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2. How Might We?  

Περιγραφή:
 

Η καταγραφή προκλήσεων και ευκαιριών στη μορφή 
ερωτήσεων "How Might We" μπορεί να δημιουργήσει 

μια ευρεία συλλογή ιδεών και να δημιουργήσει 
συνδέσμους μεταξύ τους για να βρεθούν πιθανές 

λύσεις. Αντί να γράφουν παραδοσιακές, συχνά 
αρνητικές ή ανοιχτές σημειώσεις, οι συμμετέχοντες 
καλούνται να λάβουν σημειώσεις με τη μορφή "How 

Might We" όπου λαμβάνουν τις ιδέες και τα αρνητικά 
σημεία για να τις διαμορφώσουν θετικά. Βεβαιωθείτε 
ότι η ομάδα κατανοεί ότι αναζητούν ευκαιρίες και όχι 

λύσεις. 
- Κάθε λέξη της φράσης "How Might We"
βάζει τα μέλη της ομάδας στη σωστή νοοτροπία: 

- Το "How" καθοδηγεί τα μέλη τηςομάδας
να πιστεύουν ότι η απάντηση είναι εκεί έξω. 

- Το "Might" επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να 
αναγνωρίζουν ότι οι πιθανές εισηγήσεις δεν είναι 
απαραίτητο να λειτουργήσουν και αυτό είναι εντάξει.  
Το «We» υπενθυμίζει στα μέλη της ομάδας ότι το 
Design Sprint αφορά την ομαδική εργασία και τη 
δημιουργία ιδεών μεταξύ τους. 
  

Παράδειγμα: 

Μια τμηματική επιτροπή προβαίνει σε ετήσια 
αξιολόγηση των προκλήσεων που αντιμετώπισε το 

τμήμα. Αυτή η μέθοδος τους ενθάρρυνε να 
εξετάσουν τα προβλήματα με θετική στάση και να 

προβληματιστούν δημιουργώντας σημειώσεις που 
μπορούν να πυροδοτήσουν συζητήσεις για τη 

βελτίωση του τμήματος. Μερικές από τις 
σημειώσεις που δημιούργησαν τα μέλη ήταν: «Πώς 

μπορούμε να προσελκύσουμε σπουδαστές 
υψηλότερης ποιότητας;», «Πώς μπορούμε να 

προσφέρουμε ισχυρότερους συνδέσμους προς τη 
βιομηχανία;» «Πώς μπορούμε να γίνουμε πιο 

αποτελεσματικοί στην προσέλκυση εξωτερικής 
χρηματοδότησης της έρευνας;» 

Description:

Writing down challenges and opportunities in 
the “How Might We” question format can 
produce a broad collection of ideas and draw 
links between them to find potential solutions. 
Instead of writing down traditional, often 
negative or open-ended notes, participants are 
asked to take notes in the “How Might We” 
format where they take the insights and the 
negative points to positively reframe them. 
Make sure the team understands they are 
looking for opportunities rather than solutions. 
Each word of the “How Might We” phrase puts 
team members in the right mindset:

- “How” guides team members to believe the 
answer is out there
- “Might” lets team members know their “How  
Might We” statement might or might not work, 
and either possibility is okay
- “We” reminds team members that the Design 
Sprint is about teamwork and building on each 
others’ ideas

Example:

A departmental committee is carrying out a 
yearly assessment of the challenges faced 
by the department. This method encouraged 
them to look at the problems with a positive 
attitude and to brainstorm by creating notes 
that can spark conversations towards 
improving the department. Some of the 
notes members have created were: “How 
Might We attract higher quality students?”, 
“How Might We offer stronger links to the 
industry?” “How Might We become more 
effective in attracting external research 
funding?”



Each participant is given a “3 X 5 Sticky 
Notes” pack and a marker.

Avoid long sentences and explanations.

Write one “How Might We” question per 
sticky note.

Participants are encouraged to write as 
many as possible.

This way of note-writing can be
complementary to other methods in the 

toolkit.
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