
Ενότητα 4

Ομαδική Εργασία 



Ενότητα 4: Ομαδική Εργασία

Μέρος 1 Τι είναι η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη του 
ομαδικού πνεύματος και οι εργασιακές 
δεξιότητες

Θέμα 1 Πώς να εργάζεστε σε μια ομάδα (θεωρία και 
πράξη) - ορισμός της ομαδικής εργασίας, 
ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και 
εργασιακές δεξιότητες

Θέμα 2 Γιατί ένα άτομο πρέπει να εργάζεται συνεκτικά 
με άλλους

Θέμα 3 Αποτελεσματική επικοινωνία και κανόνες 
σεβασμού στις ομάδες



Ενότητα 4: Ομαδική Εργασία

Μέρος 2 Οργάνωση και προγραμματισμός στην 
ομαδική εργασία

Θέμα 1 Πώς η οργάνωση και ο προγραμματισμός 
κάνουν την ομαδική εργασία πιο 
αποτελεσματική

Θέμα 2 Οικοδόμηση εμπιστοσύνης εντός της ομάδας

Θέμα 3 Πώς να μοιράζεστε τα καθήκοντα, τις εργασίες 
και τις ευθύνες



Ενότητα 4: Ομαδική Εργασία

Μέρος 3 Πλεονεκτήματα ομαδικής εργασίας και 
αντιμετώπιση προκλήσεων

Θέμα 1 Πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας

Θέμα 2 Επίλυση ομαδικών συγκρούσεων

Θέμα 3 Πώς να παρέχετε ανατροφοδότηση εντός της 
ομάδας



Ενότητα 4: Ομαδική Εργασία

Δραστηριότητες

Παραπομπές

Περαιτέρω αναγνώσεις



Photo/image representing the Module here

Πηγή: https://tinyurl.com/h2uahbe5

https://tinyurl.com/h2uahbe5


Μαθησιακοί στόχοι
Καλώς ήρθατε στη Διδακτική Ενότητα 4: Ομαδική εργασία

Οι μαθησιακοί στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας είναι να βοηθήσει τους 
πρώην κρατούμενους να μάθουν πώς να εργάζονται σε μια ομάδα και πώς 
αυτό μπορεί να βελτιώσει την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία. 

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές, τα εργαλεία, οι στρατηγικές, οι 
προσεγγίσεις, οι τεχνικές μάθησης και οι μεθοδολογίες θα αναπτύξουν 
περαιτέρω τις δεξιότητες των πρώην κρατουμένων στους ακόλουθους τομείς: 

1. Πώς να χτίσετε εμπιστοσύνη και ισχυρές εργασιακές σχέσεις

2. Πώς να έχετε καλή επικοινωνία 

3. Πώς να είστε δημιουργικοί & παραγωγικοί

Δεν υπάρχει "εγώ" σε μια ομάδα αλλά "εμείς". Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να 
βρείτε εύκολους τρόπους για να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στην ομαδική 
εργασία σε έναν εργασιακό χώρο. Η εκμάθηση της ομαδικής εργασίας μπορεί 
να βοηθήσει στην επανένταξη των πρώην κρατουμένων .

Πηγή: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
people-holding-each-other-s-hands-3184423/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-holding-each-other-s-hands-3184423/


Αρχική αξιολόγηση
Τύπος δραστηριότητας - Σωστό ή Λάθος

1. Η συνεκτική συνεργασία με άλλους μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση των μελών της 
ομάδας.

a. Σωστό
b. Λάθος

2. Αν εμπιστεύεστε τους ανθρώπους της ομάδας σας, θα ωφελήσει τις σχέσεις σας. 

a. Σωστό
b. Λάθος

3. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος θα σας κάνουν παραγωγικούς, αλλά δεν 
θα λύσουν τις συγκρούσεις με τους συναδέλφους.

a. Σωστό
b. Λάθος



Αρχική αξιολόγηση
Τύπος δραστηριότητας - Πολλαπλή επιλογή

1. Τι κάνει μια ομάδα να λειτουργεί με επιτυχία;
a. Δέσμευση για να γίνει η δουλειά 
b. Καλή επικοινωνία
c. Εμπιστοσύνη και σεβασμός
d. Όλα τα παραπάνω

2. Για να αρχίσετε να μοιράζεστε τις ευθύνες σας με άλλους πρέπει να:  
a. ακούτε περισσότερο 
b. χωρίζετε τα καθήκοντα σε μικρότερα
c. κατανοήσετε τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας
d. Όλα τα παραπάνω

