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1. Εισαγωγή
•

Διάρκεια της Εκπαιδευτικής Ενότητας: 60 λεπτά

•

Ο στόχος αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να σε βοηθήσει
να κατανοήσεις τη διαδικασία δημιουργίας μιας ομάδας και να
βελτιώσεις τις ικανότητες και δεξιότητες ομαδικής εργασίας.
Έχεις στη διάθεσή σου 10 λεπτά για να διαβάσεις τα ακόλουθα
θέματα και 50 λεπτά για να υλοποιήσεις 3 υποχρεωτικές
δραστηριότητες (No1, No2, No3) σε συνεργασία με άλλους
συμμετέχοντες. Μετά από αυτές, μπορείς να προχωρήσεις στην
πραγματοποίηση άλλων 2 συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
(No4, No5) χωρίς χρονικό περιορισμό.

•

2. Θεωρητικό Περιεχόμενο
Τι είναι η Ομαδική Εργασία;
Ομάδα- ορισμοί:

1. Η ομάδα αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα και έχει
αναγνωρισμένους στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν. Η
συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας είναι απαραίτητη για την
επίτευξη των στόχων και των σκοπών αυτής.
2. Η ομάδα είναι ένα σύνολο ατόμων που έχουν έναν κοινό στόχο στα
πλαίσια μιας επιχείρησης.
3. Μια αυτό- κατευθυνόμενη ομάδα εργασίας είναι ένα σύνολο υψηλά
εξειδικευμένων εργαζομένων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του
εαυτού τους και της δουλειάς τους.
4. Η ομαδική εργασία βασίζεται στα διαφορετικά είδη αλληλεπίδρασης
μεταξύ των ατόμων και έτσι επηρεάζει σημαντικά τόσο την κουλτούρα όσο
και τη δομή της επιχείρησης.
5. Η ομαδική εργασία μπορεί να συμβάλει δραστικά ως μέσο βελτίωσης της
απόδοσης του εργαζόμενου.

2. Θεωρητικό περιεχόμενο
Στόχοι της Ομάδας & Αρμοδιότητες
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ:

•

•

•

•

Το πρώτο και πιο σημαντικό
χαρακτηριστικό του στόχου είναι η
σαφήνεια.
Ο στόχος πρέπει να είναι
προκλητικός για τα μέλη της
ομάδας.
Ο στόχος συμβάλλει στην
προσωπική βελτίωση, όταν αφορά
κάτι επείγον.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του
στόχου είναι ότι πρέπει να είναι
μετρήσιμος.

ΣΑΦΗΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ &
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ

2. Θεωρητικό περιεχόμενο
Η δομή της ομάδας
Ευρύς στόχος

Κύριο
χαρακτηριστικό

Διαδικασία

1. Στόχος
επίλυσης
προβλημάτων
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2. Δημιουργικός

Αυτονομία

Έρευνα των
δυνατοτήτων και
των
εναλλακτικών

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
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2. Θεωρητικό περιεχόμενο
Τέσσερα Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
της Δομής της Ομάδας
Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά τα οποία συμβάλλουν στην καλή
λειτουργία της ομάδας:
1.
2.
3.
4.

Ξεκάθαροι ρόλοι και αρμοδιότητες
Ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας
Μέθοδοι παρακολούθησης της ατομικής επίδοσης και η παροχή
ανατροφοδότησης
Έμφαση στις απόψεις που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα.

2. Θεωρητικό περιεχόμενο
Tα μέλη της ομάδας
Τα μέλη της ομάδας είναι αυτοί που ασχολούνται ενεργά με την επίτευξη
των στόχων αυτής.
ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Ένα μέλος της ομάδας, για να θεωρείται επαρκές πρέπει να διαθέτει:
1. Τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες/ ικανότητες που χρειάζονται για την
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.
2. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά/ ικανότητες που απαιτούνται για την
επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος όταν εργάζεται με άλλους.
TΡΙΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
1. Οι βασικές ικανότητες και δεξιότητες
2. Μεγάλη επιθυμία να συμβάλουν σε ομαδικές δραστηριότητες
3. Η ικανότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικά

2. Θεωρητικό περιεχόμενο
Ο αρχηγός της ομάδας

Ο αρχηγός της ομάδας θα εξασφαλίζει ένα υποστηρικτικό κλίμα λήψης
αποφάσεων αν:
• Δίνει στα μέλη της ομάδας σημαντικές αρμοδιότητες
• Παρέχει στα μέλη της ομάδας την απαιτούμενη αυτονομία για την
επίτευξη των στόχων τους
• Παρουσιάζει ευκαιρίες, μέσω των οποίων αναδύονται οι ικανότητες
των μελών της ομάδας
• Αναγνωρίζει και ανταμείβει την πολύ καλή απόδοση
• Είναι στο πλευρό της ομάδας και την υποστηρίζει

