
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
  

Δεύτερη Συνάντηση 

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ  ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  

Κάππας Σπυρίδων  



  
       ΟΜΑΔΑ είναι μια συνάθροιση ατόμων στην οποία το 

καθένα έχει συνείδηση της παρουσίας των  άλλων, ενώ 

ταυτόχρονα βιώνει κάποια μορφή εξάρτησης από αυτά 

για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

      Μια ΟΜΑΔΑ έχει τρία χαρακτηριστικά: 

     ΚΟΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ένας κοινός στόχος) 

     ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

        (ανάπτυξη κοινών στάσεων και συναισθημάτων, 

         συναισθηματική εμπλοκή, συμφωνημένες αξίες και 

         αρχές) 

    ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ «ΑΝΗΚΕΙΝ»  



Η ΟΜΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ: 

 1) Ως ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:  

Λειτουργία με σκοπό την επίτευξη του 

δηλωμένουεπίσημου  σκοπού 

Έχουν 2 χαρακτηριστικά: 

 Καθορισμένο στόχο 

 Κοινά αποδεκτή δομή ηγεσίας 

  

2)  Ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Δίνει έμφαση στις κοινωνικές σχέσεις  

Για την επιτυχή λειτουργία της ομάδας θα πρέπει: 

 Οι δομές να διαφέρουν, αλλά όχι πολύ 

 Η κοινωνικοσυναισθηματική δομή ως ομάδα 

υποστήριξης της ομάδας έργου 

 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ  

 1) ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 

  Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης  

 Κατοχυρώνει το κύρος του εκπαιδευόμενου, 

παρέχει ενθάρρυνση 

  Aνταμείβει την επιτυχία 

  Aνάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας  

  Oμαδικότητα, αλληλοϋποστήριξη 

  Aμοιβαία ανατροφοδότηση  

  Συναισθηματικές ανταλλαγές 

  Μείωση άγχους, αυτοπεποίθηση, σιγουριά 

  Προωθεί την αυτογνωσία 

 Αυξάνει την ενεργητικότητα και τη δημιουργικότητα 

 

 

 



2) ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 Νέοι κανόνες, αλλαγή στάσεων, ερέθισμα για        

αλλαγή 

   Επίτευξη προσωπικής ανάπτυξης και ωρίμανσης 

 Ανάπτυξη επαγγελματικών και πνευματικών 

ικανοτήτων 

 Συμβάλλει στην επίτευξη της αρχής «μαθαίνω για να 

μαθαίνω» 

  

3) ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

   Εκμετάλλευση της εμπειρίας των μελών της ομάδας 

  

4) ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

   Η ομάδα έχει τη δική της ζωή 

  Δίνει κίνητρα 

  Κανονίζει τους ρυθμούς μάθησης 

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ  

 1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 Η ομάδα μπορεί να επιβάλλει τη μίμηση και όχι την 

ελεύθερη άσκηση στον πειραματισμό 

 Μπορεί να προκαλέσει σε μερικούς άγχος και φόβο 

απομόνωσης 

2) ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 Το καινούριο μπορεί να αποτελεί απειλή για μερικούς 

3) ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

  Δυσκολία των εκπαιδευτών  ν’ ανταπεξέλθουν στις 

πολύπλοκες δομές των ομάδων 

4) ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Ο ατομικός  ρυθμός μπορεί να είναι διαφορετικός 

από αυτόν της ομάδας 

 Ανάπτυξη σχέσεων που δεν ταιριάζουν στην 

προσωπικότητα ορισμένων  



Επομένως 

Η ομάδα μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη της 

μάθησης, αλλά μπορεί και να παρεμποδίζει τη 

μαθησιακή αλλαγή στο άτομο 

 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ   

 Ανάμεσα στη μάθηση (ατομική υπόθεση) 

και τη διδασκαλία στην πράξη (ομαδική υπόθεση) 

 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει 

Να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στα 

πλεονεκτήματα της ομάδας και στην ανάπτυξη του 

ατομικισμού,  

της ατομικής επιβράβευσης και της αυτονόμησης 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η  Εργασία σε  ομάδες είναι πιο 

αποτελεσματική από την ατομική εργασία. 