3. Γιατί είναι σημαντικό να δίνετε ανατροφοδότηση στους συναδέλφους σας;
a. Προκαλεί προβλήματα
b. Η επικοινωνία με τους ανθρώπους είναι δύσκολη
c. Αυξάνει τον κύκλο εργασιών
d. Αυξάνει την παραγωγικότητα 



Μέρος 1

Τι είναι η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και οι 
εργασιακές δεξιότητες
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Πηγή εικόνας: https://tinyurl.com/n88bth5s

https://tinyurl.com/n88bth5s


Θέμα 1: Πώς να εργάζεστε σε μια ομάδα (θεωρία και πράξη) - ορισμός της ομαδικής 
εργασίας, ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και εργασιακές δεξιότητες
Τι είναι η ομαδική εργασία;

Ένας πολύ καλός ορισμός της ομαδικής εργασίας είναι: 

"Η διαδικασία συνεργασίας με μια ομάδα ανθρώπων για την επίτευξη ενός στόχου. Η ομαδική εργασία 
αποτελεί συχνά ένα κρίσιμο μέρος μιας επιχείρησης, καθώς είναι συχνά απαραίτητο οι συνάδελφοι να 
συνεργάζονται καλά, προσπαθώντας να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους σε κάθε περίσταση. Ομαδική 
εργασία σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν, χρησιμοποιώντας τις ατομικές 
τους δεξιότητες και παρέχοντας εποικοδομητική ανατροφοδότηση, παρά τις όποιες προσωπικές 
συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων." (σύμφωνα με το BusinessDictionary.com, μάθετε περισσότερα εδώ 
https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html)

Αυτό που κάνει μια ομάδα να λειτουργεί με επιτυχία είναι: 

● Δέσμευση για να ολοκληρωθεί η δουλειά

● Καλή επικοινωνία

● Εμπιστοσύνη και σεβασμός

https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html


Θέμα 1: Πώς να εργάζεστε σε μια ομάδα (θεωρία και πράξη) -
ορισμός της ομαδικής εργασίας, ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος 
και εργασιακές δεξιότητες.
● Δέσμευση για να ολοκληρωθεί η δουλειά

Το να επιδεικνύετε το επίπεδο της δέσμευσής σας στην εργασία σας σημαίνει ότι δημιουργείτε 
περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης. Γι' αυτό πρέπει να δείχνετε αυτοπεποίθηση, να είστε ομαδικός παίκτης, 
να ακούτε τις προτάσεις των άλλων και να μοιράζεστε ιδέες. 

● Εμπιστοσύνη και σεβασμός

Ένα περιβάλλον με σεβασμό μειώνει το άγχος και αυξάνει την ψυχική και σωματική ευεξία.

● Καλή επικοινωνία

Επικοινωνήστε καθημερινά και με κάθε τρόπο! Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να ακούμε τους άλλους, 
προκειμένου να κάνουμε την επικοινωνία με τους συναδέλφους μας πιο αποτελεσματική.



Θέμα 1: Πώς να εργάζεστε σε μια ομάδα (θεωρία και πράξη) -
ορισμός της ομαδικής εργασίας, ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος 
και εργασιακές δεξιότητες.
Τι είναι η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος;

Είναι μια τεχνική για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επικοινωνίας των ομάδων εργασίας 
μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Μέσω της ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος μπορούμε να 
εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της ομάδας και να έχουμε αυξημένη παραγωγικότητα. 

Είναι σημαντικό να έχουμε και να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος 
επειδή θα ενισχύσει τη συνεργασία και τα κίνητρα της ομάδας και θα οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση της 
ομάδας. 

Εάν υπάρχουν συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, μια αποτελεσματική μέθοδος για τη δημιουργία 
ισχυρότερων δεσμών και την άσκηση καλύτερης συνεργασίας είναι η χρήση δραστηριοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων. 



Θέμα 1: Πώς να εργάζεστε σε μια ομάδα (θεωρία και πράξη) - ορισμός της ομαδικής 
εργασίας, ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και εργασιακές δεξιότητες.

Τι είναι οι εργασιακές δεξιότητες?

Οι δεξιότητες εργασίας/ομαδικής εργασίας που αναφέρονται παρακάτω, μπορούν 
να σας βοηθήσουν να εργαστείτε αποτελεσματικά σε μια οργανωμένη ομάδα. 

 Διαχείριση χρόνου 

 Επίλυση προβλημάτων

 Κριτική σκέψη

 Συνεργασία

 Επικοινωνιακές δεξιότητες

Πηγή εικόνας: https://www.reshot.com/free-stock-
photos/photo/work-play-QoB8gy/

https://www.reshot.com/free-stock-photos/photo/work-play-QoB8gy/


Θέμα 2: Γιατί ένα άτομο πρέπει να εργάζεται συνεκτικά με άλλους 

Η αληθινή επιτυχία προέρχεται από την ύπαρξη μιας συνεκτικής 
ομάδας. Η ομάδα παραμένει ενωμένη όταν εργάζεται για την 
επίτευξη ενός κοινού στόχου και όλοι αισθάνονται ότι 
συμβάλλουν στη συνολική επιτυχία της ομάδας.

