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ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Εργαστήρι Συνεργασίας*                       

 
Παρουσίαση                                                          
Τα εργαστήρια συνεργασίας καθοδηγούν μια ομάδα 3-5 συνεργατών μέσω μιας διαδικασίας κατά την οποία 
μία/ένας από αυτούς παρουσιάζει στους υπόλοιπους μια περίπτωση (case) και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
την/τον βοηθούν βασιζόμενοι στις αρχές της Θεωρίας U και της Συμβουλευτικής των Διαδικασιών (Process 
Consultation).  
Τα εργαστήρια συνεργασίας οργανώνονται διαδικτυακά ή δια ζώσης και βοηθούν τους συμμετέχοντες να δουν 
νέους τρόπους προσέγγισης των προκλήσεων που τους απασχολούν.    
 

Σκοπός 
Να αποκτήσουμε πρόσβαση στη λογική και την εμπειρία των συνεργατών μας και να βοηθήσουμε ένα μέλος 
της ομάδας μας να αντιμετωπίσει μια σημαντική πρόκληση πιο ολοκληρωμένα και καινοτόμα.  
 

Αρχές 
• Η περίπτωση πρέπει να αφορά μια τρέχουσα και πραγματική πρόκληση. 

• Ο παρουσιαστής πρέπει να έχει σημαντικό (κεντρικό) ρόλο στην ιστορία.   

• Οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι αλληλοβοηθείας είναι συνεργάτες και ισότιμοι, έτσι ώστε να μην υπάρχει 
μεταξύ τους σχέση ιεραρχίας. 

• Τα μέλη της ομάδας δε συμβουλεύουν—αντίθετα, ακούν προσεκτικά και βαθιά.  
 

Χρήσεις και Αποτελέσματα  
• Καινοτόμες και ολοκληρωμένες ιδέες για το πως να αντιμετωπίσουμε μια πιεστική πρόκληση. 

• Υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και θετικής ενέργειας μεταξύ των μελών της ομάδας. 

• Χρήση μαζί με: Ενσυνειδητότητα (Mindfulness) και πρακτικές βελτίωσης της ακοής. 
 

Ένα Παράδειγμα 
Συμμετέχοντες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Co-opAbility Institute με θέμα την ίδρυση νέου αγροτικού 
συνεταιρισμού, χρησιμοποιούν πρώτη φορά το εργαλείο «εργαστήρι αλληλοβοηθείας» κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης και, στη συνέχεια, το χρησιμοποιούν σε μηνιαίες τηλεδιασκέψεις, όπου κάθε φορά μία/ένας από 
τις/ τους συμμετέχουσες/ συμμετέχοντες παρουσιάζει μια περίπτωση.  

 

Διαδικασία 
 
Στήσιμο 
 
Άνθρωποι και Μέρος  

• Ομάδες 4-5 ατόμων 

• Η διαδικασία μπορεί να οργανωθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφόσον τα υγειονομικά μέτρα το επιτρέπουν, 
η δια ζώσης συνάντηση προτιμάται, καθώς θα ωφελήσει τους συμμετέχοντες.  

Χρονική Διάρκεια 

• Κατ’ ελάχιστον, απαιτούνται 70 λεπτά. 
 
Υλικά  

• Γραπτή περιγραφή της διαδικασίας 
 
 

Αλληλουχία Ενεργειών 
 
Η/Ο Παρουσιάστρια/ Παρουσιαστής της Περίπτωσης: Μοιραστείτε την προσωπική σας φιλοδοξία και 
πρόκληση, η οποία, όπως αναφέρθηκε, είναι τρέχουσα, συγκεκριμένη και σημαντική, και στην οποία τυχαίνει 
να είστε ο βασικός παίκτης. Θα πρέπει να είστε σε θέση να παρουσιάσετε την υπόθεση σε 15 λεπτά με τρόπο 

 
* Μετάφραση και προσαρμογή από το Presencing Institute (https://www.presencing.org/files/tools/PI_Tool_CaseClinic.pdf).  

https://www.presencing.org/files/tools/PI_Tool_CaseClinic.pdf
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τέτοιο που να μπορείτε να επωφεληθείτε από τα σχόλια των μελών της ομάδας σας (σχετικά με το τι πρέπει 
να αφήσετε πίσω σας και τι να μάθετε). 

