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Η ανάλυση SWOT ορίζεται ως «μια γενική τεχνική σχεδιασμού και οργάνωσης ενός
συνεκτικού πλαισίου λήψης αποφάσεων, που μπορεί να αφορά ένα θεσμό, μια
επιχείρηση, μια γεωγραφική περιοχή, μια δημόσια πολιτική κ.λ.π.» Είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη στα πλαίσια της διοίκησης επιχειρήσεων , αλλά και στον τομέα της
ψυχολογίας, πάνω από 50 χρόνια.
Το παρόν εργαστήριο φιλοδοξεί να προσεγγίσει την αξιοποίηση της ανάλυσης
SWOT, προκειμένου να υπάρχει :
μια συμμετοχική διαδικασία ζύμωσης από πλευράς των μαθητών, με στόχο
την ανάδειξη πολλών δυνητικών θεμάτων, παρέχοντας στους μαθητές μια
συνολική εικόνα των περιβαλλοντικών ζητημάτων
μια τελική επιλογή θέματος με δημοκρατικές αρχές .

Ο απώτερος στόχος της χρήσης της τεχνικής δεν είναι μόνο να κινητοποιήσει
το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον από τους μαθητές, αλλά και να τους δώσει
την ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά και με αλληλοσεβασμό, δημιουργώντας
μόνοι τους το γενικότερο πλαίσιο από το οποίο θα αποφασίσουν να
επικεντρώσουν σε μια πτυχή του.
Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής γνωριμίας και επικοινωνίας
μεταξύ των μελών της ομάδας.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο (οι μαθητές στο σχολείο):
χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων
ενημερώνονται για τη ανάλυση SWOT

Strengths πλεονεκτήματα
Opportunities
ευκαιρίεςπροοπτικές

Weakness
μειονεκτήματα
Threats
Απειλές,
κίνδυνοι,
προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση τα πλεονεκτήματα συνδέονται με τις προοπτικές
ενώ τα μειονεκτήματα με τις απειλές.
Αναλύουν την προσωπικότητα τους ο καθένας μόνος του και βρίσκουν κοινά
σημεία στα μέλη της ομάδας.
Αναλύουν το τόπο με τον οποίο αποφασίζουν να ασχοληθούν (το καλύτερο
είναι να είναι η δική τους περιοχή σε επίπεδο χωριού, πόλης νομού, ή
περιφέρειας) .
Αναλύουν την σημερινή εποχή, δίνοντας έμφαση στα γενικότερα σύγχρονα
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Στο τέλος συνθέτοντας τις τρεις προαναφερόμενες αναλύσεις εστιάζουν στα
κοινά σημεία και προτείνουν η κάθε ομάδα ένα θέμα.
Στην ολομέλεια των ομάδων παρουσιάζονται οι ενδιάμεσες αναλύσεις καθώς
και το προτεινόμενο θέμα.
Προφανώς προκύπτουν τόσα θέματα όσα και οι ομάδες.
Ακολουθεί δημοκρατική διαδικασία υποστήριξης των θεμάτων με κατάλληλη
επιχειρηματολογία αλλά και προσπάθεια σύγκλισης με βάση κοινές αναφορές
και στοιχεία.
Αν δεν προκύψει θέμα με αυτό τον τρόπο τότε γίνεται διαδικασία
ψηφοφορίας των επικρατέστερων θεμάτων και τελικά αναδεικνύεται το
θέμα που υποστηρίζει η πλειοψηφία.

