξέραμε και είδα πόσο πιο 

άνετη ήρθε στη συνάντηση μετά. Χάρηκα πολύ. Μετά την παρέμβαση ένιωσα ότι είμαστε 

καλύτερη ομάδα από αυτό που πίστευα. Μας είδα να συνεργαζόμαστε σε κάτι που 



 
 

φαινόταν παιχνίδι, αλλά ξέρω ότι δεν είναι έτσι. Πίστεψα ότι η συνάντηση θα πάει πολύ 

καλά μετά από το παιχνίδι, και όντως πήγε. 

 

23) Ποιο σημείο της παρέμβασης ξεχωρίσατε 

Μου άρεσε πολύ το κομμάτι με την παρουσίαση του εαυτού, γιατί είναι κάτι που δεν έχω 

ξανακάνει. Μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ πράγματα για μένα, σε σχέση με τους 

άλλους. Επίσης μου άρεσε η ροή που είχε όλη η παρέμβαση, το πως περνούσαμε από την 

μια φάση στην άλλη και προσπαθούσα να καταλάβω τι μπορεί να σημαίνει ο τρόπος που 

αντιδρούμε εμείς, ως συμμετέχοντες   

 

24) Θεωρείτε ότι η σύμπραξη θα μπορούσε να συνεργάζεται καλύτερα, εάν υιοθετούσε 

τέτοιες πρακτικές; 

Ναι το πιστεύω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να το κάνουμε κάθε φορά βέβαια, γιατί 

ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά γενικά ναι νομίζω ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο. 

 

25) Κατά την άποψή σας, σε τι στοχεύουν αυτές οι παρεμβάσεις; 

Φέρνουν κοντά τους ανθρώπους και τους κάνουν να νιώσουν πιο άνετα. Φαντάζομαι ότι 

υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει από αυτές τις 

δραστηριότητες, όπως το πώς συνεργαζόμαστε, τι κατασκευές φτιάξαμε κτλ 

  



 
 

Σ2 

 

1) Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και τι προσδοκίες 

έχετε; 

Καταρχήν ήταν θέμα timimg. Έτυχε να είναι ανοιχτή η πρόσκληση εκείνη την περίοδο και 

κούμπωσε με τις λοιπές ανάγκες που είχαμε στο κομμάτι της υποστήριξης των 

επιχειρήσεων, σε αυτό που κάνουμε τώρα ως φορέας, δηλαδή στο microfinance και στην 

υποστήριξη, την οποία την έχουμε δουλέψει αρκετά. έτυχε να είναι ανοιχτή η πρόσκληση 

σε μια περίοδο που κοιτούσαμε πως θα κάνουμε την υποστήριξη περισσότερο διαδραστική. 

Ήρθε και έδεσε στην κατάλληλη στιγμή. Είχαμε την ιδέα, περιμέναμε μια πρόσκληση και 

έτυχε αυτή. μας βόλεψε γιατί είχε αρκετούς εταίρους που μπορούσαμε να βάλουμε. Κρίμα  

που δεν μπορέσαμε να έχουμε και εταίρο από τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτός που είχαμε στο 

μυαλό μας δεν μπόρεσε να μπει, και δεν ψάξαμε άλλον, γιατί θέλαμε να είναι κάποιος που 

μπορούμε να εμπιστευτούμε. 

 

2) Πως αποφασίσατε να γίνετε ομάδα με τους συγκεκριμένους φορείς; Πότε ήταν η 

πρώτη φορά που συναντηθήκατε; 

Η προηγούμενη γνωριμία με τους εταίρους ήταν πολύ βασικό κριτήριο, γιατί ήταν μια 

δουλειά που θέλαμε να κάνουμε, με ανθρώπους που θέλαμε, μας βόλεψε και η πρόσκληση, 

και προχωρήσαμε έτσι. 

 

3) Κατά πόσο πιστεύετε ότι η ομάδα ενεργεί για έναν κοινό σκοπό; 

Ο σκοπός είναι ένας, όχι μόνο να κάνουμε τα παραδοτέα αλλά να τα χειριστούμε και 

σωστά και να φτάσουν στους ανθρώπους που πρέπει. Όλοι αυτόν τον σκοπό έχουμε, και 



 
 

αυτό πέτυχε επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε κάνει κι άλλες δουλειές μαζί και υπάρχει 

εμπιστοσύνη.  

 

4) Πόσο σημαντική είναι για εσάς η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος; 

Δεν σχεδιάσαμε το έργο για να καλύψει τυπικά τους στόχους του προγράμματος. Είχαμε 

την συγκεκριμένη ανάγκη, είχαμε την ιδέα, και ήρθε και ταίριαξε με την πρόσκληση. Το 

πρόγραμμα είναι το εργαλείο το οποίο μας δίνει τα χρήματα για να κάνουμε αυτό που 

θέλουμε. αντιλαμβανόμαστε ότι εάν πάμε καλά εμείς, θα επιτευχθούν και περισσότεροι 

στόχοι του προγράμματος. Για αυτό σκεφτόμαστε και την παράταση, ώστε περισσότεροι 

άνθρωποι να μάθουν για όσα προσφέρουμε, και έτσι να συμβάλλουμε και στους στόχους 

της ΕΕ 

 

5) Μπορείτε να ιεραρχήσετε τους στόχους: Φορέας- Σύμπραξη-Πρόγραμμα-

Βαλκάνια- ΕΕ 

Πρώτα από όλα θέλουμε να πάει καλά το έργο, δηλαδή η σύμπραξη. Είναι κάτι που είχαμε 

στο μυαλό μας και θέλουμε να πάει καλά. Αν γίνει αυτό, και ο καθένας μας ατομικά 

σημαίνει ότι καλά τα πήγε. Όσο για την ΕΕ, ναι είναι κι αυτή μέσα στο πλάνο. 