Αν αυξήσουμε τη συνοχή της ομάδας στον εργασιακό χώρο, 
αυξάνουμε αυτόματα τα εξής: 

● Επιτυχία: ισχυρή επίδραση στο συνολικό ομαδικό πνεύμα με 
τον εορτασμό της επιτυχίας.

● Ικανοποίηση από την εργασία: όλοι είναι στην ίδια σελίδα και 
η επίτευξη του ίδιου ομαδικού στόχου είναι αναζωογονητική.

● Αυτοεκτίμηση των μελών της ομάδας: η υψηλή αυτοεκτίμηση 
οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Πηγή εικόνας : https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k

https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k


Θέμα 3: Αποτελεσματική επικοινωνία και κανόνες σεβασμού στις ομάδες. 

 Αποτελεσματική επικοινωνία είναι όταν δύο ή 
περισσότερα άτομα λαμβάνουν, παραδίδουν και 
κατανοούν με επιτυχία ένα έργο.

 Για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική 
επικοινωνία στον εργασιακό χώρο πρέπει να 
ακολουθήσουμε ορισμένες αρχές όπως η δέσμευση, η 
συνοχή, η πληρότητα και ο σεβασμός.

 Ο σεβασμός σε μια ομάδα δεν σημαίνει μόνο να λέμε 
"παρακαλώ" και "ευχαριστώ" αλλά να επεκτείνουμε 
αυτή την εκτίμηση. 

 Το κλειδί για την ανάπτυξη σχέσεων είναι η επίδειξη 
σεβασμού μέσω της επικοινωνίας. Επίσης πολύ 
σημαντικό είναι να διατηρούνται ορισμένες αξίες, οι 
οποίες είναι κοινές για όλους. Ακολουθώντας τα 
παραπάνω βήματα  μπορούμε να δημιουργήσουμε 

Πηγή εικόνας: https://pixabay.com/illustrations/together-
earth-people-board-school-2450090/

https://pixabay.com/illustrations/together-earth-people-board-school-2450090/


Περαιτέρω αναφορές & πηγές 

● The 20 People Skills you need to succeed at work. 
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/15/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-
at-work/?sh=55553f6b3216

● Teamwork Skills: Definition, Examples, Best for Your Resume [+Tips] 
https://zety.com/blog/teamwork-skills

● Effective Communication in a Team. https://smallbusiness.chron.com/premeeting-planning-effective-
communication-76909.html

● 6 steps to improve team cohesion and achieve goals faster. https://www.podium.com/article/team-
cohesion/

https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/15/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-at-work/?sh=55553f6b3216
https://zety.com/blog/teamwork-skills
https://smallbusiness.chron.com/premeeting-planning-effective-communication-76909.html
https://www.podium.com/article/team-cohesion/


Δραστηριότητες



Δραστηριότητα 1 

Πηγή εικόνας: https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-
green-red-and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/

https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-green-red-and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/


Δραστηριότητα 1 
Περιγραφή δραστηριότητας : Διαβάστε προσεκτικά κάθε στοιχείο πολλαπλής επιλογής και τις πιθανές 
απαντήσεις. Επιλέξτε το γράμμα της σωστής απάντησης

1. Η σωστή ομαδική εργασία απαιτεί: 
a. Καλή επικοινωνία με συναδέλφους
b. Προθυμία καταμερισμού ευθυνών
c. Επίλυση προβλημάτων
d. Όλα τα παραπάνω

2. Ποιά από τις ακόλουθες δηλώσεις δεν αντικατοπτρίζει τις βασικές δεξιότητες της ομαδικής εργασίας;
a. Η ικανότητα να εργάζεται κανείς μόνος του
b. Η κατανόηση των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας
c. Να υπάρχει σεβασμός
d. Να επιλύει τυχόν συγκρούσεις με τους συμπαίκτες του

3. Ποιες δεξιότητες μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε αποτελεσματικά σε μια ομάδα;
a. Διαχείριση χρόνου
b. κριτική σκέψη
c. Επικοινωνιακές δεξιότητες 
d. Όλα τα παραπάνω



Δραστηριότητα 1.2

Περιγραφή δραστηριότητας (Τύπος - Ελεύθερη επιλογή) : Προσπαθήστε να απαντήσετε στις 
ακόλουθες ερωτήσεις. 

