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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κύριος στόχος της ενότητας:
Δεξιότητες Συνεργασίας
Οι δεξιότητες που διδάσκονται σε αυτή την θεματική ενότητα στοχεύουν να βελτιώσουν την
συνεργασία στο περιβάλλον εργασίας. Αναμφίβολα, μια επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ
των εργαζομένων ενός οργανισμού βελτιώνει άμεσα και σε μεγάλο βαθμό την απόδοση
της δουλειάς τους και φέρνει τα βέλτιστα αποτελέσματα στον οργανισμό γενικότερα.
Οι δεξιότητες συνεργασίας βοηθούν τους συναδέλφους να καταλάβουν πως να φτάσουν
τους κοινούς τους στόχους μέσω μιας αποτελεσματικής συνεργασίας (Brown, 2013).

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας, η ενότητα θα καλύψει τα 5
παρακάτω θέματα:
1.

Διαχείριση Ομάδων

2.

Καλλιέργεια Ομαδικού Πνεύματος

3. Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα
4. Εργασιακά Στυλ
5. Συνεργασία και Δικτύωση
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ΥΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Θεματική
Ενότητα

Κεφάλαιο

1. Διαχείριση Ομάδων

Υποκεφάλαιο
1.1.
Σύνθεση Ομάδων Υψηλών
Επιδόσεων
1.2. Δημιουργώντας ένα Σχέδιο
δράσης
1.3. Ελέγχοντας μια ομάδα

2.1. Η σημασία της ανάπτυξης
ομαδικού πνεύματος
2. Καλλιέργεια Ομαδικού Πνεύματος

2.2. Τεχνικές ανάπτυξης ομαδικού
πνεύματος
2.3. Προωθώντας μια ευχάριστη
εργασιακή ατμόσφαιρα

3.1. Ο σεβασμός μέσα στην
ομάδα
Δεξιότητες
Συνεργασίας

3. Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

3.2. Η αξιοπιστία στις ομαδικές
εργασίες, η στήριξη και η βοήθεια
στους άλλους
3.3. Προσαρμογή στις αλλαγές

4.1. Αξιολογώντας τα εργασιακά
στυλ
4. Εργασιακά Στυλ

4.2. Προσαρμογή εργασιών στα
εργασιακά στυλ
4.3. Δημιουργώντας ένα σχέδιο
δράσης

5.1. Αποτελεσματική Επικοινωνία με
Συνεργάτες

5. Συνεργασία και Δικτύωση

5.2. Αποτελεσματική Εσωτερική Επικοινωνία
5.3. Η σημασία της δικτύωσης στην
ανάπτυξη των επιχειρήσεων

IO2|page 8 from 88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
˝Η διαχείριση ομάδων είναι ο συντονισμός μιας ομάδας ανθρώπων που συγκροτήθηκε
με σκοπό την εκπλήρωση ενός έργου ή για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης λειτουργίας
σε έναν οργανισμό ˝ (Business Dictionary, 2019)
Με άλλα λόγια, όταν οι συνάδελφοι δουλεύουν σε ομάδες για να ασχοληθούν με μια συγκεκριμένη
εργασία, η διαδικασία οργάνωσης της δουλειάς τους ονομάζεται ‘διαχείριση ομάδων’. Εάν οι
ομάδες δεν λειτουργούν σωστά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και σε
εμφανή μείωση των καλών αποτελεσμάτων. Οι Ήπιες Δεξιότητες που αναλύθηκαν στο παρόν
εγχειρίδιο αποσκοπούν στην βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων που δουλεύουν μαζί
σε οργανισμούς.
Για να βελτιώσουμε την ομαδικότητα στο περιβάλλον εργασίας, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε
τα απαραίτητα προσόντα για την διαχείριση, την εποπτεία και τον διαμοιρασμό των εργασιών
ανάμεσα σε εργαζόμενους που συνεργάζονται για το κοινό καλό.
Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία μέρη;
1.1. Σύνθεση ομάδων υψηλών επιδόσεων
1.2. Δημιουργώντας ένα σχέδιο δράσης
1.3. Ελέγχοντας μια ομάδα
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1.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Το υποκεφάλαιο παρουσιάζει αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους οι ηγέτες μπορούν να
συνθέσουν μια ομάδα. Ένας καταλυτικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση μιας ομάδας
είναι η επιλογή ατόμων με ποικίλες ικανότητες. Η δημιουργία μιας νέας ομάδας ανθρώπων αποτελεί
πρόκληση για τους οργανισμούς. Οι Ήπιες Ικανότητες των ατόμων, οι οποίες κάνουν τον κάθε
εργαζόμενο να μοιάζει ξεχωριστός, είναι αυτές που θα καθορίσουν τις επιλογές των διευθυντών ή
άλλων προϊσταμένων για την διαμοίραση των εργασιών στο περιβάλλον εργασίας.
Εάν τα προσόντα και οι ικανότητες των ατόμων μιας ομάδας δεν αρκούν για τις αρμοδιότητες τους
μπορεί να σκορπιστεί εκνευρισμός και απελπισία σε ολόκληρη την ομάδα. Είναι απαραίτητο από
την αρχή μιας σύμβασης να αξιολογούνται τα προσόντα του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, έτσι
ώστε να αποφασιστεί εάν ο συγκεκριμένος ρόλος του αρμόζει. Σε περίπτωση που τελικά ένα άτομο
αποδείξει ότι έχει τις ικανότητες να υποστηρίξει κι άλλους ρόλους εκτός από αυτόν που προοριζόταν
γι’ αυτόν, θα μπορούσε να γίνει η αλλαγή (Mattson, 2018).

Προσδιορίζοντας ένα κοινό στόχο και τα απαιτούμενα προσόντα
Προτού προβείτε στην δημιουργία μιας νέας ομάδας είναι σημαντικό να γνωρίζετε εξ αρχής τι
ακριβώς προσόντα ψάχνετε να βρείτε σε κάθε άτομο. Εάν οι αρμοδιότητες και οι στόχοι μιας ομάδας
δεν είναι ξεκάθαροι θα είναι δύσκολο να διαλέξετε τα κατάλληλα άτομα για μια συγκεκριμένη θέση.
Για να είναι δυνατή μια ομάδα, θα πρέπει τα μέλη της να έχουν τον ίδιο στόχο, ο οποίος να είναι
συγκεκριμένος και ξεκάθαρος για όλους. Ο κοινός στόχος εμπνέει τους εργαζόμενους να
αλληλοϋποστηρίζονται, να μοιράζονται τις εργασίες που επείγουν και να συνεργάζονται
αποτελεσματικά.
Εκτός από τις τεχνικές ή «Σκληρές Δεξιότητες» (Hard Skills), σημαντικές είναι και οι Ήπιες Δεξιότητες
(Soft Skills) για την ολοκλήρωση ενός έργου. Για παράδειγμα, αν ψάχνουμε ένα άτομο για να
δημιουργήσει ένα καινούριο λογισμικό σύστημα, τότε είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε τις τεχνικές
του δεξιότητες (προγραμματισμός, σχεδιασμός κλπ.). Εκτός από αυτές όμως, η ομάδα μας θα
χρειαστεί κάποιον που να μπορεί να μιλά με τους χρήστες και να καταλαβαίνει τις ανάγκες τους. Η
ομάδα θα χρειαστεί ένα άτομο που να είναι σε θέση να εξηγήσει το λογισμικό σύστημα σε άτομα
που δεν είναι πολύ εξοικειωμένα με τον προγραμματισμό ή την τεχνολογία παρόλο που στο τέλος
αυτοί θα είναι οι τελικοί χρήστες.
Επιπλέον, εάν για την πλήρωση μιας θέσης απαιτούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε πρέπει ένα
μέλος της ομάδας να έχει τις ικανότητες να τους εντάξει στο σύνολο για να επιτευχθεί μια καλή
συνεργασία (Lucas, 2019 ).
Εάν δεν πληρούνται οι θέσεις όπως προγραμματίστηκε, η απουσία ορισμένων προσόντων μπορεί
να επηρεάσει αρνητικά ολόκληρη την ομάδα. Είναι σημαντικό να ελέγχεται ξεχωριστά η πρόοδος
του κάθε μέλους της ομάδας για να σιγουρευτούμε ότι έγινε σωστή κατανομή των ρόλων (Mattson,
2018).
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Οι κοινοί στόχοι και φιλοδοξίες είναι τα θεμέλια μιας επιτυχούς ομάδας. Όλα τα μέλη της πρέπει να
γνωρίζουν τι ακριβώς τους ζητείται και τι ζητούν από τους άλλους. Αυτό τους βοηθά να αποκτήσουν
ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης και εμπιστοσύνης στους άλλους. Επιπλέον, οι περισσότερες ομάδες
έχουν δικό τους ηγέτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα και τον συντονισμό των
εργασιών (Human Resources, 2019).

Αξιολόγηση Δεξιοτήτων
Αφού βρεθούν ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα που ψάχνουμε, το επόμενο σημαντικό στάδιο
είναι η δημιουργία μιας επιτυχούς ομάδας με βάση τις ήπιες και τεχνικές δεξιότητες των υποψηφίων
που υπάρχουν. Σε αυτό το υποκεφάλαιο, θα εστιάσουμε στις ήπιες δεξιότητες που επιτρέπουν στους
εργαζόμενους να έχουν καλή επικοινωνία και στους ηγέτες να επιλύνουν να προβλήματα
αποτελεσματικά.
Οι ήπιες δεξιότητες επηρεάζουν άμεσα την αποδοτικότητα μιας ομάδας, αφού μια ομάδα που
απαρτίζεται από ευέλικτους, οργανωμένους και γεμάτους κίνητρα εργαζομένους μπορεί να αυξήσει
την αποτελεσματικότητα μιας εταιρείας. Η αξιολόγηση των ήπιων δεξιοτήτων πριν τη δημιουργία
μιας ομάδας είναι άμεσης σημασίας (Buswell, 2019).
Είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθούν οι ήπιες ικανότητες παρά οι τεχνικές. Ο πιο χρήσιμος τρόπος
είναι μια συνέντευξη. Κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης θα γίνουν χρήσιμες ερωτήσεις με σκοπό
να αναλυθούν τα προσόντα του υποψηφίου και να αποφασιστεί αν είναι κατάλληλος/η για την
προκείμενη θέση. Κάθε μια δεξιότητα που αξιολογείται είναι σημαντική για την λειτουργία μιας
ομάδας(Buswell, 2019).
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Δεξιότητες Επικοινωνίας
1. Περιγράψτε τον εαυτό σας σε 2 προτάσεις.
2. Φανταστείτε ότι πρέπει να εξηγήσετε στον 90χρονο παππού σας τι δουλειά κάνετε.
3. Πουλήστε την πέννα σας με 4 μόνο προτάσεις.
4. Ο συνάδελφος σας υποτιμά τα κατορθώματα σας μπροστά στους άλλους. Τι θα του λέγατε;
5. Πως αντιδράτε στην κριτική που σας γίνεται;

Δεξιότητες Ομαδικής Εργασίας
1. Προτιμάτε να δουλεύεται μόνοι ή σε ομάδες;
2. Πως θα αντιδρούσατε εάν ένα μέλος της ομάδας δεν ολοκλήρωσε εργασία που του
ανατέθηκε;
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3. Δώστε ένα παράδειγμα μιας λύσης για την βελτίωση της αποδοτικότητας των μελών μιας
ομάδας που δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους.
4. Τι θα κάνατε αν διαφωνούσατε με την γνώμη κάποιου μέλους της ομάδας;
5. Μπορείτε να περιγράψετε μια εργασία που είχατε να ολοκληρώσετε ενώ δουλεύατε σε ομάδες;

Δεξιότητες Ηγεσίας
1. Τι θα κάνατε αν ήσασταν πεπεισμένοι ότι ο μάνατζερ σας έχει κάνει ή πει κάτι λάθος;
2. Τι θα κάνατε σε περίπτωση που τα μέλη της ομάδας σας ξεκινούσαν να τα παρατούν;
3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού μάνατζερ;
4.Αν είχατε να απολύσετε κάποιον υπάλληλο στην εταιρεία που εργάζεστε, τι θα σας οδηγούσε
σε αυτή την επιλογή;
5. Περιγράψτε το στυλ της ηγεσίας σας.

Ευελιξία
1. Σας αρέσουν οι εκπλήξεις;
2.Περιγράψτε μια αλλαγή που έγινε στην δουλειά σας με την οποία έπρεπε να προσαρμοστείτε.
3. Πως αντιμετωπίζετε τις απρόσμενες αλλαγές στο πρόγραμμα;
4. Πόσο καιρό σας παίρνει να μάθετε ένα καινούριο εργαλείο στην δουλειά; Δώστε ένα
παράδειγμα.
5. Σας ταιριάζουν επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ρουτίνα;

Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
1. Περιγράψτε ένα πρόβλημα που είχατε να λύσετε στην δουλειά.
2. Ποια ήταν η κατάσταση που σας προκάλεσε μεγαλύτερο άγχος στη δουλειά;
3. Περιγράψτε όταν είχατε να χρησιμοποιήσετε την δημιουργικότητα σας για να αντιμετωπίσετε
ένα πρόβλημα.
4. Έχετε καλή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων;
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Δημιουργικότητα
1. Ποια ήταν η πιο καινοτόμα ιδέα που παρουσιάσατε στους συναδέλφους σας;
2. Με ποιο τρόπο θα ενθαρρύνατε την ομάδα σας να γίνει πιο δημιουργική;
3. Περιγράψτε ένα πρόβλημα το οποίο λύσατε με δημιουργικό τρόπο.
4. Δώστε ένα παράδειγμα που να δείχνει την δημιουργικότητα που σας διακατέχει.

Συμβουλή: κατά την διαδικασία αξιολόγησης της δημιουργικότητας και της φαντασίας
των υποψηφίων, κάντε τους παράξενες ερωτήσεις. Μην περιμένετε ότι θα λάβετε τις
απαντήσεις που πρέπει, όμως οι ερωτήσεις αυτές θα τους ωθήσουν να χρησιμοποιήσουν την
φαντασία τους και την κοινή λογική σε ένα ασυνήθιστο σενάριο. Για παράδειγμα:
Πόσο ζυγίζει ένα βουνό;
Πως θα ήταν ο κόσμος μας αν δεν είχε εφευρεθεί ο τροχός;
Αυτού του είδους ερωτήσεις δεν απαιτούν γρήγορη απάντηση. Είναι καλό να πάρετε το χρόνο
σας και να σκεφτείτε προτού απαντήσετε. Ο στόχος της συγκεκριμένης ερώτησης δεν είναι να
δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση, αλλά να δείξει ο υποψήφιος την φαντασία του. Θα ήταν
χρήσιμο να κάνατε εύλογες απορίες όπως: Πόσο μεγάλο είναι το βουνό; Τι σχήμα έχει;

(The Medic Portal, 2019)

Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων
1. Περιγράψτε μια σύγκρουση που είχατε να αντιμετωπίσετε στη δουλειά. Πως την επιλύσατε;
2.Πως αντιδράτε όταν ένας συνάδελφος έχει αντίθετη άποψη από την δική σας;
3. Τι θα κάνατε αν υπήρχε σύγκρουση μεταξύ των μελών της ομάδας σας;
4. Με ποιο τρόπο θα ηρεμούσατε έναν συνάδελφο σας αν παρατηρούσατε ότι είναι
εκνευρισμένος;
5. Οι συγκρούσεις κάνουν καλό, πάντα κακό ή κανένα από τα δύο;

Κίνητρο
1. Τι είναι αυτό που σας εμπνέει πιο πολύ στη δουλειά;
2. Τι θα κάνατε για να κρατήσετε ψηλά τα κίνητρα των συναδέλφων σας;
3. Τι θεωρείτε πιο σημαντικό, την προαγωγή ή το φιλικό εργασιακό περιβάλλον;
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Αντιμετωπίζοντας την κριτική
1. Τι σημαίνει για εσάς η εποικοδομητική κριτική;
2. Πως αντιμετωπίζετε μια κριτική;
3. Πως θα νιώθατε αν είχατε να σχολιάσετε την επίδοση των άλλων;
4. Περιγράψτε μια κατάσταση από την οποία αποκομίσατε κάτι χρήσιμο ύστερα από κριτική.
Οι ερωτήσεις πιο πάνω είναι χρήσιμες για την διαμοίραση των εργασιών στα μέλη μιας ομάδας και
την δημιουργία επιτυχημένων ομάδων. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τους εργοδότες κατά την διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων σε μια
συνέντευξη ή κατά την ανίχνευση εργαζομένων για μια συγκεκριμένη θέση για την οποία
απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα (Buswell, 2019).

Ανάθεση εργασιών
Ο ηγέτης μιας ομάδας είναι συνήθως υποχρεωμένος να αναθέσει τις αρμοδιότητες στα μέλη της
ομάδας. Η σωστή κατανομή εργασιών συμβάλλει στην αποδοτική λειτουργία της ομάδας. Η
ικανότητα του ατόμου να εξετάζει ποιος είναι ο πιο ικανός για να αναλάβει μια συγκεκριμένη θέση
στην ομάδα είναι δύσκολο να αποκτηθεί (Golemanova, 2016). Σε αυτό το υποκεφάλαιο
παρουσιάζονται μερικοί πρακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά την
περίπλοκη αυτή διαδικασία της ανάθεσης εργασιών.
(Golemanova, 2016)
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Σχήμα 1. Φάσεις στην δουλειά (Golemanova, 2016)

Οι αρμοδιότητες πρέπει να χωρίζονται σε βάση τις δεξιότητες και την πείρα του καθενός. Είναι
σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι το άτομο που θα διαλέξουμε έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα
που χρειάζονται για την συγκεκριμένη θέση και τις αρμοδιότητες που θα του δοθούν όντας μέλος
της ομάδας. Ωστόσο, οι εργασίες που θα του ανατεθούν δεν πρέπει να είναι πολύ εύκολες, επειδή
μπορεί να προκαλέσουν πλήξη και ανία:
Όπως φαίνεται πιο πάνω, οι εργασίες είναι ιδανικές για ένα άτομο όταν υπάρχει μέτριος βαθμός
δυσκολίας. Αυτό κάνει τα μέλη της ομάδας να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο των εργασιών και
ταυτόχρονα να μην νιώθουν μεγάλη πίεση. Το ιδανικό στάδιο είναι η ‘Σταθερότητα’, η οποία
επιτρέπει στον εργαζόμενο να αυξήσει τις δυνατότητες του (Golemanova, 2016).
Η ανάθεση εργασιών από μόνη της δεν είναι αρκετή. Είναι σημαντικό να ξοδεύεται χρόνος
εξηγώντας στα μέλη της ομάδας τις αρμοδιότητες τους, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι τους ζητείται
να φέρουν εις πέρας.
Η ανάθεση εργασιών σε ένα συγκεκριμένο άτομο θα γίνεται με βάση τον ρόλο που θα έχει στην
ομάδα.

Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα από τoν Meredith Belbin
Σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με την διαμοίραση των ρόλων σύμφωνα με το έργο του
Meredith Belbin και των συναδέλφων του οι οποίοι μελέτησαν εις βάθος το θέμα. Η έρευνα του Δρ.
Belbin βασίζεται σε πειράματα που έγιναν στο Management College Henley αλλά και σε άλλες
έρευνες που έγιναν γύρω από το θέμα. Οι έρευνες έδειξαν ότι έχοντας την απαραίτητη γνώση για
τον χαρακτήρα των ανθρώπων και τις ικανότητες τους, κάποιος μπορεί να προβλέψει την επιτυχία
ή την αποτυχία μιας ομάδας(Belbin, 2015).
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Οι Εννιά Ρόλοι για την λειτουργία μιας ομάδας από την Belbin (Belbin, 2015)

Ρόλος

Λειτουργία

Ο Ερευνητής

Οι Ερευνητές αναπτύσσουν γρήγορα ιδέες και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες
που τους δίνονται. Έχουν την ικανότητα να σκέφτονται γρήγορα και να
απευθύνονται στους άλλους για απορίες. Είναι οι κατάλληλοι για την σύναψη
συμφωνιών, για την αναζήτηση πηγών εκτός ομάδας και για τυχών
διαπραγματεύσεις.
Οι Ομαδικοί εργάτες φροντίζουν για την αποφυγή της εμφάνισης
προσωπικών προβλημάτων σε μια ομάδα και επιτρέπουν στον καθένα να
συνεισφέρει αποτελεσματικά. Δεν τους αρέσουν οι προστριβές, οπόταν θα
κάνουν ότι είναι δυνατό για να τις αποφύγουν. Ο διπλωματικός τους τρόπος
και η διανοητική τους ικανότητα τους καθιστά άξιους που βρίσκονται εκεί,
ειδικά κάτω από μια διοικητική ιεραρχία όπου είναι πολύ πιθανό να
προκύψουν συγκρούσεις. Οι Ομαδικοί ηγέτες δεν αποτελούν απειλή για
κανέναν, επομένως μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι τα πιο αγαπητά
άτομα για να τα ‘υπηρετήσει’ κάποιος. Η παρουσία των Ομαδικών Εργατών
έχει καταλυτική επίδραση πάνω στις ομάδες. Με την παρουσία τους, το ηθικό
των εργαζομένων είναι υψηλότερο και οι εργαζόμενοι δείχνουν να
συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους.
Οι συντονιστές είναι τα κατάλληλα άτομα για τον έλεγχο άλλων ατόμων με
διαφορετικά προσόντα και προσωπικά χαρακτηριστικά. Αποδίδουν καλύτερα
όταν έχουν να αντιμετωπίσουν συναδέλφους που έχουν την ίδια θέση ή
παρόμοια με την δική τους παρά όταν έχουν να αντιμετωπίσουν
υφιστάμενους. Το σύνθημά τους θα μπορούσε να είναι «καθοδήγηση με
έλεγχο». Συνήθως πιστεύουν ότι τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται
με ηρεμία. Σε κάποιους οργανισμούς, το διαφορετικό στυλ διαχείρισης των
Συντονιστών συγκρούεται με αυτό των Διαμορφωτών.
Ο κύριος στόχος των Καινοτόμων είναι να προτείνουν νέες ιδέες και να
επιλύουν περίπλοκες καταστάσεις. Η ύπαρξη των Καινοτόμων είναι συχνά
σημαντική στα αρχικά στάδια ενός έργου ή όταν το έργο δείχνει να
αποτυγχάνει. Οι Καινοτόμοι δίνουν το δικό τους στίγμα ως ιδρυτές μιας
επιχείρησης ή ως οι εφευρέτες νέων προϊόντων. Η ύπαρξη πολλών
Καινοτόμων στην ίδια εταιρεία μπορεί να μην αποβεί τόσο αποτελεσματική,
αφού πιθανόν να ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο για να προβάλουν ο καθένας τις
δικές τους ιδέες, με αποτέλεσμα να αλληλοσυγκρούονται.

Ο Ομαδικός

Συντονιστής

Καινοτόμος
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ΕλεγκτήςΑξιολογητής

Ειδικός

Διαμορφωτής

Συναρμολογητής

Τελειοποιητής

Οι Ελεγκτές-Αξιολογητές αναλύουν προβλήματα και αξιολογούν ιδέες και
προτάσεις. Είναι καλοί στο να ζυγίζουν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα. Γι’ αυτό, μπορούν να φανούν βαρετοί, υπερβολικά επικριτικοί
και ωμοί. Μερικοί μπορεί να ξαφνιαστούν όταν τους δουν να αναλαμβάνουν
ηγετικούς ρόλους. Ωστόσο, οι Ελεγκτές-Αξιολογητές είναι αρκετά ικανοί να
ανταπεξέλθουν στον στρατηγικό σχεδιασμό και τα πηγαίνουν εξαιρετικά σε
συναντήσεις με προϊσταμένους στις οποίες λαμβάνονται σημαντικές
αποφάσεις.
Ο ρόλος των Ειδικών είναι απαραίτητος σε κάποιες ομάδες, αφού μπορούν
να παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και τα σπάνια προσόντα τους
σχετικά με μια υπηρεσία ή προϊόν που προσφέρει ο οργανισμός. Θα χρειαστεί
συχνά να παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο
τους και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις έπειτα από προτροπή των
προϊσταμένων τους.
Οι Διαμορφωτές συνήθως είναι καλοί αρχηγοί, επειδή είναι αποφασιστικοί και
λειτουργούν άψογα κάτω από πίεση. Επιβάλλουν έναν συγκεκριμένο τρόπο
λειτουργίας μέσα στις ομάδες και είναι χρήσιμοι όταν εμπλέκονται πολιτικά
ζητήματα που διακόπτουν την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Δεν τους
καταβάλλουν τέτοιου είδους προβλήματα και συνεχίζουν την σταθερή τους
πορεία αδιαφορώντας. Απολαμβάνουν να προβαίνουν στις απαραίτητες
αλλαγές και δεν τους καταβάλλει το γεγονός ότι μια απόφαση μπορεί να μην
αρέσει. Όπως προστάζει και η ονομασία τους, προσπαθούν να επιβάλουν
την ‘διαμόρφωση’ μιας ομάδας μέσω ομαδικών συζητήσεων και
δραστηριοτήτων.
Οι Συναρμολογητές είναι χρήσιμοι λόγω της αξιοπιστίας τους και της
ικανότητας εφαρμογής μέτρων ή κανόνων. Είναι επιτυχημένοι, επειδή έχουν
την αίσθηση του τι είναι εφικτό και τι σχετικό. Λέγεται ότι πολλοί προϊστάμενοι
ασχολούνται μόνο με τις εργασίες που θέλουν και αγνοούν ό, τι βρίσκουν
δυσάρεστο. Αντίθετα, οι Συναρμολογητές θα κάνουν αυτό που πρέπει. Όσοι
προάγονται σε πιο υψηλές θέσεις σημαίνει ότι έχουν επιδείξει καλές δεξιότητες
οργάνωσης και αποδοτικότητα στον χειρισμό όλων των απαραίτητων
εργασιών.
Ο ρόλος των Τελειοποιητών είναι ανεκτίμητος, ειδικά όταν απαιτείται
συγκέντρωση και μεγάλη ακρίβεια. Προστάζουν τα μέλη της ομάδας να
ενεργούν με ταχύτητα και είναι τυπικοί. Διαφέρουν ως αρχηγοί από τους
προαναφερθέντες ρόλους λόγω των υψηλών τους απαιτήσεων και του
ενδιαφέροντος τους για την ακρίβεια, την προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια και
την εξέλιξη.

Με την χρήση του τεστ Belbin μπορούμε να καθορίσουμε τους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες
ρόλους μιας ομάδας:

Ανατρέξτε στο ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα 1.
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Εννοείται πως η διαμοίραση των ρόλων σε μια ομάδα βασίζεται, όχι μόνο στις προτιμήσεις μας,
αλλά και στους στόχους της ομάδας και του έργου. Υπάρχει πιθανότητα ένα άτομο να χρειαστεί να
αναλάβει πάνω από έναν ρόλο ή κάποια μέλη να είναι κατάλληλα για τον ίδιο ρόλο.
Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν χρήσιμο να αναλογιστούμε τους δευτερεύοντες ρόλους.
Σκεφτόμενοι όλους τους ρόλους, εμπνεόμαστε για την δημιουργία μιας ισχυρά αποδοτικής ομάδας
(Belbin, 2015).

1.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα εξηγήσουμε πώς να φτιάξετε ένα σχέδιο δράσης για την καλύτερη
λειτουργία μιας ομάδας.
Το σχέδιο δράσης είναι μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ή
δραστηριότητες που πρέπει να διεκπεραιώσετε καλά για να πετύχει μια στρατηγική.
(Business Dictionary, 2019)

Το σχέδιο δράσης βοηθά την ομάδα να επικεντρωθεί στην δουλειά, στην δημιουργικότητα και στις
ιδέες τις για την επίτευξη κοινών στόχων. Δείχνει ξεκάθαρα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει
κανείς για να φτάσει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ένα δυνατό
σχέδιο δράσης ξεκινά με έναν καθαρό στόχο και όραμα (Chernyak, 2019).

Πώς να ετοιμάσετε ένα σχέδιο δράσης;
Ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο δράσης μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο
προόδου της ομάδας, αφού περιέχει λεπτομερείς περιγραφές για όλες τις ασκήσεις/δραστηριότητες
που πρέπει να γίνουν με σκοπό να εκπληρωθεί ένας συγκεκριμένος στόχος ή όραμα. Θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη 8 σημαντικά στοιχεία που υπάρχουν σε ένα σχέδιο δράσης: (Desjardins, 2011)

ΑΡΧΗΓΙΑ

ΒΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΟΔΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

ΟΡΟΣΗΜΑ

Σχήμα 1 Τα στοιχεία του σχεδίου δράσης (Desjardins, 2011)

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΝΗΜΕΡΩ
ΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
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Αρχηγία
Θα πρέπει να οριστεί ο αρχηγός της ομάδας που θα είναι υπεύθυνος για την πρόοδο της ομάδας.
Να είναι κάποιος με τα απαραίτητα προσόντα που να μπορεί να ελέγχει τις εργασίες και την πρόοδο.
Εάν χρειαστεί, θα πρέπει επίσης να διεκπεραιώνει εργασίες πριν την προθεσμία και να τις
προσαρμόζει ανάλογα.

Βήματα προόδου
Τα βήματα προόδου δείχνουν το μονοπάτι προς την επίτευξη των στόχων. Ακολουθώντας τα,
βλέπουμε τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στον κατάλληλο χρόνο και με την σωστή
σειρά. Παρέχουν στην ομάδα τις κατάλληλες λεπτομέρειες και εξηγούν τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσει για να πετύχει έναν συγκεκριμένο στόχο. Επομένως, δεν εξηγούν απλώς την ιδέα ή το
όραμα του οργανισμού.

Ευθύνη
Ένα συγκεκριμένο μέλος της ομάδας (ή μέλη) θα πρέπει να είναι υπεύθυνο/οι για να δείχνει/ουν τον
δρόμο προς τα βήματα προόδου.

Στήριξη
Το μέλος της ομάδας που είναι υπεύθυνο να δείχνει τα βήματα θα πρέπει να έχει την υποστήριξη
κάποιου άλλου μέλους (ή μελών). Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος θα βοηθήσει στην
διεκπεραίωση της κάθε εργασίας χωρίς ωστόσο να φέρει την ευθύνη για αυτές.

Ενημέρωση
Η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας είναι πολύ σημαντική. Κάθε μέλος θα πρέπει να
ενημερώνεται για την πρόοδο της ομάδας σε κάθε στάδιο, ειδικά αν αυτά έχουν άμεση επίδραση
πάνω στον καθένα.

Δείκτες μέτρησης προόδου και προϋπολογισμός
Το κάθε βήμα προόδου πρέπει να είναι μετρήσιμο για να ελέγχεται η εφαρμογή του. Είναι απαραίτητο
να οριστούν συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης προόδου ή απόδοσης, οι οποίοι θα υποδεικνύουν ότι
κάθε βήμα έχει ολοκληρωθεί. Ταυτόχρονα, ενώ προχωρούμε προς την υλοποίηση των βημάτων
απαιτείται συγκεκριμένος προϋπολογισμός και διαθέσιμοι πόροι, οι οποίοι πρέπει επίσης να
συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης.

Ορόσημα
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Προς τον δρόμο για την επίτευξη ενός στόχου πρέπει να τοποθετούνται συγκεκριμένα βήματα
προόδου που να έχουν δική τους προθεσμία. Οι προθεσμίες θα αποτελούν ορόσημα. Οι
ημερομηνίες ορόσημα βοηθούν στην εποπτεία μιας ομαδικής εργασίας και διαβεβαιώνει ότι ο
επιθυμητός στόχος θα πραγματοποιηθεί πριν από την προθεσμία.

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης δείχνει πότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένας στόχος.

Δραστηριότητα: δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνοντας όλα τα 8 στοιχεία
που προαναφέρθηκαν.

1.3 ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
Η εποπτεία της δουλειάς μιας ομάδας είναι ουσιαστικά ο έλεγχος της αποδοτικότητας, ο οποίος είναι
απαραίτητος για την βεβαιωθούμε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι μας. Επιπλέον, μας δίνει την
δυνατότητα βελτίωσης συγκεκριμένων σημείων με ορατές αδυναμίες και καθιστούν την συνεργασία
όσο το δυνατό καλύτερη.

Γιατί θα πρέπει να ελέγχονται οι ομαδικές εργασίες;
(QMD, 2006) : Δύο λόγοι είναι οι εξής:
• Για να δείξουμε ότι η ομάδα ακολουθεί το πλάνο. Με άλλα λόγια, για να ελέγξουμε ότι η
ομάδα κάνει αυτά που της ορίσαμε (για απόδειξη).
•
Για την ανεύρεση τρόπων βελτίωσης, με σκοπό να γίνει η συνεργασία πιο αποτελεσματική
ή αποδοτική (για βελτίωση).
Η εποπτεία των ομάδων θα πρέπει να γίνεται με πλήρη επίγνωση των προσδοκιών από την ομάδα
και την απόδοση ή τα αποτελέσματα που περιμένουμε από αυτήν. Η ποιότητα και η ποσότητα των
επιθυμητών αποτελεσμάτων θα πρέπει να οριστεί προτού ξεκινήσει η ομάδα να δουλεύει πάνω στο
συγκεκριμένο έργο. Τα βήματα προόδου (ανατρέξτε στο 1.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ)
θα πρέπει να καταγράφουν με λεπτομέρεια όλη την διαδικασία και τους κανόνες που θα
ακολουθήσει η ομάδα (QMD, 2006).
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Δραστηριότητα: Πρώτα, υποδείξτε τα μέρη των ομάδων σας που χρειάζονται έλεγχο.
Δημιουργήστε μια λίστα καταγράφοντας τα μέρη εκείνα και το τι ελέγχουν:
A. Ποσότητα
B. Ποιότητα
Γ. Σεβασμός στους κανόνες και διαδικασία
Δ. Βελτίωση αποδοτικότητας/μείωση κόστους
Εισάγετε τις απαντήσεις στον πίνακα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

A, B, Γ ή Δ

(QMD, 2006)
Τεχνικές ελέγχου
Οι μέθοδοι εποπτείας ποικίλουν ανάλογα με το μέρος της ομάδας (QMD, 2006). Σε αυτό το σημείο
θα βρείτε μια σύνοψη των κύριων μεθόδων για την εποπτεία της απόδοσης μιας ομάδας.

Παρατηρήσεις
Συνεδριάσεις

Αναφορές

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ανατροφοδότηση
Συνεδρίες

Σχήμα 2 Έλεγχος αποδοτικότητας μιας ομάδας

Εργαλεία
αυτοαξιολόγησης
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Παρατηρήσεις
Το να παρακολουθούμε του άλλους εν ώρα εργασίας είναι ο πιο τυπικός τρόπος εποπτείας.
Επιτρέπει στους ηγέτες να παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα μέλη της ομάδας. Σε
περίπτωση που προσέξουν τυχών λάθη μπορούν να τους διορθώσουν αμέσως. Σε κάποιους
οργανισμούς, η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνεται ακόμη και μέσω βίντεο ή ηχογραφήσεων, όπως
για παράδειγμα μέσω ηχογραφήσεων των κλήσεων στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών(QMD,
2006).

Αναφορές
Η ανάλυση της προόδου μιας ομάδας μπορεί να καταγραφεί σε αναφορές, οι οποίες περιέχουν
δεδομένα που προέρχονται από ποσοτική ή ποιοτική έρευνα. Τα δεδομένα αυτά αφορούν
αποτελέσματα ή προϊόντα μια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η αυτόματη καταγραφή των
αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει σε ηλεκτρονική η γραπτή μορφή. Ο ηγέτης θα πρέπει να είναι
υπεύθυνος για την ετοιμασία των αναφορών για καταγραφή της προόδου ή των αποτελεσμάτων
(QMD, 2006).

Εργαλεία Αυτό-αξιολόγησης
Μπορεί να ζητηθεί από τους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν εργαλεία αυτό-αξιολόγησης με
σκοπό να ελέγξουν την πρόοδο τους και τα αποτελέσματα τους. Καλά παραδείγματα τέτοιων
εργαλείων είναι τα πλάνα ελέγχου (project plans)και οι λίστες ελέγχου (checklists). Αυτά τα εργαλεία
ανιχνεύουν εάν οι εργασίες και τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα στο χρονικό διάστημα που έχει ήδη
οριστεί. Επιπλέον, οι λίστες ελέγχου με σχόλια, επεξηγήσεις και διορθώσεις μπορούν να δίνονται
στους εργοδότες σε τακτική βάση ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άλλα χρήσιμα
εργαλεία αποτελούν τα αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων (activity logs) τα οποία λειτουργούν
σαν ημερολόγια. Τα μέλη της ομάδας καταγράφουν σε αυτά όλες τις δραστηριότητες που κάνουν
κάθε μέρα (Rainmaker Thinking Inc., 2019).
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Δραστηριότητα: Δώστε ένα παράδειγμα μιας δραστηριότητας και καταγράψτε το στην λίστα
ελέγχου, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα. Σκεφτείτε μέρη που θα μπορούσαν να
προστεθούν (ή να προσαρμοστούν) στον πίνακα που θα σας δώσουν σημαντικές
πληροφορίες για να ελέγξετε την δουλειά σας.