2. Θεωρητικό περιεχόμενο
Αξιολόγηση και εκμάθηση της ομαδικής
εργασίας
Τα μέλη της ομάδας μπορούν να
αντιληφθούν όταν κάτι δεν πάει
καλά και είναι οι πιο κατάλληλοι
από οποιονδήποτε άλλον στο να
εντοπίσουν τις αιτίες.
Οι ερωτήσεις που όλα τα μέλη της
ομάδας θα πρέπει να
αναρωτηθούν είναι οι εξής:
•
•

”Τι δεν πάει καλά στην ομάδα;”
“Τι θα πρέπει να κάνουμε για να
βελτιωθεί η κατάσταση;”

Οι ομάδες υποστηρίζονται ευρέως
από τις επιχειρήσεις ως ένα μέσο
συλλογικής και οργανωτικής
μάθησης. Επίσης, παρέχουν τη
δυνατότητα ατομικής μάθησης και η
συμμετοχή στην ομάδα αποτελεί
πηγή ανάπτυξης που μπορεί ένα
άτομο να αναζητήσει και να
χρησιμοποιήσει. Σε ότι αφορά την
επίλυση τυχόν προβλημάτων,
μπορεί να υποστηριχθεί ότι όσο
πληρέστερη κατανόηση έχει μια
ομάδα για το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει, τόσο πιο
αποτελεσματικά μπορεί να το
επιλύσει.

3. Δραστηριότητες

Δραστηριότητα #1:
“Επίλυση ενός προβλήματος”
15 λεπτά

Δραστηριότητα 1: “Επίλυση ενός
προβλήματος ”
•Βρες 5 προβλήματα που αφορούν την παρούσα κατάσταση
στην εργασία σου και κατάταξέ τα με σειρά προτεραιότητας.
•Χωριστείτε σε μικρές ομάδες (3-4 άτομα) σύμφωνα με τα
προβλήματα τα οποία σας απασχολούν και δημιουργήστε ένα
δέντρο προβλημάτων. Όρισε τα προβλήματα, τις αιτίες και τις
συνέπειες τους. Χρησιμοποίησε το CHAT για να οργανώσεις τις
ομάδες σου.
•Τώρα, αναζήτησε τις λύσεις, τις συνέπειες και το πως αυτές θα
μπορούσαν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν.
Παρουσίασε τα αποτελέσματα αυτής της
δραστηριότητας δημιουργώντας ένα post ανά
ομάδα χρησιμοποιώντας το forum.

Δραστηριότητα 1: “Επίλυση
προβλημάτων”

Συγχαρητήρια, μόλις ολοκλήρωσες τη
Δραστηριότητα 1! Τώρα μπορείς να
προχωρήσεις στη Δραστηριότητα 2.

Δραστηριότητα #2:
“Tο ορυχείο”
20 λεπτά

Δραστηριότητα 2: “Tο ορυχείο”
•Σκέψου ένα ορυχείο, ποια άτομα, σε ποιες θέσεις και ποιες ομάδες θα
πρέπει να οργανώσεις. Μετά από αυτό προετοίμασε τις κάρτες με τους
διαφορετικούς ρόλους. Οι κάρτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν
λεπτομερείς πληροφορίες για τους ρόλους που έχουν εκχωρηθεί.
Χρησιμοποίησε το FORUM για να παρουσιάσεις την πρότασή σου, και
στη συνέχεια το CHAT ώστε να αποφασίσετε ποια ομάδα καρτών θα
χρησιμοποιήσετε τελικά.
•Επέλεξε μια κάρτα με το ρόλο που θα παίξεις στο ορυχείο.
Χρησιμοποίησε το CHAT για να οριστικοποιήσεις το ρόλο του κάθε
συμμετέχοντα.
•Η ομάδα πρέπει να αποφασίσει την οργάνωση και τη κατανομή των
αρμοδιοτήτων. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να αποφασίσουν από
κοινού τα παραπάνω βήματα. Στο τέλος, όταν όλα τα μέλη της ομάδας
γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους και έχουν μια εικόνα για το ορυχείο,
γίνεται η προετοιμασία των ρόλων τους.

Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων κάθε
συμμετέχοντα σε ένα post χρησιμοποιώντας το
forum.

Δραστηριότητα 2: “Tο ορυχείο”

Συγχαρητήρια, μόλις ολοκλήρωσες τη
Δραστηριότητα 2! Παρακαλώ, προχώρησε
στη Δραστηριότητα 3.