 

6) Πόσο ξεκάθαροι είναι οι ρόλοι των εταίρων;  

Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή, ότι μόνο η πλατφόρμα (που είναι η κύρια δράση) είναι 

η κοινή μας δράση. Την φτιάχνει το πανεπιστήμιο και οι υπόλοιποι την γεμίζουμε με την 

πληροφορία. Στα υπόλοιπα υπάρχει ανεξαρτησία. Βέβαια όλα τα επιμέρους παντρεύονται 

κάπως, αλλά σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, για να μην έχουμε μια αλυσίδα που θα 

καταρρεύσει αν σπάσει ένας κρίκος. 



 
 

 

7) Θεωρείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων; 

Όλοι  βοηθούν με τον τρόπο τους και ανάλογα με τον ρόλο τους. Το σημαντικό είναι να 

ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει, και αν δεν ξέρει να το κάνει, να ζητάει βοήθεια.  

 

8) Πως λειτουργεί  η ομάδα σε περίπτωση ανάγκης για υλοποίηση κοινών εργασιών; 

Η κοινή μας εργασία είναι η πλατφόρμα όπως ανέφερα. Αλλά και πάλι, ακόμη και σε αυτό, 

το υλικό ο καθένας το φτιάχνει αυτόνομα ως ένα σημείο. Λειτουργήσαμε πολύ καλά έως 

τώρα, αλλά από δω και πέρα είναι το δύσκολο κομμάτι που θα ενώσουμε τα υλικά. 

 

9) Πως θα χαρακτηρίζατε την προσέγγιση της ομάδας: επίλυση καθημερινών 

ζητημάτων ή έμφαση σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα; 

Πάντα υπάρχει ένα γενικό πλάνο που πρέπει να ακολουθούμε, αλλά κάθε μέρα κάτι θα 

προκύψει. Αν όχι σε εμάς, σε κάποιον εταίρο. Άρα είναι ένας συνδυασμός και των δυο, η 

προσέγγιση είναι να λύνονται τα προβλήματα. 

 

10) Πόσο γρήγορα λαμβάνονται αποφάσεις στην ομάδα σας;  

Ποτέ δεν είχαμε προβλήματα καθυστερήσεων, πάντα υπήρχε επικοινωνία και όλοι είναι 

πολύ άμεσοι. 

 

11) Σε πόσο χρόνο άρχισε η ομάδα να γίνεται αποτελεσματική; 

Τώρα ναι, μετά από ένα χρόνο μπορώ να το πω ότι είμαστε μια ομάδα. Είχαμε κάποια 

σκαμπανεβάσματα στη αρχή, είχαμε αλλαγές στα άτομα που ασχολούνται με το έργο. 

Υπήρξαν άτομα που είχαν άγνοια, ευθυνοφοβία, και φοβόταν να υλοποιήσουν. Χάσαμε 2-3 



 
 

μήνες λόγω εσωτερικών ζητημάτων. επίσης, ακόμη και προσωπικά ζητήματα προέκυψαν 

σε άλλους. Παρόλα αυτά, τώρα μπαίνει το νερό στο αυλάκι και μπορώ να πω ότι δουλεύει 

το σύστημα. 

 

12) Πόσο παραγωγικές είναι οι συναντήσεις της ομάδας; 

Είναι πολύ παραγωγικές. Επίσης συναντιόμαστε και χωρίς να προβλέπεται από το έργο, ως 

επίσημη συνάντηση. Όλους τους εταίρους τους έχω συναντήσει τουλάχιστον μια φορά 

ατομικά, 

 

13) Πόσο προσαρμοστική είναι η ομάδα σας σε νέες απαιτήσεις του Προγράμματος; 

Όλοι οι εταίροι, ακόμη κι αυτοί που δεν έχουν εμπειρία στα προγράμματα, θέλουν να είναι 

τυπικοί με τις διαδικασίες, ακόμη κι αν αυτές δεν είναι οι πιο εύκολες. Δεν υπάρχει άλλη 

λύση από το να προσαρμοστούμε. 

 

14) Κατά πόσο τα μέλη της ομάδας εκτιμούν τις ικανότητες των άλλων μελών; 

Ο λόγος που επιλέχθηκαν να είναι στην σύμπραξη είναι ακριβώς επειδή είναι ικανοί και 

εκτιμώ τις δυνατότητές τους. 

 

15) Κατά πόσο η ομάδα μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα, παρά τις διαφωνίες; 

Μια χαρά εργαζόμαστε, δεν έχουν υπάρχει διαφωνίες μεταξύ μας. Πιο πολύ έχουμε 

προβλήματα με τις ελεγκτικές μας αρχές, σχετικά με τη πληροφορία που πρέπει να 

δώσουμε, παρά μεταξύ μας. Όμως μάλλον δίνω λάθος απάντηση. Από δω και μπρος θα 

φανεί πως θα τα πάμε. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε του χρόνου τέτοια εποχή, 

που θα έχουμε δει τι ακριβώς έχει κάνει ο καθένας, κατά πόσο αυτό που κάνει έχει νόημα, 



 
 

ή κατά πόσο έχουμε "χάσει την μπάλα". ακόμη κι αν προκύψει σύγκρουση στο μέλλον, θα 

το λύσουμε. 

 

16) Η ομάδα χαρακτηρίζεται από συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη; Δώστε ένα 

παράδειγμα 

Λόγω της θέσης μου ως ΡΜ, σε πρώτο χρόνο όλοι έρχονται σε εμένα για ο,τι προκύψει. Ο 

πιο ανεξάρτητος είναι ο Βούλγαρος, που έχει μεγάλη εμπειρία και ξέρει τι πρέπει να κάνει. 

Νιώθω ότι είμαστε όλοι ανοιχτοί σε όλους για βοήθεια και είμαστε πάντα διαθέσιμοι. 

 

17) Γνωρίζετε ποιες είναι οι συνέπειες των εσωτερικών συγκρούσεων στο Πρόγραμμα; 

Όχι όμως με την λογική μπορώ να εικάσω ότι όταν ένας κρίκος της αλυσίδας σπάσει, τότε 

σπάει όλη η αλυσίδα. 