Δραστηριότητα

Υπεύθυνο
Άτομο

Προθεσμία

Ημερομηνία
σχετικής
παρατήρηση
ς

Σημειώσεις

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Συνεδρίες
Ο υπεύθυνος για την εποπτεία μιας ομάδας θα πρέπει να συζητά τακτικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά
και να ζητά να μάθει τι άλλαξε από τις προηγούμενες συνεδρίες. Οι συνεδρίες δίνουν την
δυνατότητα στα άτομα να ακούνε ο ένας τον άλλο ξεχωριστά. Επιπλέον, επιτρέπουν στον μάνατζερ
να παίρνει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των μελών μιας ομάδας και ακόμη να
ελέγχει εάν η θέση τους ή τα καθήκοντά τους ταιριάζουν με τα προσόντα τους (Rainmaker Thinking
Inc., 2019).

Ανατροφοδότηση
Η ανατροφοδότηση είναι μια πρόκληση, ειδικά αν αποσκοπεί να τονίσει τις αδυναμίες των εργατών
ή τα προβλήματα που χρειάζονται βελτίωση. Η ανατροφοδότηση είναι πολύ σημαντική όταν το
μέλος μιας ομάδας δεν εκπλήρωσε την απαραίτητη εργασία, όταν δείχνει αμέτοχος ή όταν δεν έχει
διαχειριστεί σωστά τον χρόνο του κλπ. Οι ηγέτες οφείλουν με την σειρά τους να τους συγχαρούν αν
έχουν καλά αποτελέσματα ή αν έκαναν κάποιο κατόρθωμα (St-Aubin, 2018).
Σύμφωνα με τον (St-Aubin, 2018), η αποτελεσματική ανατροφοδότηση (και η θετική, αλλά και η
αρνητική) θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 χαρακτηριστικά:
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Τα Κύρια
Χαρακτηριστικά της
Αποδοτικής
Ανατροφοδότησης

Συμπεριφορά

Αποτέλεσμα

Επόμενα Βήματα

Σχήμα 3 Τα Κύρια Χαρακτηριστικά της Αποδοτικής Ανατροφοδότησης

•
•

•

Η Συμπεριφορά: η ανατροφοδότηση πρέπει να υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφέρεται και δουλεύει ο εργαζόμενος και την σχέση του/της με τους συναδέλφους.
Είναι σημαντικό να εστιάζει στην συμπεριφορά, όχι στο άτομο.
Το Αποτέλεσμα: η ανατροφοδότηση πρέπει να εξηγεί τα αποτελέσματα που προήλθαν από
τις πράξεις ή την δουλειά του εργαζόμενου και πως αυτή επηρέασε την ομάδα και το τελικό
αποτέλεσμα.
Τα Επόμενα Βήματα: η ανατροφοδότηση πρέπει να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες ως προς
την βελτίωση της δουλειάς ή να διορθώνει λάθη που έγιναν.

Παράδειγμα:
Ένα μέλος της ομάδας έθεσε μη ρεαλιστικούς στόχους για ένα έργο. Εδώ είναι ένα
παράδειγμα για το πώς μπορεί να γίνει ανατροφοδότηση:
Έκανες καλή δουλειά στην προετοιμασία των στόχων της ομάδας σου. Έκανες πολλά και
είναι εντάξει που δεν κατόρθωσες όλα όσα προγραμμάτισες. (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)
Πρόσεξα ότι κυριαρχεί μια αίσθηση σε σένα και στην ομάδα σου ότι δεν τα πήγατε αρκετά
καλά. Ωστόσο δουλέψατε πολύ σκληρά. (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ)
Πιστεύω ότι οι στόχοι που έθεσες ήταν πολύ φιλόδοξοι. Προτείνω την επόμενη φορά να
προσπαθήσεις να θέσεις λιγότερους μεγάλους στόχους και περισσότερους μικρότερους.
Θα ήταν καλό εάν οι στόχοι σου ήταν πιο μετρήσιμοι και ταίριαζαν με τις ικανότητες των
μελών της ομάδας σου. (ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ)

Δραστηριότητα: Πως θα δίνατε μια αποτελεσματική ανατροφοδότηση σε έναν
εργαζόμενο ο οποίος δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες που του ανατέθηκαν στον χρόνο
που έπρεπε χωρίς να υπάρχει σημαντικός λόγος; Διατυπώστε την ανατροφοδότηση
σας χρησιμοποιώντας τα 3 Τα Κύρια Χαρακτηριστικά της Αποδοτικής Ανατροφοδότησης.

IO2|page 24 from 88

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Συνεδριάσεις
Οι συνεδριάσεις του προσωπικού, εάν οργανώνονται τακτικά (για παράδειγμα μια φορά την
βδομάδα/καθημερινά), είναι μια εξαίρετη ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες τα μέλη μιας
ομάδας ή διαφορετικές ομάδες μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε μέλος θα έχει την δυνατότητα
να εξηγεί στους υπόλοιπους ποιες είναι οι παρούσες αρμοδιότητες του και να παρουσιάσει τα
αποτελέσματα του.

1.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ
Σχέδιο Δράσης- Το σχέδιο δράσης είναι μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ή
δραστηριότητες που πρέπει να διεκπεραιώσετε καλά για να πετύχει μια στρατηγική. Περιέχει τρία
κύρια χαρακτηριστικά: (1) Συγκεκριμένες εργασίες: τι θα γίνει και από ποιον; (2) Χρονικό πλαίσιο:
πότε θα γίνει/θα ολοκληρωθεί; (3) Κατανομή πόρων: ποιο είναι το διαθέσιμο κεφάλαιο για αυτές τις
εργασίες; Ονομάζεται επίσης και ‘πρόγραμμα δράσης’(Business Dictionary, 2019)
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Ορόσημο- Οι επιμέρους στόχοι ή τα στάδια στα οποία χωρίζετε ένα πρόγραμμα ή έργο με στόχο
την εποπτεία και την μέτρηση της αποδοτικότητας μιας εργασίας (Business Dictionary, 2019).
Ανατροφοδότηση- Η διαδικασία κατά την οποία οι επιδράσεις ή τα αποτελέσματα μιας πράξης
‘επιστρέφονται’ πίσω σε αυτόν που τα ‘προκάλεσε’ για να βρεθεί η επόμενη κίνηση. Η
ανατροφοδότηση είναι απαραίτητη για την λειτουργία και την διαφύλαξη όλων των ρυθμιστικών
μηχανισμών, αλλά και των φτιαχτών συστημάτων από τον άνθρωπο, όπως το σύστημα
εκπαίδευσης και η οικονομία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΜΕΥΜΑΤΟΣ

2-

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΟΥ
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Η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος είναι απλώς η δημιουργία μιας εύρυθμης ομάδας που απαρτίζεται
από εργαζόμενους που έχουν σκοπό να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αποτελεί διάφορες
διαδικασίες που στοχεύουν να οικοδομήσουν μια ομάδα με συγκεκριμένους στόχους και
αποτελεσματικά κατανεμημένους ρόλους. Βασίζεται κυρίως στους διαφορετικούς τρόπους
ενσωμάτωσης των ατόμων σε μια ομάδα, που αποσκοπούν στο να κάνουν τα άτομα να
γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο, να μάθουν πώς να συνεργάζονται και πως να κτίσουν καλές
σχέσεις (Fistaszek, 2015).
Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία μέρη:

1.1. Η σημασία της ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος
1.2. Τεχνικές ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος
1.3. Προωθώντας μια ευχάριστη εργασιακή ατμόσφαιρα atmosphere (χτίσιμο εμπιστοσύνης)

2.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (TEAM BUILDING)
Τα μέλη που διαμορφώνουν μια ομάδα χωρίζονται σε ρόλους και η δουλειά τους είναι να
συνεργάζονται αποτελεσματικά για να φτάσουν σε κοινά επιθυμητά αποτελέσματα (συνεργεία)
(Fistaszek, 2015).
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Συνεργεία στην ομάδα
˝Συνεργεία είναι η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα δουλεύουν μαζί, με τρόπο
τον οποίο φέρνει ένα καρποφόρο αποτέλεσμα και μεγαλύτερο απ’ όσο θα έφερνε αν
δούλευε μόνο ένα άτομο. ˝ (Business Dictionary, 2019)
Ο Αριστοτέλης κάποτε είπε «Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.».
με άλλα λόγια, τα άτομα που δουλεύουν σε ομάδα μπορούν να πετύχουν σπουδαιότερα
αποτελέσματα από ένα άτομο που δουλεύει μόνο του. Αν οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε ομάδες
αποτελεσματικά, αυτό μπορεί να φέρει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Γι’ αυτό, δίνεται ιδιαίτερη σημασία
στην βελτίωση της λειτουργίας των ομάδων στο περιβάλλον εργασίας.
Ενίσχυση δημιουργικότητας
Η ενίσχυση της ομαδικότητας βελτιώνει την ικανότητα των μελών μιας ομάδας να μοιράζονται
διαφορετικές ιδέες, τρόπους επίλυσης προβλημάτων, πολλές ιδέες μαζί, διάφορες προτάσεις και
εργαλεία. Μια ομάδα προσφέρει πολλά αξιοσημείωτα, εξετάζει διάφορα προβλήματα από
διαφορετικές οπτικές γωνιές και έχει περισσότερες ιδέες και περισσότερη δύναμη να τα αντιμετωπίσει.
Το γεγονός ότι ανταλλάσσονται πολλές πληροφορίες και υπάρχει άμεση επικοινωνία με
συναδέλφους επαγγελματίες, τους επιτρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις ανά πάσα στιγμή. Αυτό
μπορεί να ενισχύσει τις γνώσεις της ομάδας και την διανοητική ικανότητα των μελών της. (Fistaszek,
2015)
Η τέλεια ομάδα
Ο στόχος της ενίσχυσης της ομαδικότητας είναι να δημιουργήσει ομάδες όσο πιο κοντά στο
«ιδανικό» γίνεται. Σύμφωνα με τον (Fistaszek, 2015), για την εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας θα ήταν
καλό να γνωρίζουμε ότι τα ιδανικά χαρακτηριστικά της τέλειας ομάδας είναι τα εξής:

Καλή επικοινωνία
Αποτελεσματική ηγεσία
Ξεκάθαροι στόχοι
Καλός καταμερισμός εργασίας

Δημιουργικότητα
Αφοσίωση στον στόχο
Προσφέροντας ανώτερη αξία
Σχήμα 5 Τα Ιδανικά Χαρακτηριστικά της Τέλειας Ομάδας

Καλή επικοινωνία
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Η άριστη επικοινωνία που διατηρούν τα στελέχη μιας καλοσχηματισμένης ομάδας σημαίνει ότι
ανταλλάσουν συχνά πληροφορίες μεταξύ τους. Επομένως, η καλή επικοινωνία τους φέρνει ένα
βήμα πιο κοντά στον στόχο τους.

Αποτελεσματική Ηγεσία
Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν ηγέτη ικανό, είναι οι ικανότητες που έχει να διαχειρίζεται
αποτελεσματικά τους «ανθρώπους του». Ο τέλειος ηγέτης έχει ακόμη την εξουσία και την
εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας του. Ένας ηγέτης, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να
έχει ξεκάθαρους στόχους, να μοιράζει ευθύνες και να εμπνέει τους υπαλλήλους του. Θα πρέπει
ακόμη να γνωρίζει πώς να ανταμείβει το προσωπικό και πως να υποδεικνύει τα λάθη και τις
αποτυχίες τους.

Ξεκάθαροι στόχοι
Το ξεκάθαρο όραμα και οι στόχοι μιας ομάδας είναι από τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχίας.
Κάθε ομάδα θα πρέπει να πασχίζει να πετύχει ένα συγκεκριμένο στόχο.

Καλός καταμερισμός εργασίας
Σωστός καταμερισμός των ρόλων μιας ομάδας σημαίνει χρήση των καλύτερων δυνατών
ικανοτήτων ή χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου που την διαμορφώνει. Ο συνδυασμός των
σωστών ικανοτήτων βοηθά στην βέλτιστη λειτουργία μιας ομάδας και στην επίτευξη των στόχων.

Δημιουργικότητα
Σε κάθε ομάδα, η δημιουργικότητα είναι ένα από τα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά των μελών της.
Τα μέλη της ομάδας χαρακτηρίζονται από υψηλή φαντασία, πρωτοτυπία και αντικειμενικότητα όσον
αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Αφοσίωση στον στόχο
Η τέλεια ομάδα απαρτίζεται από άτομα αφοσιωμένα στην επίτευξη των στόχων τους. Τον στόχο της
ομάδας θα πρέπει να ενστερνιστούν όλα τα μέλη της και θα δεσμευθούν ως προς την επίτευξή του.

Προσφέροντας ανώτερη αξία
Η αίσθηση που δίνει η καινοτομία, η δημιουργία καινούριων προϊόντων και υπηρεσιών και η παροχή
λύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, είναι χαρακτηριστικό μιας ανεπτυγμένης ομάδας που λατρεύει
κάθε νέα πρόκληση και προχωρά μπροστά.

2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος συνήθως απαιτούνται επιπρόσθετες
δραστηριότητες εκτός των ωρών εργασίας. Είναι απαραίτητο να οργανώνονται εκδρομές,
συνέδρια, ειδικά εργαστήρια και άλλα πολλά για τους εργαζόμενους. Οι δραστηριότητες μπορούν
να οργανωθούν με διαφορετικούς τρόπους, ωστόσο δεν είναι εύκολο να αποβούν
αποτελεσματικές.

Συμβουλή: Το είδος της κάθε δραστηριότητας θα πρέπει να σχετίζεται με την κατάσταση που
επικρατεί στην ομάδα σας. Κάποιες δραστηριότητες μπορεί να αποσκοπούν στο να δώσουν
μια επιπλέον ώθηση σε μια καλά οργανωμένη ομάδα και κάποιες άλλες στο να εξομαλύνουν
μια άσχημη κατάσταση σε μια ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας. (Steciuk,
2018)
Ο (Steciuk, 2018) δίνει μερικές ιδέες που μπορούν να εμπνεύσουν τους ηγέτες ή αρχηγούς.

Εκδηλώσεις εκτός χώρου εργασίας
Η σύνοψη ενός σημαντικού έργου, ο εορτασμός μιας επιτυχίας, το τέλος της χρονιάς αποτελούν
σπουδαίες ευκαιρίες για να συσφιχτούν οι σχέσεις των υπαλλήλων. Ανάλογα με τις ανάγκες του
κάθε οργανισμού, θα μπορούσε να οργανωθεί ένα εορταστικό γκαλά, ένα δείπνο σε εστιατόριο ή
μια ανεπίσημη συνάντηση. Για τη σωστή επιλογή του χώρου, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
σας και να ταιριάζει με το προφίλ της εκδήλωσης, δώστε ιδιαίτερη βάση στο μενού, την τοποθεσία,
το μέγεθος του χώρου και το πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει, τα καθίσματα, τον χώρο
στάθμευσης, την πρόσβαση στον κήπο και την ταράτσα κλπ.

Εργαστήρια ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων
Τα εργαστήρια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των λεγόμενων ‘ήπιων δεξιοτήτων’ (επικοινωνία,
διαχείριση χρόνου, κατανόηση κλπ) μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην σύσφιξη των σχέσεων με
τους πελάτες, αλλά πάνω απ’ όλα των σχέσεων των εργαζομένων. Η εξειδικευμένη καθοδήγηση
πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συμπληρωθεί με επιπλέον στοιχεία.

Παιχνίδια σεναρίων
Τα παιχνίδια σεναρίων βοηθούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων μιας ομάδας. Τέτοιου
είδους παιχνίδια περιλαμβάνουν την συμμετοχή των ατόμων σε κάποιο φανταστικό κόσμο που να
σχετίζεται όμως με την πραγματικότητα: μια ομάδα για την Φόρμουλα 1, μια ζούγκλα ή μια
φανταστική χώρα: μια παραμυθούπολη ή ένας φανταστικός κόσμος. Τα άτομα έχουν ρόλους και
διάφορες ταυτότητες (π.χ. αρχηγοί, μέλη του συμβουλίου της εταιρείας, μια φυλή). Με αυτόν τον
τρόπο τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν την στρατηγική τους σκέψη, την ικανότητα τους να
επιλύουν παράξενα προβλήματα, την ικανότητα στη διαπραγμάτευση, να δουλεύουν υπό πίεση, και
να επικοινωνούν με όλα τα μέλη της ομάδας αλλά και με τις άλλες ομάδες που εμπλέκονται στο
παιχνίδι. Τα παιχνίδια αυτά μπορούν να γίνουν είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο.

Αθλητικοί διαγωνισμοί
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Μια σπουδαία εναλλακτική ενός γεύματος σε ένα εστιατόριο θα μπορούσε να είναι μια εκδήλωση
σε εξωτερικό χώρο. Αθλητικοί διαγωνισμοί θα μπορούσαν να γίνουν στο βόλεϊ, στο κάρτινγκ και
στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε επίσης να γίνει η διοργάνωση κάποιας ποδηλατικής εκδήλωσης
(να καθιερωθεί ως ετήσια παράδοση της εταιρείας).

Παιχνίδι Σεναρίου για Ανάπτυξη Ομαδικού Πνεύματος (Hansen, 2017):

Το Πάζλ της Ανταλλαγής

Χρόνος: 1 - 2 ώρες
Συμμετέχοντες: 4 ή περισσότερες μικρές ομάδες
Εργαλεία: διαφορετικά πάζλ για συναρμολόγηση για την κάθε ομάδα
Κανόνες: Χωρίστε τους όλους σε μικρές και ίσες ομάδες. Δώστε στην κάθε ομάδα ένα
διαφορετικό πάζλ με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Ο σκοπός είναι να βρεθεί ποια ομάδα μπορεί
να συναρμολογήσει το πάζλ ποιο γρήγορα. Όμως! Κάποια κομμάτια από τα πάζλ θα λείπουν
και θα βρίσκονται στα πάζλ των αντίθετων ομάδων. Η ομάδα πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει
αυτά τα κομμάτια πίσω, είτε μέσω διαπραγματεύσεων, πωλήσεων, ανταλλαγής παικτών κλπ.
Οτιδήποτε αποφασιστεί θα πρέπει να γίνει ομαδικά.

