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Σχολεία Επίλυσης Προβλημάτων «Double Diamond» 

 



Εισαγωγή  

Το πλαίσιο Double Diamond αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Σχεδιασμού 

(Design Council) του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε να εξασφαλίζεται η 

επίλυση του σωστού προβλήματος και όχι του πρώτου προβλήματος που 

σκέφτεται κανείς. Το Double Diamond καθοδηγεί μαθητές, σχεδιαστές, 

μηχανικούς, κατασκευαστές και ηγέτες μέσα από δύο κύκλους 

αποκλίνουσας και συγκλίνουσας σκέψης ώστε να δημιουργούνται 

καλύτερες ερωτήσεις και να παράγονται καλύτερα αποτελέσματα.  

Τα δέκα βήματα του έργου Κοινής Μάθησης και Σκέψης έχουν σχεδιαστεί 

με σκοπό να βοηθούν τους μαθητές να προχωρούν πέρα από «τυπικές» 

προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων και να χρησιμοποιούν την 

προσέγγιση Double Diamond για να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και ικανότητες κατά τη διερεύνηση των πολύπλοκων 

προκλήσεων με τις οποίες θα βρεθούν αντιμέτωποι, τόσο στην 

επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή.  

Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί μια προσέγγιση η οποία καθοδηγείται από 

την σχεδίαση και επικεντρώνεται στα αποτελέσματα, με σκοπό την 

επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, με έμφαση στην κατανόηση των 

αναγκών των χρηστών και των πελατών. Λαμβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο 

και επιλύοντας πραγματικά προβλήματα, οι μαθητές έχουν την 

δυνατότητα να έχουν άμεση επιρροή στην ποιότητα τόσο της δικής τους 

ζωής όσο και των οικογενειών και κοινοτήτων τους. Είναι σημαντικό να 

μεταφέρονται οι μαθητές εκτός της τάξης και να βλέπουν και να αγγίζουν 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το ίδιο σημαντικό είναι να 

εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή 

χρήση δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.  

Σε αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζονται 10 απλά βήματα για τη διεξαγωγή 

ενός εργαστηρίου επίλυσης προβλημάτων Double Diamond και 

περιλαμβάνονται συμβουλές σχετικά με τα υλικά που θα χρειαστείτε, το 

πώς να ωθήσετε τους μαθητές να βλέπουν τη γενικότερη εικόνα των 



πραγμάτων και να τα σκέφτονται καλύτερα, και το πώς μπορείτε να 

προσαρμόσετε τα μαθήματά σας ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή τους 

εντός του διαθέσιμου χρόνου.  

Θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε συνδέσμους μεταξύ των μαθημάτων 

σας και άλλων θεμάτων και τομέων του προγράμματος μαθημάτων, ειδικά 

των ΤΠΕ, για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης ιδεών. Τα ζητήματα ευθύνης, 

επιλογής, ιθαγένειας και βιώσιμης καινοτομίας είναι καλύτερα 

ενσωματωμένα στο DNA των έργων σας.  

Με την προσέγγιση Double Diamond, οι μαθητές θα αρχίσουν να ερευνούν 

προβλήματα στο σχολείο, την τοπική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία 

και στη συνέχεια θα μεταφέρουν τα ευρήματά τους στην τάξη όπου ο 

ρόλος σας ως εκπαιδευτής και δάσκαλος θα σας βοηθήσει στην 

καθοδήγηση των μαθητών ως προς την χρήση των πρακτικών και 

διανοητικών δεξιοτήτων τους με τη νεοαποκτηθείσα κατανόηση τους για 

θέματα όπως τα ακόλουθα:  

— ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ  

— ΤΕΧΝΙΚΑ  

— ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  

— ΥΓΕΙΑΣ  

— ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    

— ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ    

— ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ    

— ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ    

— ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ    

— ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  

Το πλαίσιο αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, ανάπτυξης, μοντελοποίησης και 

κοινοποίησης ιδεών τόσο ο ένας στον άλλον όσο και σε ηγέτες κοινοτήτων, 

χρησιμοποιώντας έναν φακό σχεδιασμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

10 εύκολα αυτά βήματα αποτελούν εισηγήσεις, και ότι, εάν 



χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες τάξεις 

ή ομάδες παιδιών, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

Δημιουργία πλαισίου 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η αναζήτηση προβλημάτων 

οπουδήποτε εντός (ή εκτός) των σχολείων. Πριν βγείτε από την τάξη εσείς 

και οι μαθητές, μπορείτε να ορίσετε το σκηνικό και να εξηγήσετε ότι, κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές θα χρησιμοποιούν δεξιότητες 

σχεδιασμού όπως η έρευνα χρηστών, η ανταλλαγή απόψεων και η 

ψηφοφορία για την επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής. Η 

διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σήμερα σε πραγματικές θέσεις εργασίας, 

στον χώρο εργασίας.  

