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3. Laddering

Περιγραφή:
 

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ένας τρόπος για να 
κατανοήσετε τα προβλήματα, θέτοντας ερωτήσεις 

μετακινώντας τη συνομιλία “πάνω” από τη σκάλα (πιο 
αφηρημένη) ή “κάτω” από τη σκάλα (πιο 

συγκεκριμένη). Η τεχνική σάς ενθαρρύνει να 
χρησιμοποιήσετε το "Γιατί" και το "Πώς" για να 

εξετάσετε ένα πρόβλημα μέσα από διαφορετικά 
επίπεδα εστίασης καθώς “κινείστε” πάνω και κάτω 

από τη σκάλα για να το αναλύσετε καλύτερα. 

Παράδειγμα: 

Ο πρόεδρος του τμήματος χρησιμοποίησε τη μέθοδο 
για να εστιάσει πιο βαθιά σε ευρεία ζητήματα 
βελτίωσης που εντοπίστηκαν από την εθνική 

υπηρεσία διαπίστευσης στην αναθεώρησή τους για 
το τμήμα. Μέσω αυτής της μεθόδου, τα σχόλια όπως 

«το τμήμα πρέπει να συνδεθεί καλύτερα με τον 
κλάδο» έγιναν συγκεκριμένες γραμμές έρευνας που 

προσδιορίζουν ότι η σύνδεση με τον κλάδο απαιτεί 
«επαναφορά αποφοίτων για επισκέψεις», «προσθήκη 

νέου μαθήματος πρακτικής» και «δημιουργία 
συμφωνιών με βιομηχανικούς εταίρους».

Description:

conversation up the ladder (more abstract) or 
down the ladder (more concrete). The technique 
encourages you to use “Why” and “How” to look 
at a problem through different levels of focus as 
you move up and down the ladder in order to 
analyse it better.

Example:

The president of the department used the 
method to focus more deeply on wide issues 
for improvement identified by the national 
accreditation agency in their review of the 
department. Through this method, com-
ments such as ‘the department needs to 
connect better to the industry’ became 
specific lines of inquiry identifying that 
connection to the industry requires ‘bring-
ing back alumni for visits’, ‘adding a new 
practice course’ and ‘creating agreements 
with industry partners’.



Αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει σε έναν 
πίνακα, σε πίνακα ανακοινώσεων ή ακόμα 

και σε ένα κομμάτι χαρτί.  

Συγκεντρώστε την ομάδα σας και γράψτε
 σε μορφή δήλωσης το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζεται στη μέση του πίνακα. 

Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις  "Γιατί;" για να 
απομακρυνθείτε από το πρόβλημα (δηλαδή, 

ανεβείτε τη σκάλα).

Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις «Πώς» για να 
κατεβείτε τη σκάλα σε μια προσπάθεια να 

εστιάσετε το πρόβλημα.
 

Μην ξοδεύετε πολύ χρόνο οργανώνοντας 
τις σκέψεις της ομάδας ενώ ανεβαίνετε 
και κατεβαίνετε τη σκάλα. Η άσκηση θα 

είναι πιο αποτελεσματική εάν η ομάδα 
είναι ελεύθερη να εκφράσει τις σκέψεις 

της καθώς αυτές εμφανίζονται. 

This exercise can be done on a whiteboard, 
a large poster board, or even just a piece of 
paper.

Gather your team and write your problem 
statement in the middle of your board.

Using statement starters, zoom out from 
the problem (i.e., move up the ladder) by 
asking, “Why?”

Use “How” questions to move down the 
ladder in an effort to focus the problem

Do not spend too much time organizing the 
team’s thoughts while moving up and down 
the ladder. The exercise will be more effec-
tive if the team is free to state their 
thoughts as they occur to them.
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