Στόχος: ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει τους παίκτες να βασιστούν πάνω στις
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και στις δεξιότητες ηγεσίας τους. Κάποιοι θα ξεχωρίσουν και
κάποιοι άλλοι όχι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα μέλη πρέπει να καταλήξουν από
κοινού σε κάποια απόφαση.

2.3. ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Η
ατμόσφαιρα στο περιβάλλον εργασίας έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των
υπαλλήλων. Οι άνθρωποι εναρμονίζονται καλύτερα με τους στόχους τους όταν αντιμετωπίζουν τον
κόσμο με θετική προσέγγιση. Ωστόσο, η θετική προσέγγιση μπορεί να επηρεαστεί εάν υπάρχουν
τριβές, ανεξήγητα φαινόμενα και ζήλεια στο περιβάλλον εργασίας.
Ξοδεύουμε πολύ χρόνο από την ζωή μας δουλεύοντας: δεν έχει σημασία αν είμαστε υπάλληλοι ή
ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης. Επομένως, αφού ξοδεύουμε τόσο χρόνο από την καθημερινότητα μας,

IO2|page 31 from 88

είναι σημαντικό να έχουμε ένα καλό, φιλόξενο, ευχάριστο και χαρούμενο εργασιακό περιβάλλον.
Εάν η ατμόσφαιρα στο εργασιακό περιβάλλον είναι ευχάριστη, μπορεί να αποφέρει θετικά
αποτελέσματα στην επιχείρηση. Ο χρόνος του εργαζόμενου γίνεται πιο εποικοδομητικός. Επιπλέον,
ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον βελτιώνει την εικόνα της εταιρείας στην αγορά. Σε αυτό το
υποκεφάλαιο θα εξηγήσουμε κάποιους από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν
την ατμόσφαιρα στο περιβάλλον εργασίας (Szymczyk, 2018).

Θετικά λόγια

Ευγένεια

Ευγνωμοσύνη και
Θετική
Ανατροφοδότηση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εορτασμοί

Καλή Επικοινωνία

Λαμβάνοντας
υπόψη νέες ιδέες

Χτίσιμο
Εμπιστοσύνης

Σχήμα 6 Τα συστατικά ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος

Καλή Επικοινωνία
Η καλή επικοινωνία που διατηρούν τα μέλη μιας ομάδας έχει μεγάλο αντίκτυπο στο εργασιακό
περιβάλλον. Ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να συσχετιστεί με επιπλέον έμπνευση για
δουλειά, με αποδοτική συνεργασία, και επομένως με θεμιτά αποτελέσματα για την ομάδα. Για κάθε
είδους συνεργασίας, θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κατάλληλους κανόνες επικοινωνίας.
(Glinska, 2019)
Παρακάτω παρουσιάζουμε μια μελέτη περίπτωσης γύρω από τους βασικούς κανόνες επικοινωνίας,
οι οποίοι παραλείπονται, με αποτέλεσμα να μην έρχονται τα επιθυμητά αποτελέσματα, να πέφτει το
ηθικό των εργαζομένων και να επικρατεί μια απαισιόδοξη ατμόσφαιρα:

Μελέτη Περίπτωσης (Glinska, 2019):
Η Σάρα εργάζεται σε μια μικρή κτηματομεσιτική εταιρεία. Ο προϊστάμενος της Ντέιβιντ
είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Και οι δύο σέβονται και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο
σε επαγγελματικά θέματα. Ωστόσο, η Σάρα πρέπει να συμβουλεύεται τον Ντέιβιντ ακόμη και για
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μικρές αποφάσεις. Έτσι έχουν τα πράγματα από την αρχή της συνεργασίας τους και παρόμοιες
απαιτήσεις υπάρχουν και απέναντι στους άλλους εργαζόμενους.
Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου μια σημαντική απόφαση καθυστερούσε να παρθεί επειδή ο
προϊστάμενος δεν ήταν διαθέσιμος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρόσφατα, η εταιρεία
ξεκίνησε να αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες, με αποτέλεσμα ο Ντέιβιντ να γίνει νευρικός και
δύστροπος. Η τροχιά των πραγμάτων άλλαξε όταν η Σάρα πήρε μια καλή κατά την γνώμη της
απόφαση για την εταιρεία.
Ο Ντέιβιντ έγινε έξαλλος και την προσέβαλε μπροστά στους άλλους συναδέλφους της λέγοντας
της ότι είναι ανίκανη και ότι αγνοεί τα πάντα. Η Σάρα ένιωσε πολύ προσβεβλημένη και
υποτιμημένη. Μετά από αυτό, σταμάτησε να καταβάλλει προσπάθειες στην δουλειά της και έχασε
κάθε ενδιαφέρον που είχε γι’ αυτήν. Περίμενε υπομονετικά για την απολογία του.

Συχνά λάθη στην επικοινωνία μιας ομάδας:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

λήψη αποφάσεων από λίγα άτομα
αβάσιμες κριτικές
προσβολές, έλλειψη σεβασμού
δεν υπάρχει ανατροφοδότηση
αποχωρήσεις, αποφυγή επικοινωνίας
ασυνέπεια στα λόγια και στα έργα
ανακριβείς προσδοκίες και αρμοδιότητες
καμία επικοινωνία σχετικά με τους στόχους ή την στρατηγική της επιχείρησης
ανταμοιβές λόγω προσωπικών συμφερόντων και όχι για ουσιαστικούς λόγους

Ευγνωμοσύνη και θετική ανατροφοδότηση
Η ανατροφοδότηση με θετικά και εξυμνητικά σχόλια αποσκοπεί στο να δώσει στους εργαζόμενους
ώθηση για την δουλειά τους. Χρησιμοποιείται για να ενδυναμώσει τους εργαζόμενους. Ο σεβασμός
είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δίνει χαρά στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι που νιώθουν
ότι τους εκτιμούν, αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επάγγελμα τους, είναι πιο
αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν και είναι πιο πιστοί στην εταιρεία (Hallis, 2015).
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Δραστηριότητα: Εδώ θα βρείτε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε ένα
εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας ή να δώσετε θετική ανατροφοδότηση. Σκεφτείτε
μερικά παραδείγματα για το πώς θα μπορούσατε να εξυμνήσετε τους εργαζόμενους
ή τους συναδέλφους σας. Τελειώστε τις ακόλουθες προτάσεις:
•
•
•
•
•

Πρέπει να ομολογήσω ότι ξέρεις πώς να..
Έχω μείνει έκπληκτος με…
Μου αρέσει πραγματικά να δουλεύω μαζί σου, επειδή..
Η ομάδα δεν θα μπορούσε να είναι επιτυχημένη χωρίς την δική σου…
Θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείς να..

•

Έχω προσέξει ότι είσαι πολύ καλός στο..

Λαμβάνοντας υπόψη νέες ιδέες
Ακόμα και αν δεν μας αρέσει η ιδέα που μας έχουν προτείνει, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι
λανθασμένη. Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να εκτιμούν τις καινοτόμες ιδεών των άλλων και να
συμμερίζονται τις απόψεις τους. Μερικές φορές, μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες ιδέες μέσα από
έναν καταιγισμό ιδεών.

Χτίσιμο εμπιστοσύνης
Η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών μιας ομάδας ενθαρρύνει τον σεβασμό και την συνεργασία. Η
εμπιστοσύνη θα επηρεάσει αναμφίβολα την ατμόσφαιρα στο εργασιακό περιβάλλον, η οποία είναι
καθοριστική για την διάθεση πολλών εργαζόμενων. Όσο πιο όμορφα νιώθουμε στο περιβάλλον
εργασίας μας, τόσο πιο αφοσιωμένοι θα ήμαστε στην δουλειά μας. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες
που πρέπει να ακολουθήσουμε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας:
(Szymczyk, 2018)
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Να μιλούμε θετικά για
τους άλλους

Να είμαστε
σταθεροί

ΧΤΙΣΙΜΟ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Να
παραδεχόμαστε
τα λάθη μας
Να μην είμαστε
εγωιστές

Να μην
κουτσομπολεύουμε

Να είμαστε ειλικρινείς

Σχήμα 7 Κανόνες για το χτίσιμο εμπιστοσύνης

Να είμαστε σταθεροί
Να είστε σταθεροί στα λόγια και στις πράξεις σας. Εάν υποσχεθήκατε ότι θα βοηθήσετε κάποιον,
μην παριστάνετε ότι δεν θυμάστε, και σε περίπτωση που δείτε ότι δεν μπορείτε τελικά, ενημερώστε
τους εκ των προτέρων για να μην τους δημιουργήσετε πρόβλημα. Όχι μόνο λόγια, αλλά και πράξεις!
Τα λόγια σας πρέπει να συμβαδίζουν με τις πράξεις σας και το αντίστροφο. Πρέπει να το γνωρίζετε
αυτό όταν θέλετε να κτίσετε μια σχέση εμπιστοσύνης με κάποιον αλλά και όταν θέλετε να την
διατηρήσετε.
Μην κουτσομπολεύετε
Οι φήμες είναι πράγματι μια ανεπίσημη πηγή πληροφοριών και μπορεί να προκαλέσουν την ροή
λανθασμένων πληροφοριών σε μια ομάδα. Όσο πιο συχνά αποτυγχάνει η εταιρεία, τόσο
περισσότερες φήμες εμφανίζονται. Μηνύματα με ανακρίβειες, βασισμένα σε προσωπικές απόψεις,
συχνά οδηγούν σε μη έγκυρες πληροφορίες που μπορεί να πληγώσουν τους άλλους.
Να μιλάτε θετικά για τους άλλους
Αυτό συνδέετε άμεσα με το κουτσομπολιό. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάποιον, σχολιάστε τον θετικά.
Επιπλέον, μην φοβάστε να εκφράζετε στους άλλους τον θαυμασμό σας για τον τρόπο που
δουλεύουν, ή για τα ρούχα τους ή για τα μαλλιά τους (Szymczyk, 2018).
Να είστε ειλικρινείς
Σε κανέναν δεν αρέσουν τα ψέματα. Είναι απλό: δεν εμπιστευόμαστε κάποιον που λέει ψέματα.
Επομένως, να είστε ειλικρινείς με τους συναδέλφους σας και να προσδοκείτε το ίδιο και από αυτούς.
Δηλαδή, να παραδέχεστε ότι κάνατε κάποιο λάθος και, για παράδειγμα, να εξηγείτε τον λόγο που
αργήσατε να έρθετε στη δουλειά (Szymczyk, 2018).
Μην είστε εγωιστές
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Εάν είστε μέλος μιας ομάδας μην ξεχνάτε ότι δεν είστε μόνοι σας. Επομένως, αν μιλάτε για ένα
κατόρθωμα σας μην εκθειάζετε μόνο τον εαυτό σας, αλλά να χρησιμοποιείτε λέξεις όπως «μας», ή
«εμείς». Μην εκθειάζετε τον εαυτό σας, αφού είναι δύσκολο να εμπιστευτούμε κάποιον συνάδελφο ο
οποίος αυτοαποκαλείτε «δυνατότερος» και που να λέει ότι αυτός τα κάνει όλα. Να έχετε πάντα στο
μυαλό σας τους συναδέλφους σας και τα θετικά γνωρίσματα τους. Ακόμα και αν πιστεύετε ότι
κάνατε κάτι καλύτερα από αυτούς, κρατήσετε το για τον εαυτό σας, μην το πείτε. Φυσικά, αυτό δεν
σημαίνει ότι πρέπει να παραμένετε σιωπηλοί αν ολοκληρώσατε ολόκληρο το έργο από μόνοι σας
και οι υπόλοιποι απλώς βαριούνταν, αλλά σε περίπτωση που συμβεί αυτό μιλήστε τους πρώτα και
εκφράστε αυτά που σκέφτεστε(Szymczyk, 2018).
Να παραδέχεστε τα λάθη σας
Αποδεικνύεται συχνά στην ζωή ότι κάνουμε λάθη ή ότι παίρνουμε λάθος αποφάσεις. Έχουμε κάθε
δικαίωμα σε αυτό, επειδή κανείς δεν είναι τέλειος και κάθε είδους αποτυχία είναι μια ευκαιρία να
μάθουμε από αυτήν, εάν αποσπάσουμε τα σωστά συμπεράσματα. Εννοείτε πως όταν
παραδεχόμαστε τα λάθη μας πρέπει να το κάνουμε σωστά. Μην είστε επιθετικοί και μην προσπαθείτε
πολύ να δικαιολογηθείτε χρησιμοποιώντας εξωτερικούς παράγοντες. Αντιμετωπίστε την αποτυχία
σας σαν κάτι φυσικό, αφού μπορεί να συμβεί στον καθένα από μας και μας επιτρέπει αμέσως να
δείξουμε ότι όταν πέφτουμε μπορούμε να σηκωθούμε μόνοι μας (Szczepan, 2011).

Θετικά λόγια
Η δύναμη του λόγου είναι τεράστια. Θετικά λόγια μπορεί να είναι μικρά κείμενα, φράσεις ή λέξειες
γεμάτες αισιοδοξία. Αν διαλέξουμε αυτό τον τρόπο επικοινωνίας, υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση
να λάβει το σωστό μήνυμα ή την ανατροφοδότηση μας ο άλλος. Η επικοινωνία επί καθημερινής
βάσης πρέπει να βασίζετε σε αυτού του είδους (Whalen, 2017) . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
ενθαρρύνει τους υπαλλήλους.

Σχήμα 4 Παράδειγμα θετικού λόγου

Εορτασμοί

IO2|page 36 from 88

Αξίζει να βρίσκετε προφάσεις να γιορτάζετε με τους εργαζόμενους, είτε είναι μια επαγγελματική
επιτυχία, είτε τα γενέθλια κάποιου. Κάθε νίκη (μικρή ή μεγάλη) μπορεί να γιορταστεί για να δώσει
κίνητρο στην ομάδα να καταβάλει κι άλλη προσπάθεια (Hallis, 2015).

Ευγένεια
Η ευγένεια στην επικοινωνία είναι μια ένδειξη του πολιτισμού του καθενός και ένα στοιχείο
στρατηγικής μάρκετινγκ της εταιρείας. Εφόσον χρησιμοποιείται κατάλληλα, μπορεί να καθορίσει
νέες αξίες για την επιχείρηση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι : λίγη ευγένεια δεν κοστίζει τίποτα,
όμως μαζί της θα κερδίσεις πολλά.

2.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗ
Figure 5 Example of a positive message.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ
Συνεργεία- Είναι η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα πράγματα δουλεύουν μαζί με
τρόπο ο οποίος φέρνει ένα καρποφόρο αποτέλεσμα και μεγαλύτερο απ’ όσο θα έφερνε αν δούλευε
μόνο ένα άτομο. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε επίσης ότι «Το όλον είναι μεγαλύτερο από το
άθροισμα των μερών του.». (Business Dictionary, 2019)
Ανάπτυξη Ομαδικού Πνεύματος 1. Η Φιλοσοφία του σχεδιασμού μιας δουλειάς στην οποία οι
εργαζόμενοι θεωρούνται μέλη μια συγκροτημένης ομάδας αντί ανεξάρτητα μέλη. 2. Η ικανότητα του
ατόμου να ορίζει και να εμπνέει κάθε έναν από τους εργαζόμενους ξεχωριστά να σχηματίσουν μια
ομάδα που θα παραμείνει ενωμένη, θα δουλεύει ενωμένη και θα πετυχαίνει ενωμένη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που
ψάχνουν η εργοδότες στον 21ο αιώνα. Οι εργοδότες είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί σε ότι έχει να κάνει με
την προσαρμοστικότητα των υπαλλήλων, αφού αυτή έχει μεγάλη επίδραση στην αποδοτικότητα
τους.
Μιλώντας για την προσαρμογή στις διάφορες αλλαγές, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις
διαπροσωπικές σχέσεις σε μια ομάδα. Οι σχέσεις των μελών μιας ομάδας πρέπει να βασίζονται
στον σεβασμό, την στήριξη και την αλληλεγγύη. Οι αλλαγές είναι πιθανές να συμβούν μόνο στις
ομάδες στις οποίες τα άτομα επικοινωνούν σωστά, ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο και
συνεργάζονται.

Σχήμα 10. Έχεις και κάποιο Σχέδιο Β; (SI21, 2015)

3.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία είναι δύο πολύ σημαντικές δεξιότητες μέσω των οποίων το
άτομο, ή η ομάδα ή ένας οργανισμός έχει/έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται ή να αλλάζουν
ανάλογα με το τι προστάζουν οι περιστάσεις ή το περιβάλλον. Ωστόσο, οι δύο δεξιότητες διαφέρουν
μεταξύ τους (ανατρέξτε στο Ευρετήριο Χρήσιμων Όρων).