Οι μαθητές σας θα πρέπει να δώσουν σημασία σε πράγματα που βλέπουν 

ότι δεν λειτουργούν, ενώ ανακαλύπτουν πράγματα. Αφού εντοπίσουν το 

πρόβλημα (για παράδειγμα μια σερβιτόρα που δυσκολεύεται να 

εξυπηρετήσει τους πελάτες σε ένα γεμάτο καφέ, ή ένα ηλικιωμένο άτομο 

το οποίο καθυστερεί πολύ να διασταυρώσει στο δρόμο), θα θέλετε να 

μιλήσουν με τα άτομα που επηρεάζονται για να μάθουν τι αισθάνονται. 

Θα μπορούσαν επίσης να φτιάξουν ένα σκίτσο ή να βγάλουν μια 

φωτογραφία του ατόμου με το οποίο έχουν μιλήσει ή του προβλήματος 

που έχουν εντοπίσει.  

Στο στάδιο αυτό, είναι σημαντικό να εργάζονται γρήγορα και να 

εντοπίζουν διάφορα προβλήματα, λόγω του ότι το κάθε ένα αποτελεί μια 

πιθανή ευκαιρία σχεδιασμού την οποία μπορούν να συζητήσουν οι 

μαθητές και να σχεδιάσουν την επίλυσή της κατά την επιστροφή τους στην 

τάξη.  

 

1. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 



Αυτό είναι το πρώτο στάδιο έρευνας που θα έκανε ο οποιοσδήποτε 

σχεδιαστής πριν την ανάπτυξη μιας σύνοψης για τη σχεδίαση ενός 

προϊόντος ή συστήματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες πραγματικών 

χρηστών. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να συλλέξουν οι μαθητές πολλές 

χρήσιμες πληροφορίες και έμπνευση και να χρησιμοποιήσουν 

συνεντεύξεις και τεχνικές ανάκρισης με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών 

του τελικού χρήστη.  

Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να ζητήσετε από τους μαθητές σας 

να βγάλουν φωτογραφίες ή να σχεδιάσουν εικόνες των προβλημάτων που 

συναντούν στη διαδρομή.  

 

2. ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΨΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΛΛΟΥ.  

Ζητήστε από τους μαθητές να ακούσουν τοπικούς ραδιοφωνικούς 

σταθμούς, να ψάξουν για τοπικές ειδήσεις στο διαδίκτυο και να 

συζητήσουν ιστορίες σχετικά με πράγματα που πιστεύουν ότι αποτελούν 

προβλήματα. Ή θα μπορούσατε να τους ζητήσετε να μιλήσουν για τη 

διαδρομή τους προς το σχολείο ή για τις εμπειρίες που είχαν κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος εκείνο το πρωί και να εντοπίσουν προβλήματα 

που αντιμετώπισαν.  

Εξηγήστε ότι αυτό το εργαστήριο έχει να κάνει με τη σχεδίαση κάποιου 

πράγματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες πραγματικών χρηστών. Οι 

μαθητές πρέπει να βλέπουν τους εαυτούς τους ως σχεδιαστές και ως 

πελάτες, με την έννοια ότι χρησιμοποιούν κάποιο προϊόν, υπηρεσία ή 

χώρο και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα πρέπει να σκεφτούν πώς 

μπορεί να έχει επηρεάσει το πώς και το γιατί θεωρούν ότι υπάρχει 

πρόβλημα η ηλικία, η σωματική τους ικανότητα και τα χρήματα που 

διαθέτουν.  



Στόχος όσον αφορά την ανάγνωση και τη γραφή: ζητήστε από τους 

μαθητές να διαβάσουν στα γρήγορα κάποιο άρθρο εφημερίδας ή 

περιοδικού και να ανακτήσουν σχετικές πληροφορίες.  