Γιατί είναι σημαντικό να εργάζεστε με συνοχή με άλλους;

Γιατί χρειαζόμαστε κανόνες στις ομάδες;



Μέρος 2

Οργάνωση και προγραμματισμός στην ομαδική εργασία. 



Photo/image/graphic/video here

Πηγή εικόνας: https://tinyurl.com/5fxyjbfz

https://tinyurl.com/5fxyjbfz


Θέμα 1: Πώς η οργάνωση και ο προγραμματισμός κάνουν την ομαδική εργασία πιο 
αποτελεσματική. 

Ο προγραμματισμός καθιστά την εργασία σας πιο 
αποτελεσματική και σας βοηθά να ιεραρχήσετε τις εργασίες σας 
για να επιτύχετε τον στόχο σας. 

Η οργάνωση είναι ένας τρόπος για να οργανώσετε αυτή την 
ιεράρχηση με ευκολότερο τρόπο. 

Έτσι, ο προγραμματισμός και η οργάνωση είναι δύο 
διαφορετικές δεξιότητες που είναι ισχυρές όταν τις συνδυάζουμε. 

Σκεφτείτε κάτι που έπρεπε να κάνετε, αλλά δεν ξέρατε από πού 
να ξεκινήσετε. Η στιγμή που συνειδητοποιείτε πώς και από πού 
να ξεκινήσετε προκειμένου να επιτύχετε το έργο σας είναι εκείνη 
η στιγμή που αρχίζετε να σχεδιάζετε και να οργανώνετε τα 
πράγματά σας. 

Έτσι, πρώτα πρέπει να θέσετε έναν στόχο και στη συνέχεια να 
αρχίσετε να σκέφτεστε πώς θα τον πετύχετε! Στις επόμενες 

ά  ί   άθ  έ  ή  ί    

Πηγή εικόνας: 
https://pixabay.com/vectors/meeting-business-
brainstorming-1453895/

https://pixabay.com/vectors/meeting-business-brainstorming-1453895/


Θέμα 1: Πώς η οργάνωση και ο προγραμματισμός κάνουν την ομαδική 
εργασία πιο αποτελεσματική (συνέχεια)

Οι στόχοι S.M.A.R.T. είναι ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών 
για τον καθορισμό στόχων. 

Specific Measurable Achievable Realistic Time-
based

Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Ρεαλιστικοί,
Βάση χρόνου

Χρησιμοποιώντας αυτό το πλαίσιο όταν σχεδιάζετε και 
οργανώνεστε στον εργασιακό σας χώρο μπορεί να σας 
εξοικονομήσει πολύ χρόνο και μπορεί επίσης να σας 
βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας αποτελεσματικά και 
αποδοτικά.

Για να αποσαφηνίσετε το Specific, πρέπει να απαντήσετε στα 
ερωτήματα τι  γιατί  ποιος  πού και ποιο  Για το Measurable  

Πηγή εικόνας: https://www.freepik.com/free-
photo/words-goal-setting-smart-with-
notebook_1131242.htm#page=1&query=smart
%20goals&position=16

https://www.freepik.com/free-photo/words-goal-setting-smart-with-notebook_1131242.htm#page=1&query=smart%20goals&position=16


Θέμα 1: Πώς η οργάνωση και ο προγραμματισμός κάνουν την ομαδική 
εργασία πιο αποτελεσματική. (συνέχεια)

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα που δίνεται από το 
indeed.com: 

"Θα βρω δουλειά ως καθηγητής μαθηματικών σε γυμνάσιο μέσα σε 
τρεις μήνες μετά την απόκτηση του πτυχίου μου στην εκπαίδευση".

Specific/Συγκεκριμένος: Ο στόχος να γίνω καθηγητής 
μαθηματικών σε γυμνάσιο είναι σαφώς καθορισμένος

Measurable/Μετρήσιμος: Η επιτυχία μπορεί να μετρηθεί με τον 
αριθμό των αιτήσεων, των συνεντεύξεων και των προσφορών 
εργασίας.

Achievable/Επιτεύξιμος: Αυτός που θέτει το στόχο θα έχει το 
κατάλληλο πτυχίο για τη θέση εργασίας.

Realistic/Ρεαλιστικός: Αυτός που θέτει το στόχο σχεδιάζει να βρει 
δουλειά στον κλάδο της εκπαίδευσης μετά την απόκτηση πτυχίου 
εκπαίδευσης.