 

 

18) Τι στάση έχουν τα μέλη της ομάδας όταν πρέπει να επιλυθεί κάποιο πρόβλημα;  

Με παίρνουν τηλέφωνο! Πέρα από την πλάκα, μιλάμε πάντα με όλους, ο,τι είναι να γίνει 

πάντα γίνεται, όσο πιεστικό κι αν είναι. Είναι ενας από τους ρόλους του ΡΜ αυτός. 

 

19) Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Δ.Α στην επίλυση των 

προβλημάτων της σύμπραξης; 

Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται εσωτερικά, πρέπει να είμαστε ικανοί να τα λύσουμε 

 

20) Είστε αφοσιωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας; 

Πολύ αφοσιωμένοι είμαστε όλοι, θέλουμε να γίνει η δουλειά με σωστό τρόπο 



 
 

 

21) Πόσο αισιόδοξος/η είστε ότι η ομάδα σας θα επιτύχει τους στόχους της; 

Δεν έχω καμία ανασφάλεια ότι μπορεί να μην το τελειώσουμε με επιτυχία. Τουλάχιστον 

για τώρα. Μετά από 6 μήνες που θα έχουμε και τα παραδοτέα, που είναι το κρίσιμο 

κομμάτι του παζλ, για να δούμε πού είμαστε, θα φανεί κατά πόσο θα τα καταφέρουμε. Δεν 

φοβάμαι, αλλά δεν μπορώ να το πω με ασφάλεια ακόμα. 

 

22) Πιστεύετε ότι σας βοήθησε η παρέμβαση; Αν ναι, σε ποια θέματα; 

Έκανε πολύ ενδιαφέρον το meeting, το οποίο θα ήταν ένα βαρετό, τυπικό meeting, του 

έδωσε μια άλλη εικόνα για το πώς μπορούμε επικοινωνήσουμε και να βάλουμε σε σειρά 

την σκέψη μας. Έμενα με βοήθησε και προσωπικά να ακολουθήσω την ατζέντα που είχα 

φτιάξει, με πιο καθαρό μυαλό. Τους είδα όλους πιο χαλαρούς, με καλύτερη σχέση μεταξύ 

τους 

 

23) Ποιο σημείο της παρέμβασης ξεχωρίσατε 

Μου άρεσε το τελευταίο κομμάτι που ενώθηκαν οι ομάδες και έπρεπε να κατασκευάσουμε 

μια μικρογραφία ολόκληρου του έργου. Κατάλαβα πολλά και για μένα και για την ομάδα 

από εκεί. Εκτίμησα την αξία του να προσπαθείς να αποτυπώσεις μια αφηρημένη ιδέα σε 

μια κατασκευή, σε κάτι ρεαλιστικό. Επίσης, παρατήρησα ότι όλοι αναλάβαμε και ρόλους.  

 

24) Θεωρείτε ότι η σύμπραξη θα μπορούσε να συνεργάζεται καλύτερα, εάν υιοθετούσε 

τέτοιες πρακτικές; 

Ναι, και πιστεύω ότι έγινε στην κατάλληλη στιγμή της υλοποίησης. δεν θα είχε κανένα 

νόημα στο final event προφανώς, αλλά ούτε και στο kick-off γιατί εκεί έχεις να δεις πολλά 



 
 

πρακτικά θέματα. Τώρα που αυτά έχουν δρομολογηθεί, έχουμε και καλύτερη εικόνα του 

έργου για να συμμετέχουμε σε μια τέτοια δράση. 

 

25) Κατά την άποψή σας, σε τι στοχεύουν αυτές οι παρεμβάσεις; 

Η δική μου εμπειρία με τα τουβλάκια ήταν μόνο σε εργαστήρια, που βοηθάμε ανθρώπους 

να στήσουν την δική τους επιχείρηση. Σε εταιρικές συναντήσεις είναι η πρώτη φορά που το 

συναντώ. Βοηθάει στο να χαλαρώσει το κλίμα και να εργαστούν όλοι καλύτερα. 

  



 
 

Σ3  

 

1) Για ποιο λόγο αποφασίσατε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και τι προσδοκίες 

έχετε; 

Είχαμε την ιδέα έτοιμη από καιρό. Δεν περιμέναμε το πρόγραμμα για να φτιάξουμε ένα 

έργο που να ταιριάζει σε αυτό. Οι προσδοκίες μας είναι να φτιάξουμε κάτι χρήσιμο, να 

έχουμε μια καλή συνεργασία και να βγούμε όλοι ωφελημένοι με όλους τους τρόπους. 

 

2) Πως αποφασίσατε να γίνετε ομάδα με τους συγκεκριμένους φορείς; Πότε ήταν η 

πρώτη φορά που συναντηθήκατε; 

Με όλους τους εταίρους γνωριζόμασταν και από αλλού και ξέραμε ότι μπορούμε να 

δουλέψουμε καλά μαζί. Συναντηθήκαμε όλοι πριν από περίπου ένα χρόνο, αλλά μετά η 

ομάδα άλλαξε πολλές φορές. 

 

3) Κατά πόσο πιστεύετε ότι η ομάδα ενεργεί για έναν κοινό σκοπό; 

Νιώθω ότι η ομάδα μας είναι πολύ σημαντική, σίγουρα κάποιος είναι καλός σε κάτι κι ένας 

άλλος σε κάτι άλλο. Το σίγουρο είναι ότι δεν είμαστε όλοι καλοί στο ίδιο. Ενεργούμε όλοι 

ως ομάδα.   

 

4) Πόσο σημαντική είναι για εσάς η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος; 

Η σκέψη μας σίγουρα δεν σταματάει σε επίπεδο έργου, ή σε επίπεδο παραδοτέου. Θα 

ήθελα, εγώ προσωπικά, όλα αυτά που κάνουμε να έχουν ένα μεγαλύτερο νόημα και έναν 

μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτός ο μεγαλύτερος αντίκτυπος ισοδυναμεί με τους στόχους του 

προγράμματος. Ακόμη αυτό ίσως δεν είναι τόσο κατασταλαγμένο στο μυαλό όλων. Τώρα 



 
 

είμαστε στη φάση που δημιουργούμε τη βάση. Στο δεύτερο στάδιο θα έχουμε πολύ 

καλύτερη προσέγγιση ως προς αυτό. 

