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4. Roundabout 

Περιγραφή:
 

Το “Roundabout“ είναι μια δραστηριότητα στην οποία 
οι ιδέες εξελίσσονται καθώς περνάνε από άτομο σε 

άτομο. Μερικές φορές η συλλογική φωνή πολλών 
ανθρώπων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από 

μια μόνο φωνή. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει τη 
δημιουργία νέων ιδεών μέσα από μια μορφή ομαδικής 

συγγραφής. Καθώς μια ιδέα μεταφέρεται από άτομο σε 
άτομο, μπορεί να αναπτυχθεί και να αλλάξει με 

απροσδόκητους τρόπους για να αποκαλύψει μερικές 
υπέροχες πρωτότυπες έννοιες. Η μέθοδος αυτή είναι 

ένας θαυμάσιος τρόπος μέσα από μια μικρή ομάδα 
ανθρώπων να δημιουργηθεί μια συλλογή από άτυπες 

ιδέες γύρω από μια συγκεκριμένη πρόκληση, γιατί 
απαιτεί οι συμμετέχοντες παίρνουν και να βασιστούν 

στις ιδέες των άλλων. Η δύναμη αυτής της μεθόδου 
είναι ότι οι ιδέες αναδύονται από τη συλλογική 

συμβολή και όλοι παίρνουν μια σειρά. Καθώς παίρνετε 
την ιδέα κάποιου άλλου, σκεφτείτε κριτικά αυτό που 

σας δίνεται, αλλά μην το αφήσετε να περιορίσει τη δική 
σας σκέψη. Ακόμα κι αν η ιδέα φαίνεται περίεργη ή 

αδύνατη, μπορεί να περιέχει τον σπόρο μιας 
επιτυχημένης εννοιολογικής κατεύθυνσης. Το 

καλύτερο αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο ιδεών που 
κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί μόνος του. 

Παράδειγμα: 

Ο πρόεδρος του τμήματος ανησυχεί ότι οι 
ακαδημαϊκοί του τμήματος πιστεύουν πως δεν 

έχουν πολλά κοινά και δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν σε ένα κοινό νέο θέμα 

μεταπτυχιακών μαθημάτων. Χρησιμοποιώντας αυτή 
τη μέθοδο οι ακαδημαϊκοί μπόρεσαν να χτίσουν σε 

περιορισμένο χρόνο ο ένας πάνω στις ιδέες του 
άλλου μεταξύ των θεμάτων και βάση των ατομικών 

τους ενδιαφερόντων. Μέχρι το τέλος της 
συνάντησης υπήρχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για 

ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με σημειώσεις 
σχετικά με τον τρόπο που κάθε ακαδημαϊκός 

συνεισφέρει και ταιριάζει στο θέμα.   

Description:

Roundabout is an activity in which ideas evolve 
as they are passed from person to person. 
Sometimes the collective voice of several people 
might be more effective than a single voice 
alone. Roundabout allows for the generation of 
fresh ideas by providing a format for group 
authorship. As an idea is passed from person to 
person, it can grow and change in unexpected 
ways to uncover some wonderfully original 
concepts. As an ideation method, roundabout is 
a superb way to get a small team of people to 
create a collection of atypical ideas around a 
particular challenge, because it requires that 
participants inherit and build upon each other’s 
ideas. The power of this method is that ideas 
emerge from collective input and everyone 
takes a turn. As you inherit another’s idea, think 
critically about what you’re given but don’t let it 
limit your own thinking. Even if the idea seems 
strange or impossible, it may contain the seed 
of a successful conceptual direction. The best 
result is a set of ideas that no single person 
could have imagined on her own.

Example:

The president of the department is 
concerned that the academics in the depart-
ment think they do not have much in 
common and cannot agree on a common 
new postgraduate course topic. Using this 
method, the academics had to build on each 
other’s ideas and intersections between 
topics and interests of individual academics 
were found in a short amount of time. By 
the end of the meeting there was a concrete 
plan for a postgraduate degree with notes 
on how each academic contributes and fits 
into the theme.



Προσδιορίστε μια σχεδιαστική πρόκληση 
που χρειάζεται νέες ιδέες.

∆ιπλώστε ένα χαρτί σε τέσσερα μέρη.

 
Σχηματίστε ομάδες με 4-5 άτομα. 

Μοιράστε χαρτιά.

 
Ζητήστε από κάθε άτομο να γράψει την 

πρόκληση.

Ζητήστε τους να γράψουν μια μη 
συμβατική λύση.

 
∆ώστε εντολή σε όλους να δώσουν κάθε 

χαρτί προς τα αριστερά.

 
Ζητήστε τους να γράψουν έναν λόγο για 

τον οποίο η πρόταση θα αποτύχει.

 
Ζητήστε από όλους να περάσουν ξανά κάθε 

χαρτί στον επόμενο.

 
Ζητήστε τους να γράψουν έναν τρόπο 

επίλυσης της κριτικής.

 
Ορίστε ένα χρονικό όριο, αυτή η διαδικασία 

μπορεί να διαρκέσει
εώς και 15-30 λεπτά. 

Identify a design challenge in need of fresh 
ideas.

Make a worksheet folded into four parts.

Form teams with 4-5 people. Hand out 
worksheets.

Instruct each person to write down the 
challenge.

Ask them to write down an unconventional 
solution.

Instruct everyone to pass each worksheet 
to the left.

Ask them to write a reason why the propos-
al will fail.

Instruct everyone to pass each worksheet 
again.

Ask them to write down a way to resolve 
the critique.

Set a time limit, this procedure can take up 
to 15–30 minutes.
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