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ;
Αυτό που κοιτάζουν οι εργοδότες πάνω σε έναν υποψήφιο είναι η ικανότητά του να προσαρμόζεται
στις αλλαγές και σε διαφορετικό περιβάλλον, αλλά και να μπορεί να σκέφτεται νέες ιδέες και θεωρίες
(University of Bradford, 2019). Ψάχνουν άτομα που να αντιμετωπίζουν με άνεση τις αλλαγές και να
τις αντιμετωπίζουν σαν μια καλή ευκαιρία να μάθουν νέες μεθόδους εργασίας. Επιπλέον, ψάχνουν
άτομα που να είναι καλά προετοιμασμένα να διαπρέψουν αντιμετωπίζοντας τις απρόσμενες
αλλαγές παρά το γεγονός ότι θα είναι κάτι άγνωστο γι’ αυτούς, δείχνοντας ότι μπορούν να τα
καταφέρουν.
Έρευνες στις αναρτήσεις για διαφήμιση μιας νέας θέσης εργασίας έδειξαν πως οι εργοδότες
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που ψάχνουν σε έναν υποψήφιο, χωρίς ωστόσο να
χρησιμοποιούν τις λέξεις «προσαρμοστικός» ή «ευέλικτος» (University of Bradford, 2019).
- “Να συμμορφώνεται με προθυμία και να είναι πρόθυμος να αρπάζει την κάθε ευκαιρία.”
- “Θέλουμε να δείξετε μια δυναμική προσέγγιση.”
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-

-

“Ψάχνουμε για φιλόδοξους απόφοιτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που
μπορούν να ανταποκριθούν με γρήγορους ρυθμούς και ενέργεια σε κάθε πρόβλημα που
συναντούν..”
“Ψάχνουμε για απόφοιτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν
σωστά τις αλλαγές.. ”
“...αντιμετωπίζουν θετικά τις αλλαγές, αλλά και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που
αποφέρουν”

ΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ/ΕΥΕΛΙΚΤΟ;

Δώστε την προσωπική σας άποψη και μετά συζητήστε το σε ζευγάρια. Συγκρίνετε τις
απαντήσεις σας και βρείτε ποιες από αυτές τονίζουν περισσότερο την ευελιξία.
Μπορείτε να σκεφτείτε πως θα αντιδρούσατε εσείς προσωπικά σε κάθε μια από τις περιπτώσεις
πιο κάτω:
•
Θα αλλάζατε τρία διαφορετικά επαγγέλματα μέσα σε 5 χρόνια ή θα προτιμούσατε να
μείνετε σε ένα επάγγελμα;
•
Εάν σας έλεγε το αφεντικό σας ότι πρέπει να πάτε στο εξωτερικό για μια συνάντηση στη
δουλειά θα πηγαίνατε;
•
Εάν ασχολείστε τώρα με μια συγκεκριμένη εργασία και σας πει το αφεντικό σας να την
σταματήσετε και να ξεκινήσετε κάτι άλλο, θα το κάνατε;
•
Φανταστείτε ότι είστε ο διοργανωτής μιας εκδήλωσης και το άτομο που παρουσιάζει το
κύριο μέρος της παρουσίασης ειδοποιεί μόλις 15 λεπτά πριν την εκδήλωση ότι δεν μπορεί να
έρθει. Τι θα κάνατε σε τέτοια περίπτωση;
Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα απαιτούν διαφορετικές ικανότητες (βλέπετε το Σχήμα 13).
Αξιολογώντας την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία στα άτομα, οι εργοδότες ψάχνουν
συγκεκριμένα να βρουν κάποιον τον οποίο: (University of Bradford, 2019):
- Να μπορεί να αντιμετωπίζει θετικά την αλλαγή και να είναι πρόθυμος να μάθει νέους
τρόπους επίτευξης στόχων (δεκτικότητα)
- Να έχει πνευματική ευελιξία, δηλαδή να μπορεί δείξει ότι μπορεί να εφαρμόσει νέες
μεθόδους και να πάρει συμπεράσματα από αυτές, αλλά και να αποκτήσει από μια
λεπτομέρεια μια γενική εικόνα.
- Να ψάχνει μανιωδώς νέους τρόπους να κάνει πράγματα και να είναι άνετος με το να
αυτοσχεδιάζει ή να πειραματίζεται (δημιουργικότητα)
- Να είναι ικανός να προσαρμόζει ανάλογα το στυλ εργασίας του ή την τακτική του για τις
ανάγκες της κάθε περίπτωσης (διαμόρφωση συμπεριφοράς).
-
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Συστατικά της ευελιξίας και
της προσαρμοστικότητας

Σχήμα 11: Καλές Σχέσεις (Grone, 2019)

•

Δεκτικότητα
Πνευματική
Ευελιξία
Δημιουργικότητα
Διαμόρφωση
Συμπεριφοράς

Σχήμα 6: Συστατικά της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας (University of Bradford, 2019)

Μερικοί άνθρωποι έχουν έμφυτη την ικανότητα να προσαρμόζονται. Είναι ανοικτοί στις αλλαγές,
και προπάντων ψάχνουν για αλλαγές, επειδή τις βλέπουν σαν πρόκληση. Επιπλέον, οι αλλαγές
τους δίνουν κίνητρα και τους κρατούν σε εγρήγορση. Δεν τους αρέσει η ρουτίνα και δεν είναι από
τα άτομα που θα κρατούν λίστες εργασιών (to-do lists) και θα ακολουθούν επακριβώς τα βήματα
κάποιου σχεδίου. Αντίθετα, είναι αυθόρμητοι και αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις απρόσμενες
καταστάσεις.

Μπορείτε πάντοτε να αποκτήσετε ή να βελτιώσετε την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα σας
εφαρμόζοντας αυτούς τους κανόνες:
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-

Να είστε θετικοί στο να κάνετε μια αλλαγή (πείτε ‘ναι’ αντί ‘όχι’ σαν πρώτη αντίδραση)
Δείξτε προθυμία να μάθετε νέες μεθόδους, διαδικασίες ή τεχνικές.
μεταβείτε από τον προβληματισμό (ανάλυση κατάστασης) στον στόχο (ανεύρεση λύσης)
βρείτε νέους τρόπους προσαρμογής στις αλλαγές (αλλάξτε στρατηγική, όχι στόχο)
βρείτε νέες ιδέες για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα των αλλαγών
προσαρμόστε τις προτεραιότητες σας ανάλογα με τις αλλαγές.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΟΝΤΩΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ;

Δεν μπορείτε απλά να ισχυρίζεστε «Μπορώ να προσαρμόζομαι εύκολα σε καταστάσεις» ή «Είμαι
ευέλικτος στον τρόπο με τον οποίο δουλεύω», όμως μπορείτε να το αποδείξετε χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα παραδείγματα:
Ζωή στο εξωτερικό (για σπουδές, για προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, για τις
απαιτήσεις της δουλειάς)
Ισορροπία μεταξύ δουλειάς και διαβάσματος
Δουλειά και συναναστροφή με άτομα με διαφορετικές ηλικίες και κουλτούρες.
Διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες, συγκεκριμένα προγράμματα πρακτικής άσκησης,
εθελοντισμός, επαγγελματική εξάσκηση

Σκεφτείτε πότε είχατε να προσαρμοστείτε σε μια αλλαγή και χρησιμοποιήστε την τεχνική STAR
(University of Bradford, 2019) για να το περιγράψετε. Ακολουθώντας το παρακάτω παράδειγμα
μπορεί να σας φανεί χρήσιμο (βλέπετε την παρακάτω Μελέτη Περίπτωσης).

S

Oρίστε την Κατάσταση (Situation) και ξεκινήστε άλλη εργασία

T

Βρείτε ποια ήταν η Αποστολή (Task) σας (ποιος ήταν ο στόχος σας; Ποιο ήταν το πρόβλημα;)

A

Περιγράψτε την Δράση (Action) σας (να είστε ξεκάθαροι ως προς το τι κάνατε)

R
Τονίστε το Αποτέλεσμα (RESULT) που πετύχατε (ποιο ήταν το αποτέλεσμα των πράξεων σας, τι
πετύχατε; )
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Μελέτη Περίπτωσης: Σας καλεί το αφεντικό σας σε μια συνεδρία για να σας ενημερώσει ότι αύριο
θα ξεκινήσετε να δουλεύετε πάνω σε ένα καινούριο έργο. Δεν έχετε κάποια πληροφόρηση για το έργο
ακόμα.
S: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο μάνατζερ μου με ενημέρωσε ότι θέλει να ξεκινήσω δουλειά πάνω σε ένα καινούριο έργο αύριο.
T: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Στην παρούσα φάση δουλεύω πάνω σε τρία διαφορετικά έργα με στενά χρονικά πλαίσια. Δεν έχω ώρα να ασχοληθώ με ένα
καινούριο έργο.
A: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ (τι θα κάνατε)
Ρωτήστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες για το νέο έργο και
καθορίστε ποια θα είναι τα πρώτα σας βήματα.
Μόνο οι εργασίες με στενά χρονικά όρια πρέπει να γίνουν, ενώ οι λιγότερο σημαντικές θα αναβληθούν προς το παρόν.
Δεχτείτε να ασχοληθείτε με το καινούριο έργο μόνο σε περίπτωση που δεν επηρεάζει αρνητικά τα παρόντα έργα.
Test your skills!
(Employement
2019) λύσεις (για παράδειγμα, να αναλάβετε μόνο μερικές από τις
Διαφορετικά,
προτείνετε
στο αφεντικό service,
σας εναλλακτικές
ευθύνες/εργασίες του καινούριου έργου)

Find the Questionnaire in Annex 2.

R: ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποια θα ήταν τα αποτελέσματα)
Δημιουργήθηκε η βάση για το καινούριο έργο. Ταυτόχρονα, τα υπόλοιπα έργα δεν έχασαν την ποιότητα τους. Έδειξα ότι μπορώ
να προσαρμόζομαι σε νέες καταστάσεις με σκοπό να πετύχω ένα υψηλό στόχο για την επιχείρηση.
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3.2 Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Η ομάδα πάντοτε αναπτύσσεται μέσω της ομαδικής συνεργασίας. Η ανάπτυξη έρχεται σε διάφορα
στάδια. Το χαμηλότερο στάδιο αντιπροσωπεύει τον βαθμό της εξάρτησης, ακολουθείται από την
μέτρηση δύναμης, μετά από την ενοποίηση και τέλος από την αμοιβαιότητα.

RECIPROCITY
ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ

CONSOLIDATION
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

MEASUREMENT
ΜΕΤΡΗΣΗ

DEPENDENCE
ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Σχήμα 7: Οι φάσεις της ανάπτυξης της ομαδικής συνεργασίας (Wikipedija, 2018)

Στο χαμηλότερο στάδιο οι πιο συχνές ερωτήσεις που γίνονται είναι: «Θα με αποδεχτούν;», «Θα
καταφέρω να εδραιωθώ στην ομάδα;». Εδώ χρειάζεται ένας ‘αυταρχικός ηγέτης’.
Αυτός μειώνει την αβεβαιότητα των μελών, όμως εμποδίζει την ανάπτυξη, αφού τα άλλα μέλη της
ομάδας δεν ξεκινούν να συναγωνίζονται για τις θέσεις τους στην ομάδα. Η δύναμη των μελών της
ομάδας μετριέται τόσο με την κάθετη όσο και με την οριζόντια ανάπτυξη.
Τα μέλη πρωτίστως πασχίζουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια τους. Η επιθυμία για συνεργασία
έρχεται μετά. Όταν η ομάδα ξεκινά να σχηματίζει ένα ενοποιημένο σύνολο, το τοίχος ανάμεσα στα
μέλη της γκρεμίζεται, όλοι είναι ίσοι και αναζωογονείται η αναγνώριση για την διαφορετικότητα. Η
δύναμη δίνεται από τον ομαδικό προσανατολισμό και τις κοινές δραστηριότητες που απαιτούν την
αναγνώριση της διαφορετικότητας. Εκτός από την διαχείριση διαφορετικών απόψεων, πρέπει να
ρυθμιστούν και οι σχέσεις των υπαλλήλων.
Φτάνοντας στο πιο ψηλό επίπεδο, η φάση της αμοιβαιότητας γίνεται με επιτυχία μόνο σε ομάδες
στις οποίες τα μέλη της σέβονται και υποστηρίζουν την διαφορετικότητα που υπάρχει και ψάχνουν
να βρουν τα ευεργετικά χαρακτηριστικά της(Wikipedija, 2018).
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Ενθαρρύνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό θα βοηθήσετε: (Martinelli, 2018):
• Να μειωθούν οι συγκρούσεις και τα προβλήματα και επομένως το άγχος στο περιβάλλον
εργασίας.
• Να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, οι γνώσεις και η κατανόηση.

Όσο αυξάνετε η αμοιβαία κατανόηση και ο σεβασμός, και όσο μειώνεται το άγχος, τόσο πιο πολλές
ιδέες ανταλλάσσονται , οι οποίες με την σειρά τους ενισχύουν τις γνώσεις και την καινοτομία στις
επιχειρήσεις.

Όλο το προσωπικό πρέπει να δίνει προσοχή στα πιο κάτω:
• Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον θυμό του.
• Να επικοινωνεί με ευγενικό τρόπο (αποτελεσματική επικοινωνία)
• Να ενθαρρύνει και να βοηθά ο ένας τον άλλο.
• Να αποφεύγει να κρίνει τους συναδέλφους του.

Πώς να καλλιεργήσετε τον σεβασμό σε μια ομάδα; (Σχολιάστε)

Σχήμα 14: Πώς να συμπεριλάβετε έναν συνάδελφο με διαφορετικότητα μέσα στην ομάδα
σας;

Φανταστείτε ότι ένας από τους συνάδελφους σας δεν είναι αποδεκτός στα υπόλοιπα μέρη της
ομάδας, επειδή είναι διαφορετικός από τους άλλους. Σκεφτείτε 5 πράγματα που θα μπορούσατε
να κάνετε, έτσι ώστε να τον αποδεχτούν.
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3.3 Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Η
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Ένα δυναμικό και περίπλοκο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί μια ομάδα ικανή να επιλύνει διάφορα
συντονιστικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις αντιλήψεις των εργαζομένων, τα κίνητρα
τους, τα συναισθήματα τους και την συμπεριφορά τους. Οι διαδικασίες επίλυσης είναι κυκλικές και
αμοιβαίες: όταν μια ομάδα συμμαχήσει, είναι αποτελεσματική. Η αποδοτικότητα μιας ομάδας είναι
μια διαδικασία που βασίζεται στον βαθμό εξάρτησης, στήριξης και αλληλεγγύης που υπάρχει
ανάμεσα στα μέλη της.

Σχήμα 8: Ομαδική Συνεργασία (Brezovnik, 2011)

Παρατηρήστε την πιο πάνω εικόνα και συζητήστε σε ζευγάρια/ομάδες τι παριστάνει.
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Ομαδική Εργασία:
Τι σημαίνει 'Είμαι
Αξιόπιστος'

Δείχνω αφοσίωση

Meet deadlines

Είμαι τυπικός

Be Consistent

Follow through

Σχήμα 9: Τι είναι η αξιοπιστία? (Janowiak, 2017)

Η συνεργασία και η στήριξη ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας επιτυγχάνονται όταν υπάρχουν
ξεκάθαροι στόχοι (τι θέλουμε να πετύχουμε σαν ομάδα), όραμα, στρατηγική και σωστά
διανεμημένοι ρόλοι ανάλογα με τα προσόντα του καθενός (συμπεριλαμβανομένης και της ηγεσίας
της ομάδας). Τα μέλη μιας αποτελεσματικής ομάδας ψάχνουν από κοινού για λύσεις,
αντιμετωπίζουν μαζί τις συγκρούσεις και συζητούν ανοιχτά. Οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται σαν
μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση και δράση.
Οι συζητήσεις πρέπει να είναι αυθόρμητες και ανοιχτές. Με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία γίνεται πιο
πολύπλευρη (κάθετη, οριζόντια, κυκλική, αλυσίδα) η οποία είναι το θεμέλιο για την αποδοτικότητα
των υπαλλήλων. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις του, τις οποίες η υπόλοιπη
ομάδα συμμερίζεται. Ένα ανεκτικό κλίμα επικρατεί στην δουλειά, το οποίο αποτελεί το θεμέλιο για όλα
τα πλεονεκτήματα της δουλειάς. Επικρατεί ακόμη η προώθηση αμοιβαίων σχέσεων.
Η κριτική και τα σχόλια που γίνονται δεν θεωρούνται ‘επίθεση’, αλλά γίνονται με τρόπο
εποικοδομητικό και έχουν ως κύριο μέλημα να γκρεμίσουν τα εμπόδια που εμποδίζουν την ομάδα
να πετύχει τον στόχο της. Επιπρόσθετα, τα μέλη της ομάδας κάνουν μια κριτική αξιολόγηση στα
έργα τους και, εάν χρειαστεί, διορθώνουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν.
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Τα εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων είναι τα εξής:
•

Φτωχός προγραμματισμός για την επίτευξη στόχων.

•

Έλλειψη επικοινωνίας.

•
Προσωπικές συγκρούσεις (δυσπιστία, personal ??constipation ??, έλλειψη
ευαισθησίας, κλπ.).
•
Η έλλειψη σεβασμού μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις, αφού τα άτομα που έχουν
πρόβλημα με τους άλλους αποσυντονίζουν όλη την ομάδα.
•

Φόρτωμα ευθυνών σε άλλους.

•

Τα μέλη συζητούν αντί να λύσουν μια προβληματική κατάσταση.

•
Ασαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες (ποιος είναι ποιος, η αίσθηση του να ανήκει κάποιος
σε ένα σύνολο)
•

Η διαπίστωση του φόβου και του κινδύνου στα πρόσωπα των ατόμων της ομάδας.

•
Έλλειψη αφοσίωσης. Τα μέλη της ομάδας δεν είναι έτοιμα να καταβάλουν προσπάθειες
να καταλάβουν τους στόχους ενός οργανισμού και να δουλέψουν για αυτούς τους στόχους
αλλά και για τους προσωπικούς τους.
•
Έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Τα μέλη εντάσσονται σε μια
ομάδα με σκοπό να διεκπεραιώσουν μια εργασία και να ελέγχουν από κοινού την πορεία τους
προς την επίτευξη του οράματος του οργανισμού και να προστατεύουν τα ενδιαφέροντα τους.
Λόγω του ότι δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο, αυτό δυσχεραίνει την επικοινωνία τους , αφού
συχνά υπάρχουν παρερμηνείες των πληροφοριών και φρένα στην επικοινωνία.
•

Ανεπαρκής στήριξη από προϊστάμενους.

•

Ανεπαρκή προσόντα για την ομαδική εργασία.

•
Ακατάλληλες εσωτερικές λειτουργίες ( επικοινωνία, έλεγχος προόδου, διαπροσωπικές
σχέσεις, ηγεσία, συντονισμός και οργάνωση)

Συζητήστε για ένα πιθανό εμπόδιο που μπορεί να προκύψει και εξηγείστε πως αυτό
μπορεί να αντιμετωπιστεί με καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.
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Σχήμα 10: Κάθε εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί (Olivera, 2019)

Ελέγξετε τις δεξιότητες συνεργασίας σας! (Employement service, 2019)
Ανατρέξτε στο Ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα 3.