Πηγή εικόνας: https://www.freepik.com/free-
photo/words-goal-setting-smart-with-
notebook_1131242.htm#page=1&query=smart
%20goals&position=16

https://www.freepik.com/free-photo/words-goal-setting-smart-with-notebook_1131242.htm#page=1&query=smart%20goals&position=16


Θέμα 1: Πώς η οργάνωση και ο προγραμματισμός κάνουν την ομαδική 
εργασία πιο αποτελεσματική. (συνέχεια)

Προκειμένου μια εταιρεία να αναπτύξει στρατηγικό 
σχεδιασμό, το πλαίσιο ανάλυσης SWOT χρησιμοποιείται για 
την αξιολόγηση αυτού. Το ακρωνύμιο σημαίνει: 

Strengths Weaknesses Opportunities and Threats

Δυνάμεις Αδυναμίες Ευκαιρίες και Απειλές

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία τείνουν να είναι εσωτερικά 
χαρακτηριστικά, όπως η τοποθεσία, η τιμή και η 
αναγνωρισιμότητα της μάρκας, ενώ οι ευκαιρίες και οι 
απειλές είναι εξωτερικές, για παράδειγμα προβλήματα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού. 

Το πρώτο βήμα είναι να ορίσετε το θέμα που θέλετε να 
αναλύσετε. Το δεύτερο βήμα είναι να σχεδιάσετε το 
συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως μπορείτε να δείτε στην 

ά  ό  Σ  έ  θή   

Πηγή εικόνας: https://pixabay.com/photos/board-
chalk-swot-planning-4874749/

https://pixabay.com/photos/board-chalk-swot-planning-4874749/


Θέμα 2: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης εντός της ομάδας.
Εμπιστοσύνη σημαίνει ότι και τα δύο μέρη στον ίδιο εργασιακό 
χώρο εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και ότι μπορούν να βασίζονται ο ένας στον άλλον.

Η κα Judith E. Glaser (Ιδρύτρια του Ινστιτούτου The CreatingWE) 
ανέπτυξε το μοντέλο TRUST, το οποίο αντιπροσωπεύει το 
ακρωνύμιο: 

Transparency Respect Understanding Shared Success Tell the 
Truth

Διαφάνεια Σεβασμός Κατανόηση Κοινή επιτυχία Μοιράσου την 
αλήθεια.

Η διαφάνεια έχει να κάνει με το μοίρασμα των φόβων και την 
ανοιχτή επικοινωνία με τους άλλους. Ο σεβασμός σημαίνει ότι 
ακόμη και αν οι συνάδελφοι διαφωνούν στον εργασιακό χώρο, 
εξακολουθούν να εκτιμούν ο ένας τη γνώμη του άλλου. Η 
κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων αυξάνει την ενσυναίσθηση και 

Πηγή εικόνας: https://tinyurl.com/26ayezcs

https://tinyurl.com/26ayezcs


Θέμα 3: Πώς να μοιράζεστε τα καθήκοντα, τις εργασίες και τις ευθύνες.
Το να μοιράζεστε σημαίνει ότι είστε γεννημένος ομαδικός παίκτης. 
Το πλεονέκτημα του να είστε καλός ομαδικός παίκτης είναι ότι 
μπορείτε να δημιουργήσετε μια καλή σχέση με την ομάδα και είστε 
πρόθυμοι να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον. Η αποτελεσματική 
συνεργασία μπορεί να ωφελήσει τον καταμερισμό των ευθυνών 
στην εργασία. 

Για να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε αυτές τις ευθύνες πρέπει να : 

 Ακούμε περισσότερο

 Να διαχωρίζουμε τα καθήκοντα σε μικρότερα

 Να κατανοούμε τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν στα παρακάτω οφέλη : 

 Συμβάλλετε στην επιτυχία ολόκληρου του οργανισμού

 Υγιέστερη ισορροπία με την αποφυγή της υπερκόπωσης

Πηγή εικόνας: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
golden-cogwheel-on-black-background-3785927/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/


Θέμα 3: Πώς να μοιράζεστε τα καθήκοντα, τις εργασίες και τις 
ευθύνες (συνέχεια)
Για να κάνουμε πιο εύκολο το βαρύ φόρτο εργασίας, πρέπει να 
κατανέμουμε και να μοιράζουμε τα καθήκοντα και τις εργασίες. 
Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό αναθέτοντάς τα με τους τρόπους 
που αναφέρονται παρακάτω :

 Κατασκευή χρονοδιαγράμματος

 Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας εντός των μελών της ομάδας

 Κατανόηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν στα οφέλη που 
περιγράφονται παρακάτω : 

 Αυξημένη παραγωγικότητα και εργασία

 Ευελιξία στα χρονοδιαγράμματα εργασίας

 Οικοδόμηση καλών εργασιακών σχέσεων με τους εταίρους 

Πηγή εικόνας: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
golden-cogwheel-on-black-background-3785927/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/