 

5) Πόσο ξεκάθαροι είναι οι ρόλοι των εταίρων;  

Δεν υπάρχουν θέματα ρόλων. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. 

 

6) Θεωρείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων; 

Όλοι  συμβάλλουν ισότιμα. Σίγουρα είναι πολύ πιθανό, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες, 

κάποιος να κάνει περισσότερα και άλλος λιγότερα. Σημασία έχει να φτάσουμε στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορεί μια μικρότερη συμβολή να είναι εξίσου σημαντική με μια 

άλλη. 

 

7) Πως λειτουργεί  η ομάδα σε περίπτωση ανάγκης για υλοποίηση κοινών εργασιών; 

Σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ το Ψ που προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει όλη τη σύμπραξη 

με κάποιο υλικό για να χρησιμοποιηθεί από κοινού, και αυτό "ζέστανε" παρά πολύ το 

κλίμα για συνεργασία. 

 

8) Πως θα χαρακτηρίζατε την προσέγγιση της ομάδας: επίλυση καθημερινών 

ζητημάτων ή έμφαση σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα; 

Αυτό είναι ανάλογα με το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά. Πάντα 

υπάρχουν τα καθημερινά θέματα που πρέπει να τα κοιτάξεις, να μιλήσεις με τους εταίρους. 

Όμως δεν ξεχνάμε ποτέ ποιος είναι ο τελικός στόχος. 

 

9) Πόσο γρήγορα λαμβάνονται αποφάσεις στην ομάδα σας;  



 
 

Μέχρι τώρα δεν έχουμε καθυστερήσεις γιατί όλα τα προβλήματα τα λύνουμε με άμεση 

επικοινωνία. 

 

10) Σε πόσο χρόνο άρχισε η ομάδα να γίνεται αποτελεσματική; 

Από τον Σεπτέμβριο και μετά. Είχαμε κάποιες αλλαγές, έως να καταλήξουμε ότι "αυτοί 

είμαστε" χάσαμε λίγο χρόνο, αλλά νομίζω ότι μετά από εκείνο το σημείο ανακτήσαμε τον 

χαμένο χρόνο. 

 

11) Πόσο παραγωγικές είναι οι συναντήσεις της ομάδας; 

Όπως είδες η συνάντηση σήμερα κράτησε 3 ώρες. Οι αποφάσεις που λάβαμε ήταν 

σημαντικές αλλά ήμασταν όλοι έτοιμοι για να συζητήσουμε, φέραμε στοιχεία. Βέβαια έχει 

να κάνει και με το ότι μιλάμε πολύ και πέραν των συναντήσεων αυτών. 

 

12) Πόσο προσαρμοστική είναι η ομάδα σας σε νέες απαιτήσεις του Προγράμματος; 

Μέχρι σήμερα ανταπεξήλθαμε σε ο,τι χρειάστηκε. Το Πρόγραμμα έχει αρκετές απαιτήσεις 

(γέλια) όμως ευτυχώς κι εμείς τα στοιχεία μας τα έχουμε σε καλή κατάσταση άρα δεν 

καθυστερούμε. 

 

13) Κατά πόσο τα μέλη της ομάδας εκτιμούν τις ικανότητες των άλλων μελών; 

Υπάρχει εκτίμηση για το τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, και ξέρουμε ότι όλοι δεν 

είμαστε καλοί σε όλα. Αυτή είναι και η έννοια της ομάδας. 

 

14) Κατά πόσο η ομάδα μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα, παρά τις διαφωνίες; 



 
 

Δεν είχαμε προβλήματα τέτοιας φύσης. Πιθανολογώ ότι ίσως συμβεί στο μέλλον λόγω 

κάποιων καθυστερήσεων, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα. 

 

15) Η ομάδα χαρακτηρίζεται από συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη; Δώστε ένα 

παράδειγμα 

Πρόσφατα υπήρχε ένα περιστατικό που ένας εταίρος έπρεπε να ανεβάσει κάποιο υλικό 

στην πλατφόρμα. Πίστευε ότι το είχε κάνει σωστά αλλά δεν είχε γίνει. Εννοείται ότι 

μιλήσαμε στο τηλέφωνο αμέσως, ζήτησε βοήθεια και του είπαμε τα βήματα που πρέπει να 

κάνει για να ολοκληρώσει την δουλειά του. Σίγουρα τα μέλη έχουν το θάρρος να ζητήσουν 

βοήθεια. 

 

16) Γνωρίζετε ποιες είναι οι συνέπειες των εσωτερικών συγκρούσεων στο Πρόγραμμα; 

Οι συγκρούσεις δεν είναι πάντα αρνητικές, αλλά όταν δεν έχουν εποικοδομητική λύση τότε 

μπορεί να είναι καταστροφικές. Αυτό νομίζω ότι ισχύει γενικά, άρα και στο Πρόγραμμα, 

χωρίς όμως να ξέρω συγκεκριμένα. 

 

17) Τι στάση έχουν τα μέλη της ομάδας όταν πρέπει να επιλυθεί κάποιο πρόβλημα; 

Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα, να συνεργαστούμε και να το λύσουμε. 

 

18) Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Δ.Α στην επίλυση των 

προβλημάτων της σύμπραξης; 

Αντιλαμβάνομαι ότι όταν μια ολόκληρη σύμπραξη δεν μπορεί να συνεργαστεί, 

αναπόφευκτα μιλάμε για ένα αποτυχημένο έργο, και άρα η ΔΑ πρέπει να παρεμβαίνει. 

Νομίζω ότι ο ρόλος της πρέπει να είναι και συμβουλευτικός. 



 
 

 

19) Είστε αφοσιωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας; 

Προσωπικά είμαι πολύ αφοσιωμένη, όπως και με κάθε project που αναλαμβάνω. 