Βελτιώνει την απόδοση των ατόμων. 
 

 



  

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ: ΠΕΝΤΕ 

Γιατί; 

ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ: Γρήγορη εξάντληση ανταλλαγής απόψεων 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ: Κίνδυνος αδιέξοδης διαφωνίας: δύο έναντι δύο 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ: Δύσκολη η ολοκληρωμένη ανταλλαγή,  
πίεση χρόνου 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ: Αύξηση άμιλλας 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Μικτή (από εμπειρίες, γνώσεις, φύλο, γεωγραφική προέλευση) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2-6 Δεν απαιτείται αυστηρή δομή ή οργάνωση. 

7-12 Αρχίζει να δημιουργείται δομή και να 

διαφοροποιούνται οι ρόλοι. Μείωση προσωπικής 

αλληλεπίδρασης. 

12-25 Σημαντική η δομή και η διαφοροποίηση ρόλων. 

Υποομάδες. Δύσκολη η αλληλεπίδραση. 

25-; Χρειάζεται αποτελεσματικός συντονισμός. 

Υποομάδες. Αρνητικά φαινόμενα. 



  

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ 

    Είναι η πορεία της ομάδας προς την επίτευξη των 

στόχων της και εξαρτάται από: 

 τον τρόπο επικοινωνίας των εκπαιδευόμενων 

 το βαθμό συνοχής της ομάδας 

 κανόνες συμπεριφοράς που τη διέπουν 

 σχέση ομάδας με το ευρύτερο περιβάλλον 

 

 



ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 

 

    Είναι οι ενέργειες που επιφέρουν την αλλαγή σε μια 

ομάδα: 

  Αλληλεπίδραση 

  Επικοινωνία 

  Συνέπειες συμπεριφοράς στην εξέλιξη της ομάδας 

  Ρόλοι 

  Λήψη αποφάσεων 

  Συνοχή 

  Διαμόρφωση σκοπών ομάδας 

  Πηγές ενέργειας  

  Αλλαγή 

 



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 



 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ-ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
 



 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ (1) 

 Ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική εξέλιξη του 

εκπαιδευόμενου και στο ρόλο της ομάδας 

 Προσοχή στη δομή της ομάδας έργου και την 

κοινωνικο-συναισθηματική δομή 

 Διερεύνηση των ιδιοτήτων της ομάδας (υπόβαθρο, 

μοντέλο συμμετοχής, συνοχή, ατμόσφαιρα, κανόνες, 

κοινωνιομετρικό μοντέλο,  δομή και οργάνωση, 

διαδικασίες, στόχοι) 

Επίγνωση της λεκτικής και εξωλεκτικής 

αλληλεπίδρασης  των μελών 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ (2) 

 Καλή ερμηνεία όσων παρατηρεί στην ομάδα 

   (στάδιο στο οποίο βρίσκεται, επιρροές, διαφοροποίηση 

ρόλων) 

 Επιλογή κατάλληλων παρεμβάσεων στη διεργασία της 

ομάδας  

   (π.χ. οριοθέτηση μελών, κατεύθυνση ομάδας προς το 

γνωστικό αντικείμενο) 

 Κατανόηση του ρόλου του στην ομάδα 

Αρχηγός της ομάδας, Εκπαιδευτής -φορέας της αλλαγής, 

Μέλος της ομάδας, «κοινό» (Έξω από την ομάδα) 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

  Ουσιαστική συναισθηματική παρουσία στην ομάδα 

 Αυτοπεποίθηση και αναγνώριση ότι επηρεάζει τους 

εκπαιδευόμενους 

 Θάρρος για αναγνώριση λαθών 

 Αποδοχή κριτικής 

 Ενδιαφέρον για εκπαιδευόμενους και μάθηση 

 Αναγνώριση της ταυτότητάς του (λειτουργεί σύμφωνα με 

τις αρχές του και όχι με τις προσδοκίες των άλλων) 