 

3. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ  

Υπενθυμίστε στους μαθητές σας ότι αποστολή τους είναι να 

χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση Double Diamond για την επίλυση 

κάποιου πραγματικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το σχολείο και η 

τοπική κοινωνία. Το να γίνονται οι σωστές ερωτήσεις και να δίνεται 

έμφαση στις ανάγκες των χρηστών είναι ζωτικής σημασίας για κάθε καλό 

έργο σχεδιασμού.  

Για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να κατανοήσουν την άποψη των 

ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, ο καλύτερος τρόπος είναι 

να τους ζητήσετε να μιλήσουν με τα άτομα αυτά και να μάθουν τι 

επηρεάζει τις απόψεις τους.  

Οι μαθητές το βρίσκουν συχνά πιο εύκολο να μιλούν με άλλα άτομα εάν 

βρίσκονται σε ομάδες και να καταγράφουν τα ευρήματά τους για να 

δείχνουν ότι αυτό που κάνουν είναι νόμιμο, οπότε βεβαιωθείτε ότι 

αισθάνονται ότι διαθέτουν όλο τον εξοπλισμό που χρειάζονται.  

Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια απλή εικόνα προσωπικότητας του 

χρήστη με κάποιες σημειώσεις ώστε να φαίνεται η ηλικία, το φύλο, αυτά 

που αρέσουν και αυτά που δεν αρέσουν σε άτομα όπως το άτομο για το 

οποίο πρόκειται να σχεδιαστεί.  

Η προσωπικότητα αυτή του χρήστη μπορεί να είναι πολύ απλή και να 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός χαρακτήρα με ένα όνομα, την σχεδίαση 

της εικόνας του και των χαρακτηριστικών του ατόμου αυτού. Θα δίνεται 

υπόσταση σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά από τη συζήτηση που θα έχει η 

ομάδα σχετικά με τις αντιλήψεις του εν λόγω ατόμου.  

  



Ρωτώντας πράγματα, αλλά και παρατηρώντας τους άλλους μπορεί να 

ανακαλύψει κανείς ενδιαφέροντα πράγματα και ανάγκες που δεν έχουν 

ακόμα διατυπωθεί. Για παράδειγμα οι σχεδιαστές έχουν βοηθήσει να 

βρίσκει ευκολότερα κάποιος το σωστό κλειδί του σπιτιού του, έχοντας τον 

δει να δυσκολεύεται να καταλάβει ποιο είναι το κλειδί της μπροστινής 

πόρτας και ποιο της πίσω πόρτας. Δημιούργησαν απλά χρωματικά 

καλύμματα από καουτσούκ τα οποία μπορεί να βάλει κανείς πάνω από 

κάθε κλειδί για να θυμάται ποιο κλειδί χρειάζεται κάθε φορά.  

ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Μπορείτε να αφιερώσετε ένα μάθημα πριν από την εκπαιδευτική εκδρομή 

για να εξηγήσετε γιατί βοηθάει να κατανοείτε τις απόψεις άλλων ατόμων 

όταν σχεδιάζετε κάτι. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν μαζί για τη 

δημιουργία ενός σύντομου ερωτηματολογίου που θα τους βοηθήσει να 

συλλέξουν πληροφορίες που πιστεύουν ότι θα τους φανούν χρήσιμες κατά 

την σχεδίαση.  

Θα ήταν καλή ιδέα να έχουν υπόψιν τους τα ακόλουθα:    

— Τι ηλικίας και φύλου είναι τα άτομα με τα οποία μιλούν;    

— Τι επηρεάζει περισσότερο τις συμπεριφορές τους: τα χρήματα, η 

σωματική ικανότητα ή ίσως οι τάσεις της μόδας;    

— Πόσο σημαντικό πιστεύουν ότι είναι το να προσπαθήσετε να βρείτε 

κάποια λύση στο πρόβλημα για το οποίο συζητούσατε;  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ  

Οι μαθητές μπορεί να αποφασίσουν ότι η προσωπικότητα χρήστη τους 

είναι η Κιμ, μια έφηβη ηλικίας 13 ετών. Στην Κιμ αρέσουν περισσότερο τα 

ρούχα από ότι η μουσική και έτσι δεν βρίσκει το iPod της τόσο υπέροχο 

όσο το βρίσκει η καλύτερή της φίλη. Αυτή προτιμάει την μουσική από τα 

ρούχα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τρέισι όποτε χάνει το iPod της 