 

20) Πόσο αισιόδοξος/η είστε ότι η ομάδα σας θα επιτύχει τους στόχους της; 

Ναι, πολύ αισιόδοξη, είμαι σίγουρη 

 

21) Πιστεύετε ότι σας βοήθησε η παρέμβαση; Αν ναι, σε ποια θέματα; 

Έφερε πιο κοντά τους ανθρώπους που γνωριζόταν μεταξύ τους ή όχι. Είναι σίγουρα ένας 

τρόπος να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά , να καταλάβεις τον απέναντι σου. Προσωπικά 

είχα πολύ καλύτερη διάθεση, και ειδικά για τα άτομα με τα οποία είχα επικοινωνία μονό 

μέσω μέιλ. Δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ όλων, ακόμη κι εκείνων που δεν 

γνωριζόταν μεταξύ τους. 

 

22) Ποιο σημείο της παρέμβασης ξεχωρίσατε 

Νομίζω ότι πιο ξεχωριστή ήταν η α' φάση γιατί οι ομάδες ήταν μικρές και έπρεπε να 

συνεργαστούμε πολύ καλά για να βγάλουμε το αποτέλεσμα. Εάν ένας από τους δυο δεν 

είχε την κατάλληλη συμβολή, τότε θα αποτυγχάναμε. Καταλαβαίνεις πολλά για τον 

συμπαίχτη σου εκείνη την ώρα 

 

 

23) Κατά την άποψή σας, σε τι στοχεύουν αυτές οι παρεμβάσεις; 

Στοχεύουν να βγάλουν από τα μέλη της ομάδας κάτι διαφορετικό κάθε φορά, πάντα 

βοηθάνε. Παρατήρησα σήμερα το πώς κινήθηκε ο καθένας, τι ρόλο έλαβε, τι πρωτοβουλίες 



 
 

πήρε. Βγάζουν ποικιλία απόψεων, δίνουν χώρο στο άτομο να μιλήσει άνετα, να μην έχει 

επιφυλάξεις, σε απελευθερώνει, είναι όλοι πιο πρόθυμοι. ενδυναμώνεται η έννοια της 

συνεργασίας. 

  



 
 

Σ4  

1) Why did you decide to participate in the Programme and what are your 

expectations? 

The initial idea was the institution to cooperate and to find partners for EU project, and why 

not, for us it is a chance to spread our limits and work with other microfinance institutions 

in Albania, to show that we are here, to cooperate and of course profit from EU funds, we 

need them. 

 

2) How did you decide to become a team with these organizations? When was the first 

time you met? 

The lead partner chose us actually. We didn't know the rest of the partners before the 

project was written. The first time we met was after the project was approved. It felt very 

nice, cooperation is always good; we had those kind of meetings, once every six months, or 

three months. As I said before, cooperation is always a good thing. 

 

3) To what extent do you think the team is working towards a common goal? 

Until know I have only good feelings about how we work. Cooperation is mainly electronic 

but, because we are in touch every day, I feel that we know each other for a very long time. 

 

4) How important is it for you to achieve the objectives of the Programme? 

First of all it is important to have success in front of our clients in Albania, but the meaning 

of cross-border cooperation is always present, it creates a good atmosphere among 



 
 

neighbors, it helps not only in specific objectives but in general. So it is important to have 

this cooperation also for the Programme. 

 

5) Please prioritize the goals: Body - Partnership - Programme - Balkans – EU 

Body- Partnership- EU 

 

6) How clear are the roles of the partners? How was this achieved? 

We are new in the field of EU projects and this kind of work needs expertise. We have tried 

to learn by doing, to profit from time, not to waste mote time, and now, after some months, 

we feel more comfortable with the Programme. Our role is clear but we needed to learn 

first how to do the job. 

 

7) Do you think all team members contribute to achieving the goals? 

Everyone has their own objectives, they are implementing their own part, but overall the 

system is functional 

 

8) How does the team act in case of need for joint work? 

Until today we have had a few joint activities only, but in the next phase of the project for 

sure this will change. I will let you know how it will be. 

 

9) How would you characterize the team's approach: resolving day-to-day issues or 

focusing on long-term results? 

First we try to resolve our everyday issues that might arise and then, after the small but 

important things are resolved, you can see the large picture. 



 
 

 

10) How quickly are decisions made in your team? 

Within the institution? (misundersanding)- Within the partnership, we have not had any 

issues until now with decision-making. Everything is within the framework 

 

11) When did the team start to be effective? 

At the beginning we had a number of issues as we had many new persons coming in our 

local team. We also had some issues with the legislation in Albania.  

 

12) How productive are team meetings? 

I always feel very lucky about this collaboration both with the lead partner and the other 

partners, all decisions are taken very smoothly to date and our meetings are ok. Of course 

this is also due to the fact that we are in touch also through electronic means.  

 

13) How adaptable is your team to new Programme requirements? 

Yes we are all flexible, and we’ll do what is being asked by the Programme, as long as the 

Programme supports us also.  

 

14) To what extent do team members value the abilities of other members? 

All members are useful and we appreciate each other. I met them all during the project, 

apart from the LP, but I really feel that they are important in their field of expertise. 

 

15) To what extent can the team work seamlessly, despite the disagreements? 

We have not had any kind of disagreement 



 
 

 

16) Is the team characterized by cooperation and mutual support? Give an example 

In the beginning we had a lot of questions for the lead partner and until now our 

cooperation is going very well, and until the end I hope- for sure. With the other partners 

not so much, but I certainly feel comfortable with asking help from them too, if needed.  

 

17) Do you know what the consequences of internal conflicts in the Programme are? 

I can imagine that a Programme has its own financial objectives, which shall not be 

achieved if a partnership is not working smoothly 

 

18) What is the attitude of the team members in case of problems that need to be 

resolved? 

We have been under pressure during the first year since we did not have any experience on 

the procedures we needed to follow. We were a bit late with our obligations but I feel that 

now we will cover the lost time. 

 

19) What do you think should be the role of the MA in solving the problems of the 

partnership? 