3.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗ
Πόσο καλά χειρίζεσαι την αλλαγή; Τα Πλεονεκτήματα του να είσαι Προσαρμοστικός: How Well Do
You Handle Change? The Benefits of Being Adaptable https://www.business.com/articles/howwell-do-you-handle-change-the-benefits-of-being-adaptable/
Πώς να δείξετε Προσαρμοστικότητα στην δουλειά: How to Demonstrate Adaptability on the Job:
https://work.chron.com/demonstrate-adaptability-job-15407.html
Ευελιξία: Flexibility: https://www.thebigchoice.com/graduate-jobs/careers-advice/flexibility
Ο Ορισμός της Προσαρμοστικότητας στο Περιβάλλον εργασίας: The Definition of Adaptability in
the Workplace: https://woman.thenest.com/definition-adaptability-workplace-14904.html
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: SURVEY: WORKABILITY INDEX:
https://wlguidance.wixsite.com/toolbox/blank-ja3wj
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Η σημασία του σεβασμού στην δουλειά: Importance of respect in the Workplace:
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
10 συμβουλές για τον Χειρισμό της Αλλαγής στο Περιβάλλον Εργασίας: 10 Tips For Handling
Change in the Workplace: https://www.quickbase.com/blog/10-tips-for-handling-change-in-theworkplace
Ομαδική Συνεργασία: Το να είσαι Αξιόπιστος: Teamwork: Being Reliable:
https://www.conovercompany.com/teamwork-being-reliable/

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ
Προσαρμοστικότητα (Bridge, 2018) είναι η ικανότητα να αλλάζουμε από την μια κατάσταση στην
άλλη. Αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγή των συνηθειών μας ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο
είμαστε. Επίσης, κάποιος που δεν είναι ικανός να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει όταν
αλλάξει επάγγελμα, σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο καινούριο εργασιακό
περιβάλλον.
Ευελιξία (Bridge, 2018): μπορεί να συσχετιστεί περισσότερο με ένα κάτι που μπορούμε να
λυγίσουμε, όπως για παράδειγμα με την ικανότητα να λυγίζουμε το σώμα μας ή την ικανότητα να
αλλάζουμε ένα πιεσμένο πρόγραμμα. Αν ένα δέντρο δεν μπορεί να ‘λυγίσει’ εύκολα, τότε θα πέσει
σε περίπτωση ισχυρών ανέμων. Αν τα παπούτσια δεν μπορούν να ‘λυγίσουν’ εύκολα, τότε μπορεί
να είναι δύσκολο να τα περπατήσουμε.
Σεβασμός: είναι μια κατηγορία κοινωνικής συναναστροφής που εκφράζεται με τον σεβασμό στην
αξιοπρέπεια του ατόμου. Η έννοια του σεβασμού βασίζεται πάνω στους νόμους της ηθικής, της
κουλτούρας και της ανεκτικότητας και δεν είναι μόνο μια μορφή ευθύνης προς τον συνάνθρωπο
μας , αλλά και μια δύναμη που πηγάζει από μέσα μας (Psychology and psychiatry, 2019).
Απασχολησιμότητα (ETSC – The Education and Training Service Centre, 2019) «Οι ικανότητες
(δεξιότητες, απόψεις και συμπεριφορές) που χρειάζονται για να μπεις, να μείνεις και να προοδεύσεις
στον επαγγελματικό κόσμο και σε καθημερινές, αλλά και προσωπικές δραστηριότητες».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ
Το εργασιακό στυλ είναι το θεμέλιο της λειτουργίας, της ανάπτυξης και της επιτυχίας των σημερινών
επιχειρήσεων. Συνήθως, υπάρχουν υπάλληλοι με διαφορετικά εργασιακά στυλ σε κάθε επιχείρηση.
Παραδείγματος χάρη, αν ένας υπάλληλος στην εταιρεία σας βασίζεται στις αναλυτικές του
ικανότητες και στον προσχεδιασμό για να ολοκληρώσει τις εργασίες του αποφεύγοντας νέες ιδέες,
ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην υπάρχει σωστή ανάπτυξη στην εταιρεία. Επιπλέον, εάν όλοι λειτουργούν
με βάση της γενικής εικόνας και της διορατικότητας τους για να ολοκληρώσουν μια εργασία
αποφεύγοντας τον ορθό προγραμματισμό, ελλοχεύει ο κίνδυνος να βρεθείτε εκτός προγράμματος.
Καμία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν αποτελούν συστατικά μιας βιώσιμης
επιχειρηματικής ανάπτυξης που να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου (Tate, 2015).
Έτσι δημιουργείται ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο όμως μπορεί να προκαλέσει
συγκρούσεις. Το πιο απαιτητικό κομμάτι για τους εργοδότες είναι να βρουν την ισορροπία μεταξύ
των διαφορετικών εργασιακών στυλ και να διαχωρίσουν σωστά τις αρμοδιότητες έτσι ώστε να
ταιριάζουν στον καθένα. Βασισμένοι στις γνώσεις μας, μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα
σχέδιο δράσης, το οποίο βοηθά σημαντικά στην επιτυχή συμπλήρωση των δραστηριοτήτων.

Σχήμα 11: Ισορροπώντας ανάμεσα στην ‘ομαδική συνεργασία’ και τα διαφορετικά εργασιακά στυλ (Torres,
2019)
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4.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΤΥΛ
4.1.1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ
΄Στο πόκερ λέγονται πονταρίσματα: είναι τα στοιχηματικά μοτίβα ή οι κινήσεις που χρησιμοποιούμε
για να αξιολογήσουμε τον αντίπαλο και τα χαρτιά στα χέρια του. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια
πονταρίσματα και όσον αφορά τα εργασιακά στυλ’ (Quality improvement, 2019).

Για να αναγνωρίσετε γρήγορα το εργασιακό στυλ ενός συναδέλφου σας, οι επόμενες ερωτήσεις
μπορεί να σας βοηθήσουν:
Ο συνάδελφος σας στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν μόνο μερικές λέξεις ή ολόκληρα
κείμενα;
Ο συνάδελφος σας ολοκληρώνει τις εργασίες του νωρίς, λίγο πριν την προθεσμία τους ή περιμένει
να τις ολοκληρώσει την τελευταία στιγμή ή ακόμη και με καθυστέρηση;
Μπορείτε να διακρίνετε τι θέλει να σας πει ο συνάδελφος σας χωρίς λόγια, ή
συγκρατημένος;

είναι πιο

Λογικός, αναλυτικός, λειτουργεί με βάση τη λογική και τα δεδομένα

Οργανωμένος, συστηματικός, ακολουθεί πιστά ένα πρόγραμμα και
προσέχει κάθε λεπτομέρεια

Υποστηρικτικός, εκφραστικός και συναισθηματικός

Δίνει βάση στην ουσία, συνδυάζει όλα τα γεγονότα και κάνει τις ιδέες
του πράξεις
Σχήμα 12: Τα 4 εργασιακά στυλ (Quality improvement, 2019)

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν 4 κύρια εργασιακά στυλ: αναλυτικά, αρχηγικά, ευχάριστα
και εκφραστικά.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
- Προσεχτικός στις κινήσεις του και τις
αποφάσεις του
- Του αρέσει η δομή και οι πράξεις
- Δεν του αρέσει να δουλεύει σε ομάδες
- Του αρέσει να υπάρχει μια σειρά από
δραστηριότητες στο εργασιακό περιβάλλον

- Ρωτά πολλές ερωτήσεις, του αρέσουν οι
λεπτομέρειες
- θέτει στόχους
- έχει ανάγκη για ασφάλεια και
αυτοολοκλήρωση
- Θέλει να δουλεύει με ακρίβεια και βασίζεται σε
δεδομένα

C- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
- Είναι αργός στην δράση και στην λήψη
αποφάσεων
- Έχει ανάγκη την αφάλεια και να νιώθει μέλος
ενός συνόλου
- Του αρέσουν οι στενές προσωπικές σχέσεις
-Είναι αδύναμος στο να θέτει στόχους και να
καθοδηγεί τον εαυτό του

- Έχει άριστη ικανότητα στο να κερδίζει την
στήριξη των άλλων
- Δουλεύει με αργό και συνοχικό τρόπο με τους
άλλους
- Δεν του αρέσουν οι συγκρούσεις

ΑΡΧΗΓΙΚΟ
- Αναλαμβάνει δράση και δρα αποφασιστικά
- Του αρέσει ο έλεγχος και η δράση
- Είναι ψυχρός και ανεξάρτητος
- Είναι ανταγωνιστικός

- Δεν ανέχεται συναισθηματισμούς, απόψεις
και συμβουλές από τουσ άλλους
- Δρα γρήγορα και αποτελεσματικά από μόνος
του
- Προτιμά να έχει την απόυτη ελευθερία να
διαχειριστεί τον εαυτό του και τους άλλους

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ
- Δεν περιορίζεται από την παράδοση
- Του αρέσει να συμμετέχει και να είναι μέρος
ενός συνόλου
- Έχει την ικανότητα να πλάθει νέες ιδέες
- Μεταβαίνει γρήγορα από την μια
δραστηριότητα στην άλλη
- Δουλέυει γρήγορα και με ενθουσιασμό με
τους άλλους
- Δεν είναι καλος στο να τελειώνει κάτι
- Είναι αυθόρμητος όσον αφορά την λήψη
αποφάσεων και τις πράξεις του
- Κάνει όνειρα και παρακινεί και τους άλλους να
κάνουν

Σχήμα 13: Τα Εργασιακά Στυλ και τα χαρακτηριστικά τους (Quality improvement, 2019)

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του καθενός;
Οι δυνάμεις ενός ατόμου που είναι λογικός και λειτουργεί με βάση τη λογική και τα δεδομένα είναι η
λογική επεξεργασία, η ανάλυση δεδομένων και η επίλυση περίπλοκων προβλημάτων.
Επικεντρώνονται στην επίλυση συγκεκριμένων στόχων, η οποία διασφαλίζει αποτελεσματική δουλειά
και επιτυχή αποτελέσματα.

Οι δυνάμεις των ατόμων που είναι οργανωμένοι, συστηματικοί, που ακολουθούν πιστά ένα
πρόγραμμα και προσέχουν κάθε λεπτομέρεια είναι η δημιουργία καλά δομημένων εργασιών και η
ακρίβεια, τα οποία διασφαλίζουν την ολοκλήρωση των εργασιών πριν την χρονική προθεσμία.
Η δύναμη των ατόμων που είναι υποστηρικτικοί, εκφραστικοί και συναισθηματικοί είναι η δημιουργία
καλών σχέσεων και ομαδικού πνεύματος. Είναι καλοί διαπραγματευτές. Θα βεβαιωθούν ότι κάθε
ιδέα θα αξιοποιηθεί σε κάθε εργασία.
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Οι δυνάμεις των ατόμων που δίνουν βάση στην ουσία, συνδυάζουν όλα τα γεγονότα και κάνουν
τις ιδέες τους πράξεις είναι η εφεύρεση λύσεων σε προβλήματα και η χρήση ποικιλόμορφων ιδεών.
Θα βεβαιωθούν ότι υπάρχει ποικιλία ιδεών και τρόποι εκτέλεσης που θα διασφαλίσουν την εξέλιξη
μιας διαδικασίας.

4.1.2. ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ
Γνωρίζοντας ποιο το δικό σας εργασιακό στυλ και ποιο των συναδέλφων σας είναι πολύ σημαντικό,
αφού βελτιώνεται η κατανόηση μέσα στην ομάδα και η αποτελεσματικότητα των εργασιών σας.
Ανακαλύψτε τις δυνάμεις σας. Ποιο εργασιακό στυλ σας ταιριάζει;
Ανατρέξτε στο Ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα 4.

4.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΣΤΥΛ
Γνωρίσαμε τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών εργασιακών στυλ και τα κριτήρια με τα
οποία αξιολογούμε τις δυνάμεις των εργαζομένων. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον
οποίο γίνεται, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι άνθρωποι γενικά δεν εφαρμόζουν μόνο
ένα εργασιακό στυλ. Αυτό εξαρτάται ακόμη και από το περιβάλλον τους.
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5 συμβουλές για την διαχείριση των διαφορετικών εργασιακών στυλ των εργαζόμενων (Insperity, 2019)
1. Προσαρμοστείτε στο εργασιακό στυλ του εργαζόμενου
Ως ηγέτης, η δουλειά σας είναι να προσαρμόζετε το εργασιακό σας στυλ με τρόπο τον οποίο θα αποκομίσετε όσα πιο πολλά μπορείτε από
τους ανθρώπους γύρω σας. Ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται θετικά σε όλους όσους το στυλ εργασίας τους αντικατοπτρίζει το
δικό τους.
2. Τοποθετήστε το σωστό άτομο στη σωστή θέση
Είναι δική σας αρμοδιότητα να αντιληφθείτε το εργασιακό στυλ του καθενός. Τοποθετώντας τους στη σωστή θέση και προσφέροντας τους τον
χώρο στον οποίο μπορούν να πετύχουν είναι βασικό για την επιτυχία τους, και συνεπώς για την επιτυχία της επιχείρησης σας.
3. Να θέσετε ένα ξεκάθαρο όραμα για την ομάδα
Η διαχείριση περίπλοκων συμπεριφορών, όπως η επιβολή ιδεών ή η υπερανάλυση, σας παίρνει περισσότερο χρόνο στον σχεδιασμό, την
εφαρμογή κανόνων και την διαχείριση θεμάτων επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις δυνατότητες των εργαζομένων και να
τους κατευθύνετε προς την επίτευξη κοινών στόχων για το κοινό καλό.
4. Το διαφορετικό δεν είναι απαραίτητα κακό
Δείτε την ποικιλομορφία που υπάρχει σε μια ομάδα σαν πρόκληση και ευκαιρία για δημιουργία, βελτίωση και ανέλιξη αντί σαν εμπόδιο και
πρόβλημα. Είναι καλό να υπάρχει ένας συνδυασμός από εργασιακά στυλ στην ίδια ομάδα.
5. Ξεκινήστε να κατανοείτε το εργασιακό στυλ του κάθε εργαζόμενου
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά των εργασιακών στυλ του κάθε εργαζόμενου και τα κίνητρα τους. Με αυτόν τον τρόπο κάνετε
το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής ομαδικής συνεργασίας.

4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η ποικιλομορφία που υπάρχει στα εργασιακά στυλ είναι αξία ανεκτίμητη. Ανακαλύπτοντας τα
διαφορετικά εργασιακά στυλ των υπαλλήλων μας, τις δυνάμεις τους και διασφαλίζοντας ότι τα
διαφορετικά εργασιακά στυλ φαίνονται στην κάθε δραστηριότητα, ενθαρρύνουμε ταυτόχρονα την
ομάδα μας και την επιχείρηση για καινοτομία, ανάπτυξη και βιωσιμότητα.
Στην επόμενη ομαδική εργασία της οποίας θα ηγείστε ή στην οποία θα συμμετέχετε, βεβαιωθείτε ότι
θα παρουσιάζονται διαφορετικά εργασιακά στυλ. Είναι λογικό ότι μπορεί να μην υπάρχει πάντα
κάποιος που να αντιπροσωπεύει ένα από τα τέσσερα εργασιακά στυλ, όμως μπορείτε να
βεβαιωθείτε ότι η τακτική τους και ο τρόπος σκέψης τους παρουσιάζονται ρωτώντας αυτές τις
ερωτήσεις σχετικά με το έργο: (Quality improvement, 2019):
Ποιος είναι ο στόχος;
Ποια είναι η προθεσμία;
Ποια δεδομένα ή γεγονότα είναι απαραίτητα;
Ποια μεθοδολογία ή εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί το μέγεθος της επιτυχίας;
Με ποιο τρόπο θα εκτελέσετε την εργασία;
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Με ποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί η εργασία; Χρειάζεται κάποιο σχέδιο; Πως θα μοιάζει αυτό το σχέδιο; Τι θα
περιλαμβάνει;
Πως θα ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με το έργο;
Σε ποιες ομάδες/ενδιαφερόμενα μέλη απευθύνεται το έργο;
Ποιος χρειάζεται ακόμη να συμπεριληφθεί;
Ποιος μπορεί να σας στηρίξει στην επίτευξη των στόχων της κάθε δραστηριότητας;
Ποια κενά υπάρχουν ανάμεσα στο που βρίσκεστε σήμερα και στο που θέλετε να βρίσκεστε στο τέλος του έργου;
Τι σημαίνει αυτό το έργο για την ομάδα και τον οργανισμό; Ποιες θα είναι οι κύριες επιδράσεις του έργου; Ποιοι
θα επωφεληθούν από αυτό;
Ποιοι κίνδυνοι προβλέπετε ότι θα υπάρξουν και θα χρειαστούν να τους αντιμετωπίσετε καθώς δουλεύεται πάνω
σε αυτό το έργο;

Χρησιμοποιείστε τις απαντήσεις σας για να αναπτύξετε το δικό σας σχέδιο δράσης για μια
συγκεκριμένη δραστηριότητα/έργο.

Μελέτη Περίπτωσης:
Την ομάδα απαρτίζουν ένας σχεδιαστής, ένας διαχειριστής έργου, ένας ειδικός στον τομέα Α και
ένας ειδικός στον τομέα Β. Κάθε μέλος της ομάδας διαθέτει διαφορετικό εργασιακό στυλ.
Εργασιακό στυλ των μελών της ομάδας:
Σχεδιαστής: Εκφραστικό
Διαχειριστής έργου: Αρχηγικό
Ειδικός στον τομέα Α: Αναλυτικό
Ειδικός στον τομέα Β: Ευχάριστο
Η ομάδα έχει να σχεδιάσει ένα καινούριο και καινοτόμο προϊόν.
Πως θα διαχωρίζατε τις πιο κάτω αρμοδιότητες για να πετύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα;
Σημειώστε πιο κάτω ποιος είναι αρμόδιος να λογοδοτεί, ποιος είναι υποστηρικτικός και ποιος
υπεύθυνος για κάθε εργασία. Προσθέστε επίσης τους στόχους και τα χρονικά όρια.