είναι ότι στην ουσία δεν μπορεί να ζητήσει από τους γονείς της να της 



πάρουν άλλο επειδή ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς δεν το χρησιμοποιεί και 

πολύ. Αλλά δεν είναι καθόλου cool να μην έχεις iPod. Χρειάζεται λοιπόν 

και άλλους τρόπους να χρησιμοποιεί το iPod της και όχι μόνο για να 

ακούει μουσική.  

 

4. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.  

Ζητήστε από κάθε ομάδα μαθητών να γράψει σε ξεχωριστές αυτοκόλλητες 

σημειώσεις τα τρία πιο αξιόλογα προβλήματα που αντιμετώπισε στην 

εκπαιδευτική εκδρομή.  

Τώρα ζητήστε από τις ομάδες να ταξινομήσουν τα προβλήματα με σειρά 

σπουδαιότητας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα μπορεί να ορίσει κάποιο άτομο 

ως ταξινομητή των προβλημάτων. Ο ταξινομητής των προβλημάτων θα 

βοηθάει στην οργάνωση των αυτοκόλλητων σημειώσεων σε έναν μεγάλο 

πίνακα προβλημάτων.  

 

Προβλήματα ταξινόμησης  

Μπορεί να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από άξονες για να 

οργανώσετε τα προβλήματα σύμφωνα με: τον αριθμό ατόμων που 

επηρεάζουν, το κόστος των πραγμάτων που δεν λειτουργούν κανονικά, το 

αναμενόμενο κόστος επίλυσης του προβλήματος ή το πόσο σημαντικό 

θεωρεί το πρόβλημα η τάξη.  

Συζητήστε με τους μαθητές το πού θα πρέπει να τοποθετήσει το πρόβλημα 

στον άξονα που έχετε επιλέξει ο ταξινομητής. Πρόκειται για κάποιο 

πρόβλημα που επηρεάζει πολλά άτομα; Βάλτε το στην ίδια ομάδα με άλλα 

προβλήματα τα οποία επηρεάζουν παρόμοιους αριθμούς ατόμων. Οι 

μαθητές θεωρούν το πρόβλημα πολύ σημαντικό; Εάν ναι, τοποθετήστε το 

ψηλά στον πίνακα για να δείξετε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους 



μαθητές.  

Αυτή είναι η ευκαιρία των μαθητών να ξεκινήσουν να τελειοποιούν τη 

σύνοψή τους. Θα πρέπει να αποφασίσουν ποιους παράγοντες να 

χρησιμοποιήσουν για την ταξινόμηση των ιδεών τους (κόστος, αριθμός 

ατόμων που επηρεάζει κ.λπ.) και να αξιολογήσουν τη σημασία και τον 

αντίκτυπο των προβλημάτων που έχουν εντοπίσει. Αυτό το τμήμα του 

εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτενείς συζητήσεις σχετικά με 

τις ανάγκες των χρηστών και θα πρέπει να κάνει τους μαθητές να αρχίσουν 

να βλέπουν τα προβλήματα από άλλη οπτική γωνία.  

  
 

 

5. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΘΙΞΟΥΝ  

Τώρα που ο εκλεγμένος ταξινομητής προβλημάτων σας έχει βοηθήσει να 

ταξινομήσετε τις αυτοκόλλητες σημειώσεις που περιγράφουν όλα τα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν, ολόκληρη η τάξη μπορεί να εξετάσει τα 

αποτελέσματα και να συμμετάσχει σε δραστηριότητες εκμάθησης με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές προτού αποφασίσει σε ποιο πρόβλημα θα 

επικεντρωθεί.   

Οι επαγγελματίες σχεδιαστές εφαρμόζουν διάφορες προσεγγίσεις στα 

έργα τους. Ίσως να έχουν συναισθηματικούς λόγους ή, μετά από ανάλυση, 

μεγάλη 

χαμηλό 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 



να έχουν λάβει κάποια απόφαση βάσει επιστημονικών στοιχείων. 