Δραστηριότητα #3:
“Φτιάχνοντας μια γέφυρα, πιο
ψηλή από τις άλλες”
15 λεπτά

Δραστηριότητα 3: “Φτιάχνοντας μια
γέφυρα, η οποία είναι πιο ψηλή από τις
άλλες”

•Χωριστείτε σε 2 ομάδες. Χρησιμοποίησε το CHAT, για να οργανώσετε από κοινού
τις ομάδες.
•Κάθε ομάδα πρέπει να φτιάξει τον πυλώνα μιας γέφυρας, ο οποίος θα πρέπει να
είναι πιο ψηλός και πιο σταθερός από αυτόν της άλλης ομάδας και θα πρέπει να
εργαστεί σε ένα ξεχωριστό χώρο, εάν είναι δυνατό. Διάλεξε τα υλικά που θα
χρησιμοποιήσεις, χρησιμοποιώντας το CHAT. Κάθε πυλώνας πρέπει να είναι
φτιαγμένος από διαθέσιμα υλικά.
•Επέλεξε ποια μέλη της ομάδας θα δημιουργήσουν τον πυλώνα και αποφάσισε τα
βήματα της διαδικασίας χρησιμοποιώντας το CHAT.
•Αφού εργαστείτε όλοι μαζί για 15 λεπτά, οι ομάδες συζητούν τα αποτελέσματα
χρησιμοποιώντας το FORUM .

Ανέβασε τη φωτογραφία του πυλώνα σε ένα
post, χρησιμοποιώντας το FORUM.

Δραστηριότητα 3: “Φτιάχνοντας μια γέφυρα, η οποία
είναι πιο ψηλή από τις άλλες

”

Συγχαρητήρια, μόλις ολοκλήρωσες τη
Δραστηριότητα 3!

Συμπληρωματικές
δραστηριότητες
Δραστηριότητα 1: “Από το μάρμαρο στη
μαρμαρόσκονη ”
Δραστηριότητα 2: “Δωρεά σε μια Σχολή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης”

Δραστηριότητα 1: “Από το μάρμαρο στη
μαρμαρόσκονη

”

Συζητήστε σε ομάδες χρησιμοποιώντας το CHAT και βρείτε τον καλύτερο
τρόπο για να φέρετε εις πέρας τα παρακάτω:
1ο Μέρος:
2ο Μέρος:
3ο Μέρος:
4ο Μέρος:

“Μεταφορά του μαρμάρου στον συνεταιρισμό”
“Γέμισμα των κιβωτίων με τη μαραμαρόσκονη”
“Προώθηση της μαρμαμόσκονης στην αγορά”
“Πώληση της μαρμαρόσκονης- Δημιουργία της μπράντας”

Συζητήστε με ποιόν τρόπο θα προχωρήσετε και χωρίστε τις
αρμοδιότητες του κάθε μέλους της ομάδας χρησιμοποιώντας το FORUM.

Δραστηριότητα 2: “Δωρεά σε μια σχολή

τεχνολογικής εκπαίδευσης ”

Κάντε μια λεπτομερή συζήτηση για την οργάνωση των
παρακάτω εργασιών χρησιμοποιώντας το CHAT:
Εργασία 1: Συζήτησε σε ποιο σχολείο θα ήθελες να γίνει η
δωρεά και αιτιολόγησε τους λόγους της επιλογής σου
(χρήση νέων τεχνολογιών, Η/Υ κτλ).
Εργασία 2: Τώρα οργάνωσε τη δραστηριότητα θέτωντας
την πιθανή ημερομηνία της επίσκεψης στο σχολείο και το
ποσό της δωρεάς σου.

Συζήτησε για την πορεία των εργασιών με την ομάδα σου
μέσω του FORUM.

4. Περίληψη
Συγχαρητήρια! Ολοκλήρωσες επιτυχώς την
Εκπαιδευτική Ενότητα Ομαδική Εργασία!
Tο μάθημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε στο
τέλος αυτού να είσαι ικανός να:
Κατανοείς τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας
Ορίζεις τα χαρακτηριστικά της επιτυχούς ομαδικής εργασίας
Ορίζεις τους διαφορετικούς ρόλους της ομάδας
Κάνεις νέες συνεργασίες
Είσαι πρόθυμος να αναπτύξεις τεχνικές αλληλεπίδρασης που
απαιτούνται για μια αποτελεσματική ομαδική εργασία
6. Αξιολογείς την ομαδική εργασία
1.
2.
3.
4.
5.

5. Ενδιαφέροντα Links
•http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower
•http://www.triz-journal.com/innovation-toolstactics/breakthroughdisruptive-innovation-tools/teamworkcreativity-help-identify-root-causes/
•http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/ewco/r
eports/TN0507TR01/TN0507TR01.pdf
•http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1955345/
•https://www.youtube.com/watch?v=o9mdHMtxOjY
•https://www.youtube.com/watch?v=nE6mDCdYuwY

