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1. Brainstorming 

Περιγραφή:
 

Το Brainstorming είναι μια διαδικασία ομαδικής 
δημιουργικότητας που πραγματοποιείται προκειμένου 

να βρεθεί ένα συμπέρασμα για ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα συλλέγοντας μια  λίστα ιδεών που 

συνεισφέρουν αυθόρμητα τα μέλη της. Οι 
συμμετέχοντες είναι σε θέση να 

σκέφτονται πιο ελεύθερα και προτείνουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες αυθόρμητες νέες ιδέες. 

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάλυση των 
ιδεών και την καταγραφή των σχετικών 

θεμάτων τους είναι το mind mapping. Ενώ μέσω του 
Brainstorming προσπαθούμε να βρούμε καινοτόμες 

λύσεις κατά τη διάρκεια συναντήσεων, μέσω του mind 
mapping μπορούμε να αναλύσουμε σύνθετα 

προβλήματα, να τα απλουστεύσουμε και να 
διευκολύνουμε  στην παρακολούθησή τους.  

Παράδειγμα: 

Ακολουθώντας τα βήματα που δόθηκαν, μια ομάδα 
ακαδημαϊκών σε ένα ολοκαίνουργιο 

τμήμα κατάφερε να συζητήσει πώς να δημιουργήσει 
ένα στρατηγικό σχέδιο για το νέο

τμήμα καθώς και πώς κάθε άτομο κατανοεί την 
εξέλιξη και την κατεύθυνση του τμήματος. 

Ο πρόεδρος του τμήματος διαπίστωσε ότι υπάρχουν 
διαφορετικές απόψεις και κατευθύνσεις 

και ενώ αρχικά όλοι πίστευαν ότι βλέπουν το τμήμα 
με τον ίδιο τρόπο, έχει καταστεί προφανές 

ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, τώρα 
που έχουν σημειωθεί όλες οι διαφορετικές 

κατευθύνσεις, η ομάδα μπορεί εύκολα να 
αποφασίσει πού πρέπει να επικεντρωθεί, πώς και 

πότε.  

Description:
Brainstorming is a group creativity procedure 
which takes place in order to find a conclusion 
for a specific problem by gathering a list of 
ideas spontaneously contributed by its mem-
bers. People are able to think more freely and 
they suggest as many spontaneous new ideas 
as possible. An efficient tool to analyze ideas 
and note down their related topics is mind 
mapping. When brainstorming ideas and trying 
to find innovative solutions during meetings, a 
mind map can break down complex problems 
into simpler and easy to follow formats.

Example:

Following the steps provided, a team of 
academics in a brand new department has 
been able to discuss how to create a strate-
gic plan for the new department as well as 
how each individual understands the 
evolution and direction of the department. 
The president of the department identified 
that there are different views and directions 
and while initially everyone thought they 
see the department in the same way, it has 
become evident that there are different 
opinions. However now that all the different 
directions have been noted down the team 
can easily decide where they need to focus, 
how and when.



Ορίστε ένα χρονικό όριο. Αυτή η διαδικασία 
μπορεί να διαρκέσει εως και 15-60 λεπτά. 

Ξεκινήστε με ένα πρόβλημα / σύντομο 
στόχο - Τα μέλη πρέπει να προσεγγίσουν 

αυτήν την απόλυτα καθορισμένη ερώτηση, 
σχέδιο ή στόχο και να παραμείνουν στο 

θέμα. Αυτό θα είναι το σημείο εκκίνησης 
του Mind Map και θα αντιπροσωπεύει το 

θέμα που θα εξερευνήσετε.

Αποφύγετε την επίκριση / κριτική

Ενθαρρύνετε παράξενες και τρελές ιδέες - 
Απαγόρευση φράσεων όπως "υπερβολικά 

ακριβό", επιτρέψτε την ελεύθερη έκφραση 
των ιδεών έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται 

ότι μπορούν να ξεδιπλώσουν τις ιδέες τους 
(πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι είναι στο 

θέμα)

Στόχος είναι η ποσότητα - Θυμηθείτε,
"η ποσότητα αναπαράγει την ποιότητα". 

Προσθέστε κλαδιά στο χάρτη σας και 
σημειώστε όλες τις ιδέες που 

αναφέρονται.

Βασιστείτε στις ιδέες των άλλων - 
Είναι μια διαδικασία συσχέτισης όπου τα 

μέλη επεκτείνουν τις ιδέες των άλλων και 
προσεγγίζουν νέες ιδέες, επιτρέποντας σε 
αυτές τις ιδέες να αποτελούν έναυσμα για 

τις δικές τους. 

Αναπαραστήστε οπτικά – Τα διαγράμματα 
και τα Post-Its προσδίδουν ζωντάνια στις 

ιδέες και βοηθούν τους άλλους να βλέπουν 
τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. 

Χρωματίστε τις διακλαδώσεις και 
συνδέστε ιδέες με την κεντρική ιδέα αλλά 

και μεταξύ τους.

Set a time limit, this procedure can take up 
to 15–60 minutes.

Begin with a target problem/brief – 
Members should approach this sharply 
defined question, plan or goal and stay on 
topic. This will be the starting point of your 
mind Map and represents the topic you are 
going to explore.

Refrain from judgment/criticism

Encourage weird and wacky ideas – Ban 
killer phrases such as “too expensive”, keep 
the floodgates open so everyone feels free 
to blurt out ideas (provided they’re on 
topic).

Aim for quantity – Remember, “quantity 
breeds quality”. Add branches to your map 
and note down all the ideas stated.

Build on others’ ideas – It’s a process of 
association where members expand on 
others’ notions and reach new insights, 
allowing these ideas to trigger their own. 

Stay visual – Diagrams and Post-Its help 
bring ideas to life and help others see 
things in different ways. Color code your 
branches and connect ideas to the central 
idea and between them
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