Περαιτέρω αναφορές & πηγές 

● How To Be More Organized (Part Two): Planning
https://www.forbes.com/sites/francesbooth/2014/07/18/how-to-be-more-organised-part-two-
planning/?sh=36694954233e

● Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis 
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp

● The Seven Keys To Successful Strategic Planning 
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/27/the-seven-keys-to-successful-
strategic-planning/?sh=54793eb65497

● How to build trust in the workplace: 10 effective solutions https://www.betterup.com/blog/how-to-
build-trust

● Go the Distance! From Distrust to Trust Using Conversational Intelligence 
https://www.huffpost.com/entry/go-the-distance-from-dist_b_9998366

● A Method To x100 Your Productivity | Robin Sharma 
https://www.youtube.com/watch?v=cshVfS2LXm0

● How To Write A SMART Goal (And How They Work) https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/how-to-write-a-smart-goal

https://www.forbes.com/sites/francesbooth/2014/07/18/how-to-be-more-organised-part-two-planning/?sh=36694954233e
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/27/the-seven-keys-to-successful-strategic-planning/?sh=54793eb65497
https://www.betterup.com/blog/how-to-build-trust
https://www.huffpost.com/entry/go-the-distance-from-dist_b_9998366
https://www.youtube.com/watch?v=cshVfS2LXm0
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-write-a-smart-goal


Δραστηριότητες



Πηγή εικόνας : https://pixabay.com/illustrations/goals-
smart-target-1262375/

Πηγή εικόνας : https://www.freepik.com/free-
vector/swot-infographic-
analysis_5605689.htm#page=1&query=swot%2
0analysis&position=16

https://pixabay.com/illustrations/goals-smart-target-1262375/
https://www.freepik.com/free-vector/swot-infographic-analysis_5605689.htm#page=1&query=swot%20analysis&position=16


Δραστηριότητα 2 
Τύπος δραστηριότητας - Σωστό ή Λάθος

1. Μοιράζοντας ευθύνες στη δουλειά πρέπει να ακούτε περισσότερο
a. Σωστό
b. Λάθος

1. Ο διαχωρισμός των εργασιών σε μικρότερες μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε περισσότερα και γρηγορότερα
a. Σωστό
b. Λάθος

1. Για να διευκολύνουμε την υπερεργασία πρέπει να κατανοήσουμε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες.
a. Σωστό
b. Λάθος



Μέρος 3

Πλεονεκτήματα ομαδικής εργασίας και αντιμετώπιση προκλήσεων



Photo/image/graphic/video here

Πηγή εικόνας: https://tinyurl.com/8vafcdt8

https://tinyurl.com/8vafcdt8


Θέμα 1: Πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας. 

Η εργασία σε μια ομάδα μπορεί να σας προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα, όπως: 

Καλή επικοινωνία: όταν είστε ξεκάθαροι και ακούτε 
τους άλλους είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσετε μια 
ομαδική εργασία. 

Χτίσιμο εμπιστοσύνης: οι μικροσυγκρούσες μπορεί να 
είναι ανεκτές αν έχετε αναπτύξει μια καλή και στενή 
σχέση με ένα συνάδελφο.

Επηρεάζει θετικά τη δημιουργικότητα και την 
παραγωγικότητα: ο καταιγισμός ιδεών μέσα σε μια 
ομάδα ανθρώπων μπορεί να αυξήσει την έμπνευση και 
τη φαντασία.

Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων: ωφελεί την 
     

Πηγή εικόνας: https://pixabay.com/illustrations/services-
references-advantages-use-4070150/

https://pixabay.com/illustrations/services-references-advantages-use-4070150/


Θέμα 2: Επίλυση ομαδικών συγκρούσεων 

Η εργασία σε μια ομάδα μπορεί να φέρει κάποιες προκλήσεις 
όπως 

● Μη συνεργασία

● Μη παραγωγικότητα των μελών της ομάδας

● Δημιουργία συγκρούσεων

Για την επίλυση αυτών των "προβλημάτων" ο ηγέτης μιας 
ομάδας μπορεί να οργανώσει δραστηριότητες για την 
ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος της ομάδας, και τα μέλη 
της θα πρέπει να συμμετέχουν, καθώς οι δραστηριότητες 
αυτές βελτιώνουν το δέσιμο εντός της ομάδας. Επίσης, οι 
συνάδελφοι θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες, να είναι 
υπομονετικοί και να μιλούν ατομικά στο μέλος με το οποίο 
έχουν σύγκρουση. 

Ό α  α ε ίζο ε ς σ ρούσε ς  α ί α ς 

Πηγή εικόνας : https://www.freepik.com/free-vector/two-
office-teams-people-pulling-rope-isolated-flat-
illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resol
ution

https://www.freepik.com/free-vector/two-office-teams-people-pulling-rope-isolated-flat-illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resolution


Θέμα 3: Πώς να παρέχετε ανατροφοδότηση εντός της ομάδας.