Αρμοδιότητα

Στόχος

Αρμόδιος

Υποστηρικτικός

Χρονικό
όριο

Υπεύθυνος

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης
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Συλλογή ιδεών
για το προϊόν

Να βεβαιωθεί ότι
το προϊόν είναι
καινοτόμο

31.8.2019

Επιλογή των
καλύτερων ιδεών
για το προϊόν

Να βεβαιωθεί ότι
το προϊόν είναι
καινοτόμο

15.9.2019

Πρόγραμμα για
τον σχεδιασμό
του προϊόντος

Να βεβαιωθεί για
την ανάπτυξη του
προϊόντος

15.9.2019

Ανάπτυξη
προϊόντος

Να σχεδιάσει το
τελικό προϊόν

31.10.2019

Δοκιμή
προϊόντος

Να βεβαιωθεί για
την καλή
ποιότητα του
έργου

30.11.2019

Αναβαθμίσεις
προϊόντος

Να βελτιώσει το
προϊόν

31.12.2019

Έλεγχος
Δραστηριοτήτων

Να βεβαιωθεί για
την ομαλή
διεξαγωγή της
διαδικασίας

Συνέχεια

Σχήμα 14: Σχέδιο Δράσης

4.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗ
DICS Personality types: https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview/
MBTI Personality type: https://www.myersbriggs.org/home.htm?bhcp=1,
https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/take-the-mbti-instrument/
Πως να Δημιουργήσετε ένα Αποτελεσματικό Σχέδιο Δράσης: https://www.wikihow.com/Createan-Effective-Action-Plan

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ
Εργασιακό Στυλ: ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, χωρίζουμε, οργανώνουμε και
ολοκληρώνουμε την δουλειά μας (Tate, 2015)
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Προσαρμογή είναι μια μικρή αλλαγή που γίνεται σε κάτι, όπως σε μια μηχανή ή στον τρόπο που
δρούμε. Η προσαρμογή είναι επίσης η αλλαγή στη συμπεριφορά ή τον τρόπο σκέψης ενός ατόμου
(Collins, 2019).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Το κτίσιμο σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία είναι εξίσου σημαντικό όπως η ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, αφού συμβάλλουν το ίδιο στην βιώσιμη ανάπτυξη μιας εταιρείας.
Από την άλλη, η δικτύωση κατά την διαδικασία ανεύρεσης μιας εργασίας είναι ένας τρόπος
ανεύρεσης εργασίας που γίνεται με την βοήθεια γνωστών, αλλά και άγνωστων. Γίνεται με
διάφορους τρόπους, όπως με μια συνάντηση για ποτό με φίλους, με μια συνάντηση με έναν παλιό
συμμαθητή σε ένα επιχειρηματικό συνέδριο και με τα επαινετικά λόγια της μητέρας ενός φίλου στην
εταιρεία. Η δικτύωση ως μέσο αναζήτησης εργασίας βασίζεται στις προσωπικές συστάσεις: ένα
συγκεκριμένο άτομο που πιστεύει σε σας, σας προτείνει να επιλέξετε την θέση που έχει ανοιχτεί.
Μπορεί επίσης να σας κανονίσει μια συνάντηση με ένα ικανό άτομο ή απλά να σας παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τη θέση και τα προσόντα που απαιτούνται για αυτήν.
Οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες απαιτούνται και στην δικτύωση που γίνεται μέσα στην εταιρεία,
αλλά και στην δικτύωση κατά την διαδικασία ανεύρεσης εργασίας.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
μιας επιχείρησης και με τους λόγους τους οποίους η δικτύωση είναι τόσο σημαντική για τις εταιρείες
και τους οργανισμούς.
Η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία συνδέονται αρκετά. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη
και το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης όταν επικοινωνούμε. Δεν θα
πρέπει ποτέ να λέτε κάτι στο εσωτερικό που δεν θα λέγατε στο εξωτερικό. Ωστόσο, η επικοινωνία και
στα δύο μέρη έχει κάτι κοινό: πρέπει να είναι ξεκάθαρη, παρακινητική, ειλικρινής και φιλική. Και για
τα δύο μέρη θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική.

Σχήμα 15: Δικτύωση
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5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Οι επιτυχημένοι εργοδότες ψάχνουν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες συνεργασίες με τους
πελάτες, εργαζόμενους, πωλητές και επενδυτές τους. Αντιλαμβάνονται την αξία που έχουν οι
μακροχρόνιες σχέσεις με τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους, γι’ αυτό βασίζονται σε αυτές για την
περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης τους.
Προτού βρούμε πιθανούς συνεργάτες, θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι σωστοί
συνεργάτες/ενδιαφερόμενα μέρη για μας.

Χαμηλή

Δύναμη

Υψηλή

Προτού τους προσεγγίσουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γρήγορη ανάλυση και να βρούμε
τον ορισμό του κατάλληλου συνεργάτη σε δύο βήματα:
- Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη (μπορούμε να
λάβουμε υπόψη πολλές ιδέες και γνώμες για το θέμα).
- Το δεύτερο βήμα είναι να ορίσουμε προτεραιότητες (βλέπετε την εικόνα..).

Ικανοποίηση

Στενή
Διαχείριση

Έλεγχος(πρ
οσπάθεια)

Διαρκής
Ενημέρωση

Λίγο
High

Ενδιαφέρον

Πολύ

Σχήμα 16: Το πλέγμα του ενδιαφέροντος και της δύναμης των ενδιαφερόμενων μερών (Thompson, 2019)
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Η θέση στην οποία κατατάσσετε τον συνεργάτη σας πάνω στο πλέγμα, δείχνει τι πρέπει να κάνετε
με αυτούς: (Thompson, 2019):
Υψηλή δύναμη, πολύ ενδιαφερόμενοι (Στενή Διαχείριση): πρέπει να τους υπολογίζετε πλήρως και να
καταβάλλετε υπέρογκες προσπάθειες να τους ικανοποιείτε.
Υψηλή δύναμη, λίγο ενδιαφερόμενοι (Ικανοποίηση): να καταβάλλετε αρκετή προσπάθεια να
ικανοποιείτε τις ανάγκες τους, αλλά όχι πάρα πολλή για να μην βρουν το μήνυμα σας βαρετό.
Χαμηλή δύναμη, πολύ ενδιαφερόμενοι (Ενημέρωση): να τους ειδοποιείτε και να τους μιλάτε για να
βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας
μπορούν να φανούν αρκετά χρήσιμοι για τις λεπτομέρειες του έργου σας.
Χαμηλή δύναμη, λίγο ενδιαφερόμενοι (Έλεγχος): και πάλι, να τους ελέγχετε, αλλά να μην γίνετε
βαρετοί με την συνεχή επαφή μαζί τους.

Σκεφτείτε μια εργασία/έργο και ορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη χρησιμοποιώντας το
πάνω πλέγμα.

Εδώ θα βρείτε ορισμένες συμβουλές ως προς το πώς να προστατέψετε και να ενδυναμώσετε τις
σχέσεις σας με τους συνεργάτες σας (Wernette, 2019):
1.

Να είστε ειλικρινείς, με ό, τι κι αν συμβαίνει.

Όταν ακολουθείτε τις αρχές της ειλικρίνειας και της φιλαλήθειας βελτιώνονται οι επαγγελματικές σας
σχέσεις. Αυτό αποτελεί θεμέλιο για το κτίσιμο εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί
να κτίσει εμπιστοσύνη όπως η ειλικρίνεια. Οι εργαζόμενοι, συνεργάτες, πελάτες κλπ γενικά ξέρουν
πότε κάποιος προσπαθεί είτε να τους πει ψέματα είτε να χειραγωγήσει την αλήθεια. Συνεπώς, όταν
κάποιος έχει κακή γνώμη για την εταιρεία σας, είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει.
Επιπλέον, αν δεν ξέρετε την σωστή απάντηση σε κάτι, είναι προτιμότερο να πείτε ‘δεν ξέρω’ από το
να προσποιηθείτε ότι ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Οι άλλοι θα εκτιμήσουν την ειλικρίνεια σας
ειδικότερα αν δείξετε προθυμία να βρείτε την πραγματική απάντηση στις ερωτήσεις ή τα προβλήματα
τους.
2. Η επικοινωνία από μόνη της ποτέ δεν είναι αρκετή

IO2|page 61 from 88

Στην επικοινωνία συμμετέχουν πάντα δύο πλευρές, και για να υπάρξει μια επιτυχής επικοινωνία
πρέπει να υπάρχουν κοινά μεταξύ τους. Στις υγιείς σχέσεις κάθε πλευρά βασίζεται στην άλλη για να
ανταλλάξουν πληροφορίες. Ένας καλός εργοδότης ή μάνατζερ για παράδειγμα, θα ενημέρωνε
τους συνεργάτες του για μια νέα εργασία πριν καν ρωτήσουν. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη,
φέρνει την ομαλή λειτουργία στο περιβάλλον εργασίας και μειώνει τις εκπλήξεις.
3. Εκπληρώστε τις υποχρεώσεις σας
Κρατώντας τον λόγο σας ενισχύετε με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη μεταξύ εσάς και των
συνεργατών σας. Όταν υποσχεθείτε ότι θα παραδώσετε ένα προϊόν σε μια συγκεκριμένη
ημερομηνία, τότε κάντε το. Εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις σας ενισχύετε την εμπιστοσύνη μεταξύ
εσάς και των συνεργατών σας. Γνωρίζοντας ότι θα προλάβετε, ανακουφίζονται οι πελάτες και οι
συνεργάτες σας, αλλά και οι εργαζόμενοι αφού θα ξέρουν ότι δεν θα πάει κάτι λάθος εκ μέρους
σας. Αυτό, ακόμη, δίνει επιπλέον κίνητρα στους υπαλλήλους για να δουλέψουν.
4. Προθυμία να μοιραστείτε τις γνώσεις και τους πόρους σας
Προσφέρετε τις γνώσεις και τους πόρους σας ακόμη και αν δεν χρειάζεστε κάτι.
5. Κρατήστε επαφή
Χωρίς το απαραίτητο ενδιαφέρον για διαρκή επικοινωνία, οι εργασιακές σχέσεις μπορούν να
σβήσουν όπως οποιαδήποτε άλλη σχέση. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα αυτόματο σύστημα που να
σας υπενθυμίζει να μένετε σε επαφή με τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες σας.
Επίσης, τα εργαλεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διάφορες πλατφόρμες καθιστούν την
διατήρηση σχέσεων ευκολότερη.
6. Προσωπική επαφή
Μια εργασιακή σχέση που βασίζεται μόνο στην γραπτή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων
και γραπτών μηνυμάτων δεν είναι ανθρωποκεντρική. Οι ανθρωποκεντρικές εμπειρίες μπορούν να
βελτιώσουν αισθητά την ποιότητα των επαγγελματικών σας σχέσεων.

5.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εν καιρώ γοργών αλλαγών, η εσωτερική επικοινωνία είναι σαν γόμα που κρατά τις επιχειρήσεις μαζί.
Η εσωτερική επικοινωνία είναι σημαντική σε κάθε επιχείρηση για την αποτελεσματική λειτουργία της.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να επικοινωνούν εύκολα με τα μέλη της ομάδας
τους αλλά και με την διοίκηση της εταιρείας, αφού αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα και φέρνει
καλύτερα αποτελέσματα.
Γι’ αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η εσωτερική επικοινωνία αυξάνεται τόσο σε σχετικότητα
όσο και στον αριθμό των εργαζομένων. Κατ’ ακρίβεια, μια πρόσφατη έρευνα από τη Ragan
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Communications ισχυρίζεται ότι το κόστος της εσωτερικής επικοινωνίας είναι αυτό που πιθανό να
αυξηθεί.
Πώς να βελτιώσετε την Εσωτερική Επικοινωνία στην Επιχείρηση σας: (Jostle, 2019)

•
•
•
•
•
•
•

Μοιραστείτε πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε Διαδικτυακά Εργαλεία Διαχείρισης έργου για διευκόλυνση της επικοινωνίας
Διοργανώστε Εξωτερικές Εκδηλώσεις
Κάντε ορατές τις ανακοινώσεις
Διατηρήστε Ξεκάθαρο Στόχο και Όραμα
Ενδυναμώστε τις επαφές σας
Κάντε Ανοιχτό Διάλογο

Όσον αφορά την Εσωτερική Επικοινωνία, μερικές νέες ιδέες μπορούν να αποβούν χρήσιμες και να
διευκολύνουν την επικοινωνία στην επιχείρηση σας, όπως: (Lockley, 2019):
• Η Ανάγκη για Ταχύτητα (για να ενσωματώσετε στην ομάδα και να προσεγγίσετε νέο
προσωπικό που αποτελείται κυρίως από την γενιά των Millennials και άτομα γενιάς Ζ, τα
μηνύματα θα πρέπει να είναι σύντομα και ακριβείς, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες)
• Δημιουργία κουλτούρας στην εταιρεία (ανάγκη για άτομα που ανήκουν στην γενιά Ζ και στην
γενιά των Millennials οι οποίοι ψάχνουν εταιρείες που οι αξίες τους, οι υποχρεώσεις τους και
οι στόχοι τους να ταιριάζουν με τους δικούς τους)
• Εργασία από Παντού
• Χρήση βίντεο
• Οι εργαζόμενοι ως δημιουργοί περιεχομένου (γίνονται η φωνή της εταιρείας, γι’ αυτό πρέπει
να συνεργάζονται για να αναπτύξουν καινούρια προϊόντα και δραστηριότητες. Οι ιδέες τους
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να είναι πιο πιστοί στην εταιρεία)
• Η πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία ή Οριζόντια Επικοινωνία μπορεί στην
πραγματικότητα να έχει ισχυρή επίδραση στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι
εργαζόμενοι και να ενισχύσει την αποδοτικότητα τους. Κατά την εσωτερική επικοινωνία θα
πρέπει να στηρίζονται τέτοιες συνεργασίες μέσω ενθάρρυνσης ομαδικής συνεργασίας,
ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών και ορισμού στόχων στην ομάδα.
• Ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής επικοινωνίας (είναι απαραίτητο να
έχουμε ανατροφοδότηση σχετικά με την αποδοτικότητα των παρόντων μεθόδων για να τους
βελτιώσουμε)
• Χρήση εικονιδίων διάθεσης (Emojis): είναι πολύ κατανοητά και απευθύνονται σε όλους τους
ανθρώπους ό, τι γλώσσα και να μιλούν. Αντικατοπτρίζουν συναισθήματα οικειότητας και
σας βοηθούν να στηρίξετε το brand σας και να διαφημίσετε την εταιρεία σας. Η χρήση τους
είναι αναμφίβολα η νέα μόδα.
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5.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η σημαντικότητα μιας καλής συνεργασίας και καλών εργασιακών σχέσεων σε μια εταιρεία είναι
εξίσου μεγάλη όπως η σημαντικότητα της ανάπτυξης ενός προϊόντος ή της χρήσης υπηρεσιών. Η
σημαντικότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη για την βιώσιμη ανάπτυξη μιας εταιρείας.
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει μια στρατηγική επικοινωνίας για να διασφαλίσει την εσωτερική και
εξωτερική επικοινωνία. Η στρατηγική επικοινωνίας είναι μια καλά σχεδιασμένη τακτική για να
επιτευχθεί η επικοινωνία με τα σωστά μέσα και χρονικά διαγράμματα. Όπως με όλες τις στρατηγικές
στις επιχειρήσεις, έτσι και εδώ είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ο κύριος σκοπός, οι στόχοι, οι
δραστηριότητες, το στοχευόμενο κοινό, τα μέσα επικοινωνίας κλπ. Είναι σημαντικό να σημειώσετε
ότι η επικοινωνία πρέπει να εστιάσει στην διάδοση των γνώσεων και των εμπειριών. Είναι επίσης
σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα
μετρήσουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία της στρατηγικής της επικοινωνίας που θα πρέπει να
εφαρμόσετε. (Anastasiya Nurzhynska, 2018)

Σχήμα 17: Αναπτύσσοντας το σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας (MARUSHEVSKA, 2019)
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5.3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Δοκιμάζοντας τις δικές σας δεξιότητες δικτύωσης γνωρίζετε καλύτερα τον εαυτό σας. Γνωρίζοντας
τον πραγματικό εαυτό μας, μπορούμε να τον βελτιώσουμε.
Δοκιμάστε τις δεξιότητες δικτύωσης σας! (Employement service, 2019)
Ανατρέξτε στο Ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα 5.

5.3.2.ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είτε είστε αυτοαπασχολούμενος, είτε ασχολείστε με τις τηλεπικοινωνίες, είτε είστε ανεξάρτητοι
εργαζόμενοι, μπορείτε τώρα να εργάζεστε στους νέους συνεργατικούς χώρους εργασίας. Κάποιες
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς για να παρέχουν στους εργαζόμενους τον
εξοπλισμό, τον χώρο και τις υπηρεσίες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν. Οι
μεγαλύτερες επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν τέτοιες εγκαταστάσεις για να παρέχουν τον
κατάλληλο χώρο όταν εργοδοτούν υπαλλήλους περισσότερους από το κανονικό για κάποιο
χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί η εταιρεία να παρέχει κάποια συνδρομή στην
υπηρεσία που προσφέρει αυτούς τους χώρους. Οι συνεργατικοί χώροι εργασίας ακολουθούν
διάφορα επιχειρησιακά μοντέλα. (TechTarget, 2019)
Με την χρήση ενός συνεργατικού χώρου εργασίας, η εταιρεία όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο αλλά και
χρήμα. Έρευνες δείχνουν ότι οι χώροι αυτοί στοιχίζουν κατά μέσο όρο 25% λιγότερο από τα
παραδοσιακά γραφεία. Επίσης, οι χρήστες τους δεν χρειάζεται να πληρώνουν ξεχωριστά
διάφορους λογαριασμούς (από ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και διαδίκτυο μέχρι κόλλες και άλλη γραφική
ύλη), αλλά κάθε μήνα πληρώνουν μόνο ένα προκαθορισμένο ποσό μαζεμένο σε μία απόδειξη
(Honzak, 2018). Επιπλέον, εκτός από το να προωθούν την δημιουργικότητα και την
παραγωγικότητα, οι συνεργατικοί χώροι εργασίας δίνουν ακόμη και την ευκαιρία για δικτύωση,
δηλαδή:
-

-

Οι εργοδότες μπορούν να βρουν τους καλύτερους εργαζόμενους: κάθε εργαζόμενος
γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης να βρεθεί και να
προσληφθεί το κατάλληλο προσωπικό
Οι εργοδότες μπορούν να αποκτήσουν καινούριους πελάτες και συνεργάτες: μια από τις
πιο εμφανείς διαφορές ανάμεσα σε ένα παραδοσιακό γραφείο και ένα συνεργατικό χώρο
εργασίας, είναι ο διαχωρισμός του χώρου εργασίας σε άτομα και επιχειρήσεις που
ασχολούνται με διάφορες άλλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα
τέτοιων γραφείων. Δουλεύοντας σε ένα περιβάλλον γεμάτο από ομοϊδεάτες, εργατικούς,
παθιασμένους, επιχειρηματικούς και συγκεντρωμένους ανθρώπους, οι άνθρωποι έρχονται
πιο κοντά, δικτυώνονται, δημιουργούν συνεργασίες, συμβουλεύονται ο ένας τον άλλο και
συναντούν νέους πιθανούς πελάτες. Η Brigita Tomas επίσης ανέφερε την σημαντικότητα
άλλων χρηστών.