Τα Μέλη της Ομάδας: Ακούστε βαθιά - μην προσπαθήσετε να δώσετε λύσεις στο πρόβλημα, αλλά ακούστε 
βαθιά την/τον παρουσιάστρια/ παρουσιαστή της περίπτωσης ενώ παρακολουθείτε επίσης τις εικόνες, τις 
μεταφορές, τα συναισθήματα και τις χειρονομίες που η ιστορία σας προκαλεί. 

Χρονομέτρης: Ένας από τα μέλη της ομάδας διαχειρίζεται το χρόνο. 
 

Βήμα Διάρκεια 
(Λεπτά) 

Ενέργεια 

1 2 Επιλέξτε ποια/ ποιος παρουσιάζει και ποια/ποιος διαχειρίζεται το χρόνο 
 

2 15 Δήλωση πρόθεσης από τον παρουσιαστή 
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να επεξεργαστείτε την πρόκληση. Στη συνέχεια, ξεκαθαρίστε 
στο μυαλό σας τις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Τρέχουσα κατάσταση: Ποια βασική πρόκληση αντιμετωπίζετε; 
2. Ενδιαφερόμενοι: Πώς θα μπορούσαν να δουν οι άλλοι αυτήν την κατάσταση; 
3. Πρόθεση: Ποιο είναι το  μέλλον που προσπαθείτε να δημιουργήσετε; 
4. Όριο: Τι πρέπει να αφήσετε πίσω σας - και τι πρέπει να μάθετε; 
5. Βοήθεια: Πού χρειάζεστε τη συνεισφορά των άλλων μελών της ομάδας; 
 

3 3 Ακινησία και Σιωπή 
1. Άκουσε την καρδιά σου: Συνδέσου με την καρδιά σου σε αυτό που ακούς. 
2. Συνειδητοποίησε τι από αυτά που ακούς σου κάνει νόημα: Ποιες εικόνες, 

παρομοιώσεις, αισθήματα και στάσεις σώματος σου αναδύονται που να πιάνουν την 
ουσία όσων άκουσες; 

 
4 10 Καθρέφτισμα: Εικόνες (Ανοικτό μυαλό), Αισθήματα (Ανοικτή καρδιά), Στάσεις Σώματος 

(Ανοικτή Πρόθεση) 

• Κάθε μέλος της ομάδας μοιράζεται τις εικόνες/παρομοιώσεις, αισθήματα και στάσεις 
σώματος που ήρθαν στο μυαλό του και στην καρδιά του όσο έμενε ακίνητη/ος και 
σιωπηλή/ός ή ενόσω άκουγε στην ιστορία της/του παρουσιάστριας/ παρουσιαστή. 

• Αφού ακούσει όλους, η/ο παρουσιαστής/ παρουσιάστρια αναλογίζεται όσα άκουσε 
 

5 20 Δημιουργικός Διάλογος 

• Εξετάστε όλοι μαζί τα σχόλια της/του παρουσιάστριας/ παρουσιαστή της περίπτωσης 
και προχωρήστε σε δημιουργικό διάλογο σχετικά με το πως αυτές οι παρατηρήσεις 
μπορούν να προσφέρουν νέες προσεγγίσεις στην πρόκληση. 

• Ακολουθείστε τη φυσική ροή των πραγμάτων. Χτίστε ο ένας στις ιδέες του άλλου. 
Παραμείνετε στην υπηρεσία της/του παρουσιάστριας/ παρουσιαστή δίχως να 
αισθάνεστε πίεση να «λύσετε το πρόβλημα». 

 
6 8 Τελευταία Σχόλια 

• Από τα μέλη της ομάδας. 

• Από την/τον παρουσιάστρια/ παρουσιαστή: Πως βλέπω την κατάστασή μου και τα 
επόμενα βήματα; 

• Ευχαριστίες: Έκφραση αυθεντικής ευγνωμοσύνης μεταξύ όλων όσοι συμμετείχαν στο 
εργαστήρι αλληλοβοηθείας 

7 2 Οι συμμετέχοντες κρατούν ατομικές σημειώσεις (journaling) για να μην ξεχάσουν τι 
σημαντικό έμαθαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αλληλοβοηθείας. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