Giving the right support to the projects 

 

20) Are you committed to successfully completing the team's commitments? 

Sure, taking part in the project was a personal bet for us, let's say, since it is our first EU 

project. I feel very committed 

 



 
 

21) How optimistic are you that your team will achieve its goals? 

I am very optimistic 

 

22) Do you think the intervention has helped you? If so, on what issues? 

I was more motivated, more informed about the others and I hope that starting from 

tomorrow I will have a better way of thinking regarding the project. I feel that we now 

know better each other 

 

23) What was the part of the intervention you enjoyed the most? 

I was very much impressed by the procedure,  that we started thinking that this was a game, 

but it was not!  I saw myself trying to understand the others and at the same time think 

about the project.  

 

24) Do you think that the partnership could work better if it adopted such practices? 

Yes, any kind of such activities, promoting collaboration could be helpful. 

 

25) In your opinion, what are these interventions aimed at? 

Lego helped a lot to understand once more that cooperation is the best solution.  

 

  



 
 

Σ5 

 

1) Why did you decide to participate in the Programme and what are your 

expectations? 

It was an opportunity to develop more training Programmes for our clients. So we 

discussed with the LP and thought that this was a good opportunity. Our activities fitted to 

the Programme, since our company owns a microfinance company and we could profit 

from these funds  

 

2) How did you decide to become a team with these organizations? When was the first 

time you met? 

We know the LP and one AL partner, so it was a pleasure to be able to work with them 

again. The rest of the partners we met them in the project. The first time we met all together 

was the kick-off meeting.   

 

3) To what extent do you think the team is working towards a common goal? 

It is working for the common goal, because the management is very good. It depends very 

much on the lead partner to keep the partners close and to make them feel like they are all 

one  

 

4) How important is it for you to achieve the objectives of the Programme? 

The project goals are part of the Programme goals, aren’t they? So, by trying to achieve our 

objectives, we also work for the Programme.  

 



 
 

5) Please prioritize the goals: Body - Partnership - Programme - Balkans – EU 

Insitution- project-EU 

 

6) How clear are the roles of the partners?  

When we were writing the proposal, we had in mind that the PPs' roles should be clear and 

that works are not complex. From our previous experience we know that if too many 

activities are interconnected, problems might arise. We have clear roles and cooperate when 

necessary. 

 

7) Do you think all team members contribute to achieving the goals? 

Yes, although we are still preparing tenders and so on. Everybody is working on their own 

part, and I will know once we finish the training center, training materials and courses to be 

offered to the beneficiaries 

 

8) How does the team acts in case of need for joint work? 

We are working under the supervision of the lead partner and we collaborate for the 

training platform. We have not had any issues yet 

 

9) How would you characterize the team's approach: resolving day-to-day issues or 

focusing on long-term results? 

Mainly we focus on everyday issues, because if you don’t solve them you cannot look 

further. For example we have had some issues with our tenders, which ought to be solved 

immediately. It was our priority because without them we could not move forward. 

 



 
 

10) How quickly are decisions made in your team? 

Very fast, because the management is very good and we communicate very well 

 

11) When did the team start to be effective? 

After the first two months of implementation. First it was the kick-off meeting, but after 

that we needed some time to adapt to our roles 

 

12) How productive are team meetings? 

Every meeting is effective, especially in these cases when we don’t know some of the 

partners and there are specific needs for project management. They are all effective. We 

leave the meeting with clear view of what has to be done, but also with new questions! 

 

13) How adaptable is your team to new Programme requirements? 

We are trying to be as flexible as possible but sometimes, when requirements are very high, 

it is harder to get coordinated. I think that, until now, we reacted very well. 

 

14) To what extent do team members value the abilities of other members? 

I believe that we have the most valuable partners, as we are all important institution in our 

countries 

 

15) To what extent can the team work seamlessly, despite the disagreements? 

We have not had any disagreements so far  

 

16) Is the team characterized by cooperation and mutual support? Give an example 



 
 

We have asked mainly the help of the LP. Also, we have collaborated at project design, 

when we worked on the budget and the activities of the project. We feel very comfortable 

about asking help and we get it immediately from the LP.  

 

17) Do you know what the consequences of internal conflicts in the Programme are? 

I haven’t thought of that 

 

18) What is the attitude of the team members in case of problems that need to be 

resolved? 

We react quite fast and have good response to the pressure, I think. 

 

19) What do you think should be the role of the MA in solving the problems of the 

partnership? 

I haven’t thought of that, to tell you the truth. But I think all partners are strong enough 

institutions in order to manage their issues without the MA 

 

20) Are you committed to successfully completing the team's commitments? 

Very committed, since I was engaged in this project since the very beginning and as I said 

we are very happy with these new financial services we are providing to our clients. 

 

21) How optimistic are you that your team will achieve its goals? 

After I will have finalized the tenders, I will be more optimistic!  

 

22) Do you think the intervention has helped you? If so, on what issues? 



 
 

I made me get to know more easily with the new people and it kind of showed me how to 

work together with them. it warmed us up, it made a lot of difference to our meeting.  

 

23) What was the part of the intervention you enjoyed the most? 

I have to admit that at the beginning i was very reluctant with the game. I hadn't had any 

such experience in the past but I liked how you made us get into it, having fun 

 

24) Do you think that the partnership could work better if it adopted such practices? 

I am not sure this could be taking place every time, but if there are new people in the 

meeting, it is good to play 

 

25) In your opinion, what are these interventions aimed at? 

They are warming up the team 

  



 
 

Σ6  

1) Why did you decide to participate in the Programme and what are your 

expectations? 

To work with the other partners, and especially with X and the LP, which we know from 

the past. Also, our organization offers many services of training and we thought it would be 

beneficial to expand our network in the Programme area. 

 

2) How did you decide to become a team with these organizations? When was the first 

time you met? 

It was the initiative of the LP to bring us together. We knew each other from the past, and 

we knew that this collaboration would be beneficial for our clients in Albania. 

 

3) To what extent do you think the team is working towards a common goal? 