Η παροχή ανατροφοδότησης σε ομότιμους σημαίνει ότι επιθυμείτε 
να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία στη σχέση σας.
Μπορούμε επίσης να ορίσουμε την ανατροφοδότηση ως 
εποικοδομητική κριτική για τους τομείς ανάπτυξης. Είναι χρήσιμη 
και δίνει εισηγήσεις για το πως να βελτιωθείτε σε διάφορους 
τομείς. Πιο κάτω θα ανακαλύψετε περισσότερους λόγους για να 
παρέχετε ανατροφοδότηση: 

Πηγή εικόνας : https://www.freepik.com/free-
vector/customer-feedback-management-flat-vector-
illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-
company-service-crm-advices-assessment-
concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=
15

Ανοικτή 
επικοινωνία

Βελτίωση 
εργασιακής 
κουλτούρας

Επίλυση 
προβλημάτων

Αύξηση κινήτρων

Αύξηση 
παραγωγικότητα

ς

Ευκαιρία για 
βελτίωση

https://www.freepik.com/free-vector/customer-feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-advices-assessment-concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=15


Θέμα 3: Πώς να παρέχετε ανατροφοδότηση εντός της ομάδας 
(συνέχεια)
Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικές συμβουλές για την παροχή 
ανατροφοδότησης σε συναδέλφους

1. Παρέχετε ανατροφοδότηση για να βελτιώσετε την ποιότητα της 
εργασίας σας

2. Συμμετέχετε στη διαδικασία αξιολόγησης

3. Να έχετε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους, προκειμένου να 
δέχονται εποικοδομητική ανατροφοδότηση

4. Να είστε προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο παρέχετε 
ανατροφοδότηση, ώστε να μην εκλαμβάνεται ως υποκειμενική 

5. Παρέχετε μερικά παραδείγματα ανατροφοδότησης για να 
αποφύγετε την υπερβολή 

6. Να δείχνετε σεβασμό και να υπενθυμίζετε στον συνάδελφό σας 
ότι οι προτάσεις σας είναι προς όφελός του 

Πηγή εικόνας : https://www.freepik.com/free-
vector/customer-feedback-management-flat-vector-
illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-
company-service-crm-advices-assessment-
concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=
15

https://www.freepik.com/free-vector/customer-feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-advices-assessment-concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=15


Περαιτέρω αναγνώσεις και πηγές (αυτές οι αναγνώσεις επιλέχθηκαν 
μεταξύ Ιούνιο και Αύγουστο 2021)
● Entrepreneurship and Ex Offenders Stronger Together Working Together:  

https://www.youtube.com/watch?v=GkRVTwr-b9Q
● 7 Advantages of Teamwork https://www.intheloop.io/blog/advantages-of-teamwork/
● How To Get Feedback From Employees https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/how-to-get-feedback-from-employees
● Understanding Constructive Criticism: Definition, Tips and Examples 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/constructive-criticism
● Tips for Offering Feedback to a Peer https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/feedback-to-peer
● 13 Ways To Give Better Feedback https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/giving-feedback
● Ten common team challenges and how to overcome them https://realbusiness.co.uk/ten-common-

challenges-that-teams-face-and-how-to-overcome-them

https://www.youtube.com/watch?v=GkRVTwr-b9Q
https://www.intheloop.io/blog/advantages-of-teamwork/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-get-feedback-from-employees
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/constructive-criticism
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/feedback-to-peer
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/giving-feedback
https://realbusiness.co.uk/ten-common-challenges-that-teams-face-and-how-to-overcome-them


Δραστηριότητες



Δραστηριότητα 3 

Περιγραφή δραστηριότητας : Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές προτάσεις από την Ενότητα 
3 που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Ενότητα 3 
και να προσπαθήσετε να συμπληρώσετε τα κενά.

1. Η ανατροφοδότηση σας δίνει την ευκαιρία να {βελτιώσετε} την εργασιακή κουλτούρα και να 
{αυξήσετε} τα κίνητρά σας.

2. Η εργασία σε μια ομάδα μπορεί να φέρει κάποιες {προκλήσεις} όπως συγκρούσεις και εντάσεις.
3. Απευθυνθείτε στους συναδέλφους σας με {σεβασμό} και {εκτίμηση} για την επαγγελματική τους 

συμβολή.
4. Η ομαδική εργασία φέρνει πολλά πλεονεκτήματα οπως {καλή επικοινωνία}.
5. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται μαζί, μακροπρόθεσμα, βιώνουν {μειωμένα} επίπεδα άγχους επειδή 

μοιράζονται τον φόρτο εργασίας.