Βοηθήστε τους μαθητές σας να κατανοήσουν τα διαφορετικά κίνητρα για 

την επιδίωξη ενός έργου σχεδιασμού και να τα έχουν υπόψιν τους όταν 

αποφασίζουν σε ποιο πρόβλημα να επικεντρωθούν.  

 

6. ΑΝΤΑΛΛΑΞΤΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

Δώστε στους μαθητές πέντε λεπτά για να βρουν, εντός των ομάδων τους, 

κάποιο πράγμα που θα μπορούσαν να σχεδιάσουν και το οποίο θα 

μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος το οποίο έχουν 

ψηφίσει. Ζητήστε τους να γράψουν σημειώσεις σχετικά με αυτό το θέμα 

σε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί, ή να αρχίσουν να σκιτσάρουν τις ιδέες τους. 

Να είστε αυστηροί με τον χρόνο που θα τους δώσετε.  

Μετά από πέντε λεπτά, ζητήστε από τις ομάδες να σκεφτούν κάποια άλλη 

λύση η οποία χρησιμοποιεί άλλη τεχνική σχεδιασμού για την επίλυση του 

προβλήματος. Για παράδειγμα, εάν η πρώτη τους σκέψη ήταν να 

σχεδιάσουν μια αφίσα ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ότι το να διασταυρώνει 

κανείς το δρόμο μπορεί να είναι επικίνδυνο, μπορούν τώρα να σκεφτούν 

κάποιο προϊόν το οποίο θα έκανε το ίδιο πράγμα; Ή εάν πιστεύουν ότι 

κάποιο προϊόν θα μπορούσε να κάνει την ανακύκλωση ευκολότερη στην 

παιδική χαρά τους, μπορούν να σκεφτούν και κάποιο πρόγραμμα παροχής 

κινήτρων;  

Μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να σαρώσουν τις ιδέες 

ανταλλαγής απόψεών τους σε υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να συνδεθεί 

με προβολέα ώστε να μπορεί εύκολα να δει τις ιδέες της κάθε ομάδας 

ολόκληρη η τάξη.  

7. ΨΗΦΙΣΤΕ ΞΑΝΑ  

Ζητήστε από τους μαθητές να ψηφίσουν το είδος λύσης σχεδιασμού που 

πρόκειται να ακολουθήσουν. Αυτή τη φορά μπορούν να τοποθετήσουν 



αυτοκόλλητα πάνω στην ιδέα που τους αρέσει περισσότερο.  

Η ψηφοφορία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην έρευνα που έκαναν οι 

μαθητές εκτός σχολείου. Η τελική σχεδίασή τους θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που ερωτήθηκαν ή των 

προσωπικοτήτων χρηστών τους. Εδώ η σχεδίαση δεν έχει να κάνει με το τι 

είναι cool ή φαίνεται υπέροχο. Έχει να κάνει με τη δημιουργία κάποιας 

λύσης που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες των χρηστών.  

Για να μπορέσουν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν την καλύτερη λύση, οι 

ομάδες θα πρέπει να ακούσουν ξανά τις ηχογραφήσεις που έγιναν όταν 

βρίσκονταν εκτός τάξης με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων. Εάν η 

ομάδα δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει συσκευές υπαγόρευσης για 

καταγραφή των απαντήσεων των ερωτηθέντων, ζητήστε από κάθε μαθητή 

που εντόπισε το πρόβλημα να σας δώσει μια σύντομη περιγραφή (ενός 

λεπτού) των απαντήσεων που έλαβε στις ερωτήσεις του. Τα όσα είπαν οι 

ερωτηθέντες θα πρέπει να επηρεάζουν την απόφαση της ομάδας σχετικά 

με το ποια ιδέα σχεδιασμού αποτελεί την πιο κατάλληλη λύση.  

Για παράδειγμα, στους μαθητές μπορεί να αρέσει πολύ να χρησιμοποιούν 

σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά το πρόβλημα στο οποίο έχουν επικεντρωθεί 

μπορεί να επηρεάζει κυρίως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Είναι η 

ιστοσελίδα που μόλις σκέφτηκαν όντως η καλύτερη λύση στο πρόβλημα ή 

θα ήταν ευκολότερη στη χρήση για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μια σειρά 

από συσκευές χαμηλής τεχνολογίας, όπως κάρτ-ποστάλ ή αφίσες;   

Πριν ψηφίσουν, οι μαθητές έχουν σκεφτεί έναν τεράστιο αριθμό πιθανών 

λύσεων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ψήφο αυτή για να σκεφτούν 

ποιες ιδέες είναι εφικτές και να λάβουν υπόψιν τους τους διαθέσιμους 

πόρους. Ίσως ο δάσκαλος να θέσει ένα όριο ως προς το κόστος παράδοσης 

του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας ώστε να μπορέσουν να 

βελτιστοποιήσουν τις ιδέες τους οι μαθητές.  

Τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας θα βοηθήσουν να θεσπιστεί με 

τους μαθητές μια κατανόηση των ηθικών και δεοντολογικών ευθυνών των 



σχεδιαστών.  

 

 

8. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ  

Από αυτό το εργαστήρι, δεν θα αποκομίζονται οποιεσδήποτε δεξιότητες 

κατασκευής, όπως η κατασκευή μεντεσέδων ή η βελτίωση της αντοχής 

κάποιας δομής.  Αντ' αυτού, τα δισδιάστατα ή τρισδιάστατα μοντέλα που 

κατασκευάζονται από τους μαθητές θα είναι ένας χρήσιμος τρόπος να 

δοκιμάσουν και να απεικονίσουν τις ιδέες τους και τα μοντέλα θα 

λειτουργούν ως μια προτροπή που θα βοηθάει τους μαθητές να 

σκέφτονται και να συζητούν πώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

χρηστών η σχεδίασή τους.  

Η δισδιάστατη και τρισδιάστατη μοντελοποίηση θα πρέπει να είναι η 

πρώτη δραστηριότητα για τους μαθητής, ίσως ακολουθούμενη από 

εργασίες σε συστήματα σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) τα 

οποία θα οδηγήσουν σε μοντελοποίηση αυτοματοποίησης της παραγωγής 

(CAM) σε αφρό ή πολυστερίνη. Ωστόσο οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν 

γρήγορα και βρώμικα μοντέλα, καθώς και ακριβή μοντέλα, έτσι ώστε να 

μπορούν οι μαθητές να φτιάξουν μοντέλα με υλικά όπως κάρτες, 

τουβλάκια lego ή αλουμινόχαρτο, τα οποία, αντί να λειτουργούν ως 

πρωτότυπο το οποίο αξίζει να δοκιμαστεί, απεικονίζουν την ιδέα τους.  

 

 

9. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ 
ΤΑΞΕΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ.  
  

Βγάλτε τους μαθητές φωτογραφίες εν ώρα εργασίας, ή δώστε τους 

φωτογραφικές μηχανές ώστε να μπορούν να βγάλουν οι ίδιοι 



φωτογραφίες ενώ εργάζονται, κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του 

εργαστηρίου σχεδίασης, έτσι ώστε να μπορούν να παρουσιάζονται μαζί με 

τα τελικά μοντέλα που έχουν δημιουργήσει.  

Μπορεί να είναι καλή ιδέα να ταξινομήσετε τις φωτογραφίες αυτές των 

μαθητών εν ώρα εργασίας σε διαφορετικά στάδια του εργαστηρίου 

σχεδίασης σε ένα διάγραμμα που να εξηγεί τη διαδικασία που 

ακολούθησαν για να φτάσουν στο λαμπρό τελικό αποτέλεσμά τους. Δείτε 

την ακόλουθη σελίδα.  

Αφού αναρτηθούν τα μοντέλα μαζί με φωτογραφίες που δείχνουν πώς 

βρήκαν οι μαθητές τις ιδέες για τα συγκεκριμένα μοντέλα, οι μαθητές θα 

έχουν την ευκαιρία να κριτικάρουν τις τελικές τους ιδέες. Οι φωτογραφίες 

αυτές τους θυμίζουν τα άτομα για τα οποία σχεδιάζονται τα μοντέλα τους. 

Έχουν επίσης μπροστά τους αποδείξεις του πώς έφτασαν στο τελικό 

προϊόν ή ιδέα συστήματος. Έτσι, οι μαθητές μπορεί να συνειδητοποιήσουν 

ότι υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες για βελτιώσεις σε σχέση με τη 

σχεδίαση.  