Every week we exchange e-mails and communicate for the project activities. Every partner 

is working for the common goal. I feel that we are a team.  

 

4) How important is it for you to achieve the objectives of the Programme? 

We all look forward to passing to the core activities of the project, as the first year was 

mainly with administrative work. We are excited to see the outputs coming true, so that the 

Programme goals are also achieved. I am very curious about the other training materials, 

which will be beneficial for the Programme and for our clients.  

 

5) Please prioritize the goals: Body - Partnership - Programme - Balkans – EU 



 
 

Body - Partnership - Programme 

 

6) How clear are the roles of the partners?  

Everything is described in the AF, so we don’t have any doubts about our obligations and 

with what we need to contribute. 

 

7) Do you think all team members contribute to achieving the goals? 

We are all effective in our roles. Maybe one has more to do in one activity and someone 

else in something other. But the job wouldn't be finalized without all of us. 

 

8) How does the team act in case of need for joint work? 

As I told you, our joint activities are not many. When needed, we have cooperated very 

well. 

 

9) How would you characterize the team's approach: resolving day-to-day issues or 

focusing on long-term results? 

It is the LP's job mainly to have in mind the big plan, to put it like this. We, the partners, 

are mainly focused on our own -daily-activities. 

 

10) How quickly are decisions made in your team? 

Very fast 

 

11) When did the team start to be effective? 



 
 

It took us about three months to become effective. For me it was hard in the beginning, but 

now everything is working well 

 

12) How productive are team meetings? 

This was the 3rd physical meeting of the whole project. They have all gone very well, and I 

am sure this is due to our communication among meetings.  

 

13) How adaptable is your team to new Programme requirements? 

I can speak only about our organization. We are very flexible, as long as we know what we 

need to do. 

 

14) To what extent do team members value the abilities of other members? 

We all appreciate the other members and we know that the project would not be the same if 

one of the partners was different. 

 

15) To what extent can the team work seamlessly, despite the disagreements? 

So far, I don’t remember any disagreement. 

 

16) Is the team characterized by cooperation and mutual support? Give an example 

We received support from the LP regarding the specifications of some tenders we needed to 

launch, and also support about how to fill in some Programme documents such as time-

sheets 

 

17) Do you know what the consequences of internal conflicts in the Programme are? 



 
 

I don't know 

 

18) What is the attitude of the team members in case of problems that need to be 

resolved? 

The LP assumes to communicate the situation to all of us and assigning the tasks, and then 

each PP does its own work. 

 

19) Are you committed to successfully completing the team's commitments? 

Yes, I feel committed and I hope that we are not going to be late with implementation 

 

20) How optimistic are you that your team will achieve its goals? 

Very optimistic 

 

21) Do you think the intervention has helped you? If so, on what issues? 

Yes, the meeting was more pleasant after the activity 

 

22) What was the part of the intervention you enjoyed the most? 

I liked the part with the personal interactions the most. We may be partners but we don’t 

know each other so much. It was an opportunity to have fun. I enjoyed the part where we 

were trying to be creative with the construction.  

 

23) Do you think that the partnership could work better if it adopted such practices? 

Yes, it helped a lot with the persons I didn’t know very well and this would help in the 

future too 



 
 

 

24) In your opinion, what are these interventions aimed at? 

To improve the personal relations 

  



 
 

Σ7 

1) Why did you decide to participate in the Programme and what are your 

expectations? 

As far as I know, our organization was invited by the LP. We did not have any specific 

purpose to target to this programme, but apparently our objectives fitted to the objectives of 

the programme. 

 

2) How did you decide to become a team with these organizations? When was the first 

time you met? 

I am not aware as this was not my decision. Regarding the second question, I don't know as 

I am new to the team. 

 

3) To what extent do you think the team is working towards a common goal? 

It is the first time I take part in a meeting, it was very comfortable for me. I had some 

experience in working with the other PPs in the past. My first feeling that it felt nice to 

work with the partners 

 

4) How important is it for you to achieve the objectives of the Programme? 

We care to have beneficial results for everybody, for our clients, for the programme too. 

 

5) How clear are the roles of the partners?  

All roles are very clear. Everything is described in the application form, so I am ok with 

that.  



 
 

 

6) Do you think all team members contribute to achieving the goals? 

As far as I have seen until now, I believe yes 

 

7) How does the team act in case of need for joint work? 

From my experience, I have not yet seen how it works in these cases. 

 

8) How would you characterize the team's approach: resolving day-to-day issues or 

focusing on long-term results? 

The LP is deciding the approach, and simple partners are working on their own issues. 

 

9) How quickly are decisions made in your team? 

I cannot say anything about that because I don't know. I haven't taken part in the meetings 

from the very beginning so I don't know 

 

10) How productive are team meetings? 

I can’t tell because this was my first meeting, but it felt very productive. Maybe it was due 

to the activity, also 

 

11) How adaptable is your team to new Programme requirements? 

We are flexible, as long as it is clear to us what we have to do, what is expected from us 

 

12) To what extent can the team work seamlessly, despite the disagreements? 



 
 

Since I am part of the team, we didn’t have any disagreements. We had close 

communication with the other AL partner and we were really very comfortable with them. I 

think we can work very easily with other  

 

13) Is the team characterized by cooperation and mutual support? Give an example 

One example of support is my personal case. I was supported by the LP in many cases, over 

the phone and with e-mail, so that I can adapt to my position more easily.   

 

14) Do you know what the consequences of internal conflicts in the Programme are? 

We know the outputs and we are prepared to reach them. If we fail, I suppose that the 

programme will not be able to reach its own indicators. Other impact, I don't know. The 

programme is like a chain. If one project does not function, the chain will break. 

 

15) What is the attitude of the team members in case of problems that need to be 

resolved? 

For now we have not had any stressful situation in the partnership. The only stressful for us 

is First level control because we don’t know what is going to be asked from us.  

 

16) Are you committed to successfully completing the team's commitments? 

I am fully committed as the project fits to my method of work and also relates to my 

personal objectives. 

