
1. Dot Voting 

Περιγραφή:
 

Η ψηφοφορία με κουκκίδες είναι ένα απλό εργαλείο 
που χρησιμοποιείται για τη δημοκρατική ιεράρχηση 
των στοιχείων ή τη λήψη αποφάσεων σε μια ομάδα. 

Είναι ένας εύκολος και απλός τρόπος για να 
περιορίσετε τις εναλλακτικές λύσεις και να 

συγκλίνετε σε ένα σύνολο εννοιών ή ιδεών. Στην 
ψηφοφορία με  “dots”, το κάθε άτομο σε μια ομάδα 

παίρνει ένα αριθμό  “dots”  που μπορεί να 
αντιστοιχιστεί σε μια εναλλακτική που

αποτελεί μέρος ενός συνόλου εναλλακτικών. 

Description:

Dot voting is a simple tool used to democratical-
ly prioritize items or make decisions in a group 
setting. It is an easy, straightforward way to 
narrow down alternatives and converge to a set 
of concepts or ideas. In dot voting, each individ-
ual in a group is given a number of “dots” that 
can be each assigned to an alternative which is 
part of a set of alternatives. 
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Συγκεντρώστε υλικά. Το υλικό σας θα 
εξαρτηθεί από το τι θα ψηφιστεί και από το 

τι θα χρησιμοποιήσετε για να ψηφίσετε. 
Η χρήση Post-Its βοηθά τους άλλους να 

βλέπουν τα πράγματα με διαφορετικούς 
τρόπους. Για ψηφοφορία, τα αυτοκόλλητα 

τύπου  “dots” χρησιμοποιούνται πιο συχνά 
λόγω της ευελιξίας τους, αλλά μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν και 
μαρκαδόροι. 

Προσδιορίστε τους περιορισμούς ψήφου. 
Πριν από την ψηφοφορία, υπενθυμίστε στα 

άτομα τον σκοπό και την αξία της 
διαδικασίας ψηφοφορίας. Πείτε στους 

συμμετέχοντες πόσες ψήφους θα έχουν. 
 

Ψηφοφορία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
ψηφίσουν ήσυχα. Η συνομιλία δεν πρέπει 

να συνεχιστεί έως ότου όλοι οι 
συμμετέχοντες έχουν ψηφίσει. 

Υπολογίστε το αποτέλεσμα. Μόλις 
ψηφίσουν όλα τα άτομα, οι συμμετέχοντες 

μπορούν να συγκλίνουν και να συζητήσουν 
το αποτέλεσμα και γιατί έχουν ψηφίσει για 

συγκεκριμένες επιλογές ή αξιολογούν τα 
επόμενα βήματα τώρα που έχει επιτευχθεί 

μια συλλογική κατάταξη.

Ξαναψηφίστε. Εάν έχετε ισοπαλία μεταξύ 
των κορυφαίων επιλογών ή απαιτείται 

περαιτέρω ιεράρχηση, η ομάδα μπορεί να 
ψηφίσει ξανά για να καθορίσει έναν σαφή 

νικητή. 

Gather Materials. Your materials will 
depend on what is voted on, and what you 
use to vote. Post-Its help bring ideas to life 
and help others see things in different 
ways. For voting, dot stickers are most 
commonly used due to their flexibility yet 
markers can be also used. 

Specify voting constraints. Before the vote, 
remind individuals the purpose and value 
of the voting exercise. Tell participants how 
many votes they will have.

Vote. Participants should place their votes 
quietly. Conversation should not resume 
until all participants have placed their vote.

Calculate outcome. Once all individuals 
have voted, participants can converge and 
discuss the outcome and why they have 
voted for particular options or assess next 
steps now that a collective ranking has 
been achieved. 

Potentially narrow and revote. If you have a 
tie among top options or further prioritiza-
tion is needed, the group can vote again to 
establish a clear winner.
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