 Πίστη στην ομαδική διεργασία 

Δημιουργικότητα και καινοτομία στην αξιοποίηση των 

εμπειριών των εκπαιδευόμενων 



 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

    Όταν οι εκπαιδευόμενοι μετέχουν ενεργητικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μαθαίνουν πιο 

αποτελεσματικά 

Επομένως 

 Εφαρμογή ενεργητικών τεχνικών 

 Ενεργητική συμμετοχή της ομάδας στην απόφαση 

για την τεχνική που θα ακολουθηθεί 

  

Ποια είναι η καλύτερη ενεργητική τεχνική; 

 



    1.Επιθυμία και  

προετοιμασία για 

ΔΡΑΣΗ 
 

4. ΣΚΕΨΗ 

Γενίκευση 

Εμβάθυνση 

2. ΔΡΑΣΗ 

Απόκτηση 

Εμπειρίας 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Επεξεργασία 

Εμπειρίας 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γιατί: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν τον κύκλο της μάθησης 

 



 1) Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του κύκλου της    

μάθησης 

 2) Αναπτύσσει ταυτόχρονα αυτά τα στάδια 

 3) Παρουσιάζει   όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν οι 

ομάδες 

 Ακόμα 

Συνδυάζεται με τις άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές 

Επομένως 

    Η εργασία σε ομάδες συμβάλλει στην ολοκλήρωση 

κάθε μαθησιακής διεργασίας 

 



   
   

    ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 

 ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Συσκέπτονται-ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες 

 Εκπονούν ασκήσεις 

 Εκτελούν πειράματα 

 Επιλύουν προβλήματα 

 Γράφουν 

 Διαβάζουν 

 Αντλούν συμπεράσματα 

 



ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (1) 

1) Περιμένει να διαμορφωθούν οι ομάδες και να 

κατανεμηθούν στο χώρο και μετά δίνει τις οδηγίες 

2) Οι στόχοι δίνονται προφορικά και σε χαρτί ή στον 

πίνακα 

3)  Δίνει σαφές χρονικό όριο για την εργασία 

4) Παροτρύνει τα μέλη των ομάδων να καθίσουν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να συνεργάζονται πιο εύκολα 

 

 



ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (2) 

5) Ειδοποιεί έγκαιρα τις ομάδες ώστε να ορίσουν 

εκπροσώπους που θα παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα της εργασίας στην ολομέλεια 

6) Ζητά από τις ομάδες να καταθέτουν γραπτά την 

εργασία (περίληψη, λέξεις-κλειδιά )ώστε να 

δραστηριοποιηθούν περισσότερο 

    Επίσης 

   Παρακολουθεί τον τρόπο εργασίας των ομάδων 

(διευκρινίσεις, εμψύχωση κλπ) 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 Παρουσίαση των ομαδικών εργασιών στην    

ολομέλεια(από τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας) 

 Συμπληρωματικές παρεμβάσεις από άλλα μέλη 

ομάδων 

 Πραγματοποίηση σύνθεσης 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

    Σε ένα τμήμα εκπαίδευσης ενηλίκων, είτε τυπικής 

μορφής (π.χ. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.), είτε άτυπης (π.χ. 

ΙΕΚ,ΚΕΚ κλπ.) θέλουμε να εφαρμόσουμε την 

εκπαιδευτική τεχνική των ομάδων εργασίας για την 

επεξεργασία διαφόρων θεμάτων. 

Α) Ποιά κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει να λάβετε υπόψη 

για τη δημιουργία των ομάδων; 

Β) Ποια βήματα θα ακολουθήσετε για την εφαρμογή 

στην πράξη της τεχνικής «Ομάδες Εργασίας»; 

•   

 



 

Σας ευχαριστώ! 

 