 

17) How optimistic are you that your team will achieve its goals? 

I have seen how the other partners work too, so I am very optimistic. 



 
 

 

18) Do you think the intervention has helped you? If so, on what issues? 

It helped understand the project better, as I am new to the team and this was my first 

meeting. The meeting we had was for sure different. It was a very good activity which I am 

going to use at work also, at training sessions I am organizing, but also for gathering ideas, 

for bringing people together. I think more or less we had the same perceptions 

 

19) What was the part of the intervention you enjoyed the most? 

I enjoyed it when we presented our constructions to the other team and explaining what it 

means 

 

20) Do you think that the partnership could work better if it adopted such practices? 

Yes, why not 

 

21) In your opinion, what are these interventions aimed at? 

To bring people together, to share experience, to be more open and to understand what 

other persons think 

  



 
 

Σ8  

1) Why did you decide to participate in the Programme and what are your 

expectations? 

We were informed by the LP about this Call and we thought that our objectives as 

institution were relevant to the objectives of the programme regarding support of businesses 

 

2) How did you decide to become a team with these organizations? When was the first 

time you met? 

We have had previous collaboration with 3 of the partners and we were convinced that we 

were going to have good collaboration. 

 

3) To what extent do you think the team is working towards a common goal? 

For sure we are a team for the partners, and especially with those with which we share the 

same experiences and the same market. This is an advantage for us and we are proud to be 

a member of this team. We exchange our experiences with them.  

 

4) How important is it for you to achieve the objectives of the Programme? 

It is important for us, it is the starting point and based on these objectives we can apply for 

other projects too, we can be useful. 

 

5) Please prioritize the goals: Body - Partnership - Programme - Balkans – EU 

Organization- project- programme 

 



 
 

6) How clear are the roles of the partners?  

The roles of the PPs are described in detail in the WPs of the application form and we know 

precisely what we have to do 

 

7) Do you think all team members contribute to achieving the goals? 

All PPs have their role and their contribution is based on that role. Of course the lead 

partner always has more to do but that this normal 

 

8) How does the team acts in case of need for joint work? 

Our common work is related to the platform, we are all prepared for this so this is not about 

a need, but something planned. I am happy with the way we collaborate 

 

9) How would you characterize the team's approach: resolving day-to-day issues or 

focusing on long-term results? 

In theory, we need to have our mind to both. Long-term results are the most important ones, 

but for sure we need to solve our daily routine problems first, in order to reach to the big 

results next year. 

 

10) How quickly are decisions made in your team? 

Very fast  

 

11) When did the team start to be effective? 



 
 

The project started last February (2019). I think that we started being effective starting from 

June and the team got more involved in implementing the project. This delay is due to 

practical issues of FLC in Albania.  

 

12) How productive are team meetings? 

We are used to communicating also with digital means, so out meetings are smooth. We 

take decisions based on the time the project is and the needs we have. Till now, we have not 

had any difficult meeting. 

 

13) How adaptable is your team to new Programme requirements? 

Till now, the programme has not changed dramatically, so I cannot tell you what will 

happen in this case. In general we are flexible 

 

14) To what extent do team members value the abilities of other members? 

I cannot answer this question 

 

15) To what extent can the team work seamlessly, despite the disagreements? 

In fact we don’t have any disagreements 

 

16) Is the team characterized by cooperation and mutual support? Give an example 

The LP has been ready to provide us with as many information as necessary, as for us it 

was the first time to implement this kind of project. The LP role is to act like this. 

Regarding the other partners, we have communication mainly with X but I feel that if we 

ask for help, we are going to receive it from the other too. 



 
 

 

17) Do you know what the consequences of internal conflicts in the Programme are? 

No I don’t know. Firstly we take into account the impact of a possible disagreement at 

project level. All problems must be solved, and I sure that the lead partner will do anything 

to this end. 

 

18) What is the attitude of the team members in case of problems that need to be 

resolved? 

Our only problem till now was time, because we had some delays. I hope that this will not 

cost us in the future. 

 

19) Are you committed to successfully completing the team's commitments? 

I feel fully committed that we are going to realize all our obligations 

 

20) How optimistic are you that your team will achieve its goals? 

Yes I am, based on the contract, or with a small extension 

 

21) Do you think the intervention has helped you? If so, on what issues? 

I am not used to having this kind of activities but it helped me get in a better mood. I got to 

know better some new members, and I also brought my colleague here for the first time, so 

I felt this helped her a lot with the meeting later on 

 

22) What was the part of the intervention you enjoyed the most? 



 
 

I can’t tell because I liked them all! For me all the activities had a meaning, were not only 

for fun 

 

23) Do you think that the partnership could work better if it adopted such practices? 

Yes, everything that helps communication is useful but I don’t think it could be used every 

time. 

 

24) In your opinion, what are these interventions aimed at? 

Help improve the relations between partners 

 

  



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3- Οδηγίες δραστηριότητας (αγγλικά)  

 

1. Icebreaking  

2. Present the person standing on your right  

3. Build with LEGO bricks (up to 10 pieces) a model of yourself in the 

project. Don’t think too much! 

4. The Rules  

5. Make Teams (4 X 2) AA BB CC DD 

6. Take the AF and study the Objectives of your project. Discuss for 5 

min about TOOLS- TRAINING- INNOVATION- EU GOALS 

7. AA, BB, CC, DD build something related to their objective (any 

number of bricks) 

8. Merge teams 2 X ABCD. Each member brings their own LEGO and 

shares its meaning.  

9. New teams to work with the 4 different existing LEGOs, adding or 

making any changes desired, to depict how all 4 goals are combined in 

one project. Present the MA on the mat too  

10. Share with the Facilitator and other team. 

11. Make/ answer to questions 

 

  



 
 

The Rules 

 

1. The facilitator asks the question and determines the time line 

2. Your Lego model is your answer to the question 

3. There are no wrong answers 

4. Think with your hands and trust your hands 

5. Tell the story of the model 

6. Listen with your eyes and ears 

7. Everyone builds, everyone tells 

 

 

 

 