Είναι σημαντικό να συζητούν οι ίδιοι οι μαθητές πού θα ήταν καλύτερα να 

τοποθετούν φωτογραφίες του εαυτού τους εν ώρα εργασίας σε έναν χάρτη 

της διαδικασίας σχεδίασης. Βοηθήστε τους να συζητήσουν το Double 

Diamond και αποφανθείτε εάν είναι το καλύτερο μοντέλο για 

εκπροσώπηση του έργου του εργαστηρίου τους. Θα μπορούσαν να 

σχεδιάσουν έναν χάρτη διαδικασίας που να εξηγεί καλύτερα τη σημασία 

της προσέγγισής τους;  

 

DOUBLE DIAMOND  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα της διαδικασίας double 

diamond επειδή απεικονίζει το πώς λαμβάνουν πολλές καλές ιδέες οι 

ομάδες κατά τη διάρκεια των σταδίων 1-3 και το πώς ανθίζει το πεδίο 

εφαρμογής του έργου σχεδιασμού τους. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 



των σταδίων 4-5 αρχίζουν να βελτιστοποιούν τις ιδέες τους ώστε να 

αποφασίσουν σε ποια προβλήματα να επικεντρωθούν. Αφού το κάνουν 

αυτό, στα στάδια 6-7 βρίσκουν πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα, πριν την επίτευξη τελικών λύσεων στα στάδια 8-10.   

  
 

10. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ.  

Αφού είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα τελικά τους σχέδια, οι 

μαθητές χρειάζονται τώρα την ευκαιρία να κάνουν βελτιώσεις. Καθώς 

κάνουν κάποιες τελικές βελτιώσεις, ζητήστε από κάθε ομάδα να σημειώσει 

τη διαδικασία σκέψης της και να την μοιραστεί με την υπόλοιπη τάξη κατά 

τη διάρκεια μιας δίλεπτης παρουσίασης η οποία θα βοηθήσει όλους να 

δώσουν τα σχόλιά τους στους υπολοίπους και ίσως να ξεκινήσουν να 

αποφασίζουν ποιο τελικό προϊόν εστιάζεται περισσότερο στον χρήστη και 

ποια είναι η καλύτερη απάντηση στην πρόκληση του εργαστηρίου.  

Δώστε στους μαθητές την ευκαιρία να αξιολογήσουν ο ένας τη δουλειά 

του άλλου και χρησιμοποιήστε τα σχόλια αυτά για να προγραμματίσετε 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ 
1-3 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ 
4-5 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ 
6-7 

 

ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ 
8-10 

 



πώς θα μπορούσαν να μεταφέρουν το μοντέλο τους στην τελική παραγωγή 

(εάν αυτό είναι δυνατό). Ζητήστε τους να προγραμματίσουν τι είδους 

περαιτέρω δοκιμές θα πρέπει να κάνουν για να ενημερώσουν το σχέδιο 

τους, πόσα άτομα θα χρειαστούν για το σκοπό αυτό και να 

προγραμματίσουν πόσο καιρό θα τους πάρει αυτό. 

 

ΠΟΡΟΙ  

— Πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, 

αποστολή φωτογραφιών, λογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου και μοντελοποίηση 

σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD).  

— Εξοπλισμός για ανταλλαγή ιδεών. Εδώ συμπεριλαμβάνονται: Αντίγραφα τοπικών 

εφημερίδων, πολύχρωμα μπλοκ αυτοκόλλητων σημειώσεων, μεγάλα φύλλα χαρτιού, 

φωτογραφικές μηχανές και συσκευές υπαγόρευσης  

— Εξοπλισμός ψηφοφορίας, για παράδειγμα χέρια ψηλά και αυτοκόλλητα  

— Εξοπλισμός μοντελοποίησης, για παράδειγμα: χαρτί, χαρτόνι, κόλλα, κολλητική 

ταινία, αλουμινόχαρτο, μπαλόνια, αυτοκόλλητα, στυλό, εφημερίδες, ψαλίδι, 

συρραπτικά, χάρακες, μολύβια, τουβλάκια lego. Φροντίστε ώστε να παρέχετε μια 

μεγάλη ποικιλία υλικών ώστε να έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν τα μοντέλα 

τους οι μαθητές. Θα είναι σε θέση να δουν τις δημιουργικές δυνατότητες ακόμα και σε 

φαινομενικά ανόητα αντικείμενα.  

 
    

 