Πηγή εικόνας : https://tinyurl.com/trjk6jkc

https://tinyurl.com/trjk6jkc


Δραστηριότητα

Τύπος : Αυτοστοχασμός. Η ακόλουθη δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες 
να αναλογιστούν την εξέλιξή τους και να καταγράψουν τα συναισθήματά τους σχετικά με την εργασία σε 
μια ομάδα. 

Ερώτηση: Πώς αισθάνεστε όταν εργάζεστε σε μια ομάδα; 

Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους σε σχέση 
με την ομαδική εργασία και τους συμπαίκτες τους. 



Μετά-αξιολόγηση
Τύπος δραστηριότητας - Σωστό ή Λάθος

1. Η συνεκτική συνεργασία με άλλους μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση των μελών της 
ομάδας.

a. Σωστό
b. Λάθος

2. Αν εμπιστεύεστε τους ανθρώπους της ομάδας σας, θα ωφελήσει τις σχέσεις σας. 

a. Σωστό
b. Λάθος

3. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος θα σας κάνουν παραγωγικούς, αλλά δεν 
θα λύσουν τις συγκρούσεις με τους συναδέλφους.

a. Σωστό
b. Λάθος



Αρχική αξιολόγηση
Τύπος δραστηριότητας - Πολλαπλή επιλογή

1. Τι κάνει μια ομάδα να λειτουργεί με επιτυχία;
a. Δέσμευση για να γίνει η δουλειά 
b. Καλή επικοινωνία
c. Εμπιστοσύνη και σεβασμός
d. Όλα τα παραπάνω

2. Για να αρχίσετε να μοιράζεστε τις ευθύνες σας με άλλους πρέπει να:  
a. ακούτε περισσότερο 
b. χωρίζετε τα καθήκοντα σε μικρότερα
c. κατανοήσετε τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας
d. Όλα τα παραπάνω

3. Γιατί είναι σημαντικό να δίνετε ανατροφοδότηση στους συναδέλφους σας;
a. Προκαλεί προβλήματα
b. Η επικοινωνία με τους ανθρώπους είναι δύσκολη
c. Αυξάνει τον κύκλο εργασιών
d. Αυξάνει την παραγωγικότητα 



Photo/image/graphic/video here

Πηγή εικόνας : https://tinyurl.com/tnpnvz9c

https://tinyurl.com/tnpnvz9c


Παραπομπές (αυτές οι αναγνώσεις επιλέχθηκαν μεταξύ Ιούνιο και Αύγουστο 
2021) 
● Pioneer Press, May 16, 2010, A Quie: Teamwork to help ex-prisoners re-enter society. Retrieved from  

https://www.twincities.com/2010/05/16/a-quie-teamwork-to-help-ex-prisoners-re-enter-society/
● How to Build Trust in a Team: A Simple 5-Point Plan https://soulsalt.com/build-trust-in-a-team/
● SMART Goals: Definition and Examples https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
● SWOT Analysis How to Develop a Strategy For Success https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
● Effective Communication & Team Work https://smallbusiness.chron.com/effective-communication-team-work-

3167.html
● 9 Tips for Building Trust in the Workplace https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
● Sharing Responsibility https://www.fingerprintforsuccess.com/traits/sharing-responsibility-at-work
● Planning and organising https://www.beetroot.com/graduate-jobs/careers-advice/planning-and-organising/
● Time Management Skills: Definition and Examples https://www.indeed.com/career-advice/career-development/time-

management-skills
● Problem-Solving Skills: Definitions and Examples https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-

letters/problem-solving-skills
● How To Communicate Effectively With a Difficult Team https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/communicate-with-a-difficult-team
● Icebreaker Activities for a Work Event https://www.indeed.com/career-advice/career-development/icebreaker-

activities-for-a-work-event
● Team Building https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example
● Resolving Team Conflict Face Differences, Strengthen Teams 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM 79.htm

https://www.twincities.com/2010/05/16/a-quie-teamwork-to-help-ex-prisoners-re-enter-society/
https://soulsalt.com/build-trust-in-a-team/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
https://smallbusiness.chron.com/effective-communication-team-work-3167.html
https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
https://www.fingerprintforsuccess.com/traits/sharing-responsibility-at-work
https://www.beetroot.com/graduate-jobs/careers-advice/planning-and-organising/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/time-management-skills
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/communicate-with-a-difficult-team
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/icebreaker-activities-for-a-work-event
https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_79.htm


Photo/image/graphic/video here

Πηγή εικόνας : https://unsplash.com/photos/Mm_cz9t0LYc

https://unsplash.com/photos/Mm_cz9t0LYc
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