Αυτοί οι χώροι είναι η ιδανική λύση για ελεύθερους επαγγελματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Μπορούν ακόμη να προσφέρουν μεγάλα προνόμια και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και
οργανισμούς. Οι κοινή λειτουργία μικρότερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων έχει πλεονεκτήματα
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και για τους δύο: οι μεγαλύτερες εταιρίες μπορούν, αφού συνυπάρξουν με μια νεοσύστατη
επιχείρηση παρόμοιου περιεχομένου, να κερδίσουν έμπνευση και αγνές ιδέες. Παρομοίως, οι
νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν την δυνατότητα να ενωθούν με
μεγάλες επιχειρήσεις μέσω των οποίων να αποκτήσουν νέους πελάτες και πιθανούς επενδυτές.
Η τάση αυτή σκορπίζεται σε όλο τον κόσμο, ενώ τα πλεονεκτήματα της γίνονται όλο και πιο γνωστά
σε καθιερωμένες εταιρείες και οργανισμούς. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου
περισσότερο από ένα εκατομμύριο άτομα θα εργάζονται σε 14 χιλιάδες τέτοιες εγκαταστάσεις σε
όλο τον κόσμο. (Honzak, 2018)

5.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ
Στρατηγική Επικοινωνίας: Η στρατηγική επικοινωνίας είναι μια καλά σχεδιασμένη τακτική για να
επιτευχθεί η επικοινωνία με τα σωστά μέσα και χρονικά διαγράμματα. (Anastasiya Nurzhynska,
2018)
Συνεργατικός χώρος εργασίας: είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών το οποίο
επιτρέπει στα άτομα να δουλεύουν από μόνα τους ή να συνεργάζονται σε ένα κοινό χώρο
γραφείου. (TechTarget, 2019)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Το τεστ Belbin για την αξιολόγηση των ρόλων για θέσεις εργασίας:

Αυτή η εκδοχή του τεστ Belbin έχει αναρτηθεί από την πηγή ‘Teambuilding by Alistair Fraser and
Suzanne Neville: The Industrial Society 1993’.

Λίστα Αυτογνωσίας
Για να συμπληρώσετε το κάθε μέρος του τεστ, σημειώστε στο κατάλληλο τετραγωνίδιο της
αριστερής στήλης τις μία, δύο ή τρεις προτάσεις που σας χαρακτηρίζουν.
Ύστερα, κατανέμετε ανάλογα 10 πόντους στην αντίστοιχη δεξιά στήλη στις προτάσεις αυτές:
Στην μια από αυτές νιώθετε ότι σας χαρακτηρίζει πλήρως, ενώ στην άλλη σας χαρακτηρίζει μερικές
φορές. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να δώσετε στην πρώτη σας επιλογή 7 πόντους και τους
υπόλοιπους 3 στην δεύτερη σας επιλογή. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσετε ότι δύο
προτάσεις σας χαρακτηρίζουν το ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση διανέμετε 5 πόντους στην καθεμία.
Πρέπει να διανέμετε και τους 10 πόντους στο κάθε μέρος.
ΜΕΡΟΣ A

ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ:

Σημειώστε

Πόντοι
1.Είμαι αξιόπιστος όσον αφορά την οργάνωση των εργασιών που
πρέπει να γίνουν.
2. Προσέχω τα σφάλματα και τις παραλήψεις που οι άλλοι αδυνατούν να
δουν.
3. Αντιδρώ έντονα όταν στις συναντήσεις απομακρυνόμαστε από τον
κύριο στόχο.
4. Κάνω πρωτότυπες προτάσεις.
5. Αναλύω τις απόψεις των άλλων με αντικειμενικότητα έχοντας υπόψη
και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.
6. Μου αρέσει να μαθαίνω για καινούριες ιδέες και εξελίξεις.
7. Έχω την ικανότητα να οργανώνω τους ανθρώπους.
8. Είμαι πάντοτε έτοιμος να στηρίξω νέες προτάσεις που βοηθούν…
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ΜΕΡΟΣ Β
ΟΤΑΝ ΨΑΧΝΩ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Σημειώστε

Πόντοι
1. Μου αρέσει να έχω μεγάλη επίδραση στην λήψη αποφάσεων.
2. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος όταν η δουλειά απαιτεί υψηλή προσοχή
στην λεπτομέρεια και συγκέντρωση.
3. Νοιάζομαι και βοηθώ τους συναδέλφους μου όταν αντιμετωπίζουν
προβλήματα.
4. Μου αρέσει να βρίσκω τις διαφορές δύο πραγμάτων εφαρμόζοντας
κριτική σκέψη.
5. Είμαι δημιουργικός όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων.
6. Μου αρέσει να συμβιβάζομαι με δύο διαφορετικές απόψεις.
7. Ενδιαφέρομαι περισσότερο για τα πραγματικά γεγονότα παρά για νέες
ιδέες.
8. Μου αρέσει ιδιαίτερα να εξερευνώ καινούριες ιδέες και τεχνικές.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΟΥΝ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ ΠΡΟΛΗΜΑ:

Σημειώστε

Πόντοι
1. Εξακολουθώ να προσέχω μήπως προκύψει κάποια δυσκολία.
2. Εξερευνώ κάποιες ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα
ευρύτερα θέματα εκτός από το παρόν θέμα.
3. Μου αρέσει να ζυγίζω και να αξιολογώ κατά γράμμα πολλές
διαφορετικές προτάσεις προτού προβώ σε αποφάσεις.
4. Έχω την ικανότητα να συντονίζω και να εκμεταλλεύομαι με παραγωγικό
τρόπο τις ικανότητες και τα ταλέντα των άλλων.
5. Διατηρώ μια σταθερά συστηματική προσέγγιση στο πρόβλημα παρά
την πίεση που δέχομαι.
6. Συχνά βρίσκω μια καινούρια τακτική για ένα μακροχρόνιο πρόβλημα.
7. Είμαι πρόθυμος να πω την προσωπική μου άποψη με επιβλητικό
τρόπο αν χρειαστεί.
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8. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω όπου κι αν βρίσκομαι.

ΜΕΡΟΣ Δ
ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Σημειώστε

Πόντοι
1. Εξακολουθώ να προσέχω μήπως προκύψει κάποια δυσκολία.
2. Εξερευνώ κάποιες ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα
ευρύτερα θέματα εκτός από το παρόν θέμα.
3. Μου αρέσει να ζυγίζω και να αξιολογώ κατά γράμμα πολλές
διαφορετικές προτάσεις προτού προβώ σε αποφάσεις.
4. Έχω την ικανότητα να συντονίζω και να εκμεταλλεύομαι με παραγωγικό
τρόπο τις ικανότητες και τα ταλέντα των άλλων.
5. Διατηρώ μια σταθερά συστηματική προσέγγιση στο πρόβλημα παρά
την πίεση που δέχομαι.
6. Συχνά βρίσκω μια καινούρια τακτική για ένα μακροχρόνιο πρόβλημα.
7. Είμαι πρόθυμος να πω την προσωπική μου άποψη με επιβλητικό
τρόπο αν χρειαστεί.
8. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω όπου κι αν βρίσκομαι.

ΜΕΡΟΣ Ε
ΕΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΒΡΕΘΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΤΟΜΑ:
Σημειώστε

Πόντοι
1. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ την φαντασία μου όταν δουλεύω σε
ομάδες.
2. Πιστεύω ότι έχω τις κατάλληλες δεξιότητες για να κλείσω μια συμφωνία.
3. Τα συναισθήματά μου σπάνια επηρεάζουν την κρίση μου.
4. Πασχίζω να δημιουργήσω μια αποτελεσματική δομή για το έργο.
5. Μπορώ να δουλέψω με ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά
και απόψεις.
6. Νιώθω ότι μερικές φορές αξίζει να μην είμαι δημοφιλής στην ομάδα
εάν κάποιος άλλος το αξίζει καλύτερα επειδή έχει καλύτερη άποψη.
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7.Συνήθως ξέρω κάποιον του οποίου οι εξειδικευμένες γνώσεις μπορούν
να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.
8. Φαίνομαι επιτακτικός.

ΜΕΡΟΣ Ζ
ΟΤΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΡΓΟ:

Σημειώστε

Πόντοι
1. Ξεκινώ αμέσως να ψάχνω για πιθανές ιδέες και ευκαιρίες.
2. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να τελειώσω και να τελειοποιήσω πρώτα το
παρόν έργο και μετά να ξεκινήσω το καινούριο.
3. Προσεγγίζω το πρόβλημα αναλύοντας το με προσεκτικό τρόπο.
4. Είμαι ικανός να πείσω άλλα άτομα να εμπλακούν αν χρειαστεί.
5. Είμαι ικανός να αντιμετωπίσω τα πράγματα με τον δικό μου μοναδικό
και καινοτόμο τρόπο σε πολλές περιπτώσεις.
6. Είμαι πρόθυμος να αναλάβω τα ηνία του έργου αν χρειαστεί.
7. Μπορώ να δω με θετικό μάτι τους συναδέλφους μου και τις
πρωτοβουλίες που παίρνουν.
8.Είναι δύσκολο για μένα να ασχοληθώ με ένα έργο του οποίου οι στόχοι
δεν είναι ξεκάθαροι.

ΜΕΡΟΣ Η
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Σημειώστε

Πόντοι
1. Πιστεύω πως έχω ταλέντο στο να αποφασίζω ποια βήματα πρέπει να
ακολουθήσουμε με βάση τα στενά χρονικά πλαίσια.
2. Θα μου πάρει χρόνο να σχηματίσω δική μου κρίση, ωστόσο συνήθως
είναι σωστή.
3. Η γνωριμία μου με πολλούς ανθρώπους είναι σημαντική για τον τρόπο
με τον οποίο δουλεύω.
4. Δίνω έμφαση στις λεπτομέρειες.
5. Προσπαθώ να δώσω το στίγμα μου στις ομαδικές συναντήσεις.
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6.Μπορώ να διακρίνω πως οι ιδέες και οι τεχνικές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε νέες σχέσεις.
7. Μπορώ να μελετήσω και τις δύο πλευρές και να πάρω μια απόφαση
που να είναι αποδεκτή σε όλους.
8. Τα πάω καλά με τους άλλους και δουλεύω σκληρά για το καλό της
ομάδας μου.

Βαθμολογία
Μεταφέρετε τους κατανεμημένους πόντους από τα εφτά μέρη της Λίστας Αυτογνωσίας στα
κατάλληλα κουτιά πιο κάτω.
Για παράδειγμα, αν στο Μέρος Α σημειώσατε 7 πόντους στην ερώτηση 6 και 3 πόντους στην
ερώτηση 1, θα πρέπει να τους διανέμετε στις στήλες Α4 και Α6 αντίστοιχα.

Διαμορφ
ωτής

Συντονι
στής

Καινοτ
όμος

Ερευν
ητής

Ελεγκτής/Αξιο
λογητής

Συναρμολ
ογητής

Ομαδι
κός

Τελειοποι
ητής

A

3 ___

7 ___

4 ___

6 ___

5 ___

1 ___

8 ___

2 ___

B

1 ___

6 ___

5 ___

8 ___

4 ___

7 ___

3 ___

2 ___

C

7 ___

4 ___

6 ___

2 ___

3 ___

5 ___

8 ___

1 ___

D

2 ___

3 ___

6 ___

4 ___

5 ___

1 ___

8 ___

7 ___

E

6 ___

5 ___

1 ____

7 ___

3 ___

4 ___

2 ___

8 ___

F

6___

4 ___

5 ___

1 ___

3 ___

8 ___

7 ___

2 ___

G

5 ___

7 ___

6 ___

3 ___

2 ___

1 ___

8 ___

4 ___

Σύνο
λο

Όταν κατανέμετε όλους τους πόντους, υπολογίστε το άθροισμα σε κάθε στήλη.
Οι δύο υψηλότεροι βαθμοί αντιπροσωπεύουν τον πρώτο και τον δεύτερο επιθυμητό ρόλο που θα
θέλατε να έχετε σε μια ομάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ελέγξετε την Ευελιξία σας!! (Employement service, 2019)

Ερώτηση

1. Μπορώ να διεκπεραιώσω διάφορες
εργασίες με τη μία.
2. Δεν θα μπορούσα να ζήσω σε ένα
πολιτισμό διαφορετικό από τον δικό μου.
3. Δεν αλλάζω σχέδια τελευταία στιγμή.
4. Αντιμετωπίζω τα πάνω μου και τα κάτω
μου ως αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής
μου, και επομένως με επηρεάζουν πιο
λίγο απ’ ότι άλλα πράγματα από τον
περίγυρο μου.
5. Θέλω να ανακοινώνεται εκ των
προτέρων κάθε συνάντηση.
6.Επιτρέπω στους άλλους να πάρουν
πρωτοβουλίες.
7. Προσαρμόζομαι εύκολα με τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους
δουλεύουν οι συνάδελφοι μου.
8. Προσαρμόζομαι γρήγορα σε νέες
καταστάσεις.
9.
Αποκτώ
κι
εγώ
παιδιάστικη
συμπεριφορά όταν παίζω με παιδιά.
10. Αν δεν ακολουθούσα το επάγγελμα
που μου αρέσει πιο πολύ, ο κόσμος μου
θα γκρεμιζόταν.
11. Όντας μέλος μιας ομάδας, επιμένω
στους δικούς μου τρόπους εργασίας και
στις δικές μου ιδέες.

1

2

3

4

5

Διαφωνώ
πλήρως

Διαφωνώ
σε μεγάλο
βαθμό

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ
σε μεγάλο
βαθμό

Συμφωνώ
πλήρως
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Ανάλυση αποτελεσμάτων
Άθροισμα των πόντων από τις επιλογές σας
Ερώτηση

1

2

3

4

5

Διαφωνώ
πλήρως

Διαφωνώ
σε μεγάλο
βαθμό

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ
σε μεγάλο
βαθμό

Συμφωνώ
πλήρως

1. Μπορώ να διεκπεραιώσω διάφορες
εργασίες με τη μία.

1

2

3

4

5

2. Δεν θα μπορούσα να ζήσω σε ένα
πολιτισμό διαφορετικό από τον δικό μου.

5

4

3

2

1

3. Δεν αλλάζω σχέδια τελευταία στιγμή.

1

2

3

4

5

4. Αντιμετωπίζω τα πάνω μου και τα κάτω
μου ως αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής
μου, και επομένως με επηρεάζουν πιο
λίγο απ’ ότι άλλα στον περίγυρο μου.

1

2

3

4

5

5. Θέλω να ανακοινώνεται εκ των
προτέρων κάθε συνάντηση.

5

4

3

2

1

6. Επιτρέπω στους άλλους να πάρουν
πρωτοβουλίες.

1

2

3

4

5

7. Προσαρμόζομαι εύκολα με τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους
δουλεύουν οι συνάδελφοι μου.

1

2

3

4

5

8. Προσαρμόζομαι γρήγορα σε νέες
καταστάσεις.

1

2

3

4

5

9.
Αποκτώ
κι
εγώ
παιδιάστικη
συμπεριφορά όταν παίζω με παιδιά.

1

2

3

4

5

10. Αν δεν ακολουθούσα το επάγγελμα
που μου αρέσει πιο πολύ, ο κόσμος μου
θα γκρεμιζόταν.

5

4

3

2

1

11. Όντας μέλος μιας ομάδας, επιμένω
στους δικούς μου τρόπους εργασίας και
στις δικές μου ιδέες.

5

4

3

2

1

Συνολικοί πόντοι: ___________

Ερμηνεία αποτελεσμάτων:
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Χαμηλή Ικανότητα (11-27)
Το αποτέλεσμα φανερώνει ότι προσαρμόζεστε δύσκολα σε διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στο
περιβάλλον σας. Για σας είναι ευχάριστο όταν όλα είναι προκαθορισμένα και χωρίς μεγάλες
εκπλήξεις. Χρειάζεται να χει κάποιος μεγάλη πειστικότητα για να σας πείσει να αποφασίσετε να
δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Προτιμάτε να είστε μέρος μιας γνωστής κοινωνίας στην οποία οι
άνθρωποι είναι απρόθυμοι να δοκιμάσουν καινούρια πράγματα, όπως για παράδειγμα, να
αλλάξουν επάγγελμα. Όταν σας αναγκάζουν να πραγματοποιήσετε πολλά πράγματα την ίδια ώρα,
αυτό σας καταβάλλει. Δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος, προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να
βρείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων όταν σας συμβαίνει κάτι αναπάντεχο.
Μέτρια Ικανότητα (27-40)
Προσαρμόζεστε σχετικά στις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον σας, αρκεί να μην είναι
μεγάλες ή πολύ δραματικές. Οι περισσότεροι από εσάς αποδέχονται τους άλλους όπως είναι,
απλώς ενοχλείστε από τις πολλές παρεκτροπές τους από τους κοινωνικά αποδεκτούς νόμους.
Όταν θέλετε να λύσετε κάποιο πρόβλημα αναζητήστε πιθανές λύσεις, αλλά μην αφιερώσετε πολύ
χρόνο. Επικεντρωθείτε σε διάφορες δραστηριότητες την ίδια στιγμή. Ακόμη και οι μεγάλες αλλαγές
είναι μέρος της ζωής και μπορεί να επιφέρουν θετικά πράγματα. Προσπαθήστε να είστε ανοιχτοί σε
τέτοια ενδεχόμενα.
Υψηλή Ικανότητα (41- 55)
Το ψηλό αποτέλεσμα δείχνει ότι έχετε την ικανότητα να προσαρμόζετε εύκολα τη συμπεριφορά σας
και την σκέψη σας στις αλλαγές που συμβαίνουν. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να λύνετε με επιτυχία κάθε
πρόβλημα με πολλούς τρόπους, επομένως δεν τα παρατάτε με το πρώτο εμπόδιο. Δουλεύετε πάνω
σε διαφορετικά θέματα με διαφορετικούς ανθρώπους και ομάδες. Απρόσμενα και μεταβλητά
γεγονότα δεν σας βγάζουν εκτός τροχιάς. Μπορείτε την ίδια στιγμή να αναλάβετε περισσότερες
δραστηριότητες και να της φέρετε εις πέρας με επιτυχία. Ωστόσο, μερικές φορές θα σας φανεί
χρήσιμο να έχετε ένα πρόγραμμα ή ένα πλάνο, επειδή διαφορετικά γίνεται δυσκολότερο να
ακολουθήσετε αυτά που απαιτούν λιγότερη ευελιξία. Ακόμη και αν αντιληφθείτε ότι η συνεχής
προσαρμοστικότητα δεν είναι πάντοτε καλή, επιμένετε ότι οι άλλοι πρέπει να προσαρμόζονται με
εσάς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
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Ελέγξετε τις δεξιότητες οργάνωσης σας! (Employement service, 2019)

Ερώτηση

1

2

3

4

5

Διαφωνώ
πλήρως

Διαφωνώ
σε μεγάλο
βαθμό

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ
σε μεγάλο
βαθμό

Συμφωνώ
πλήρως

1

2

3

4

5

1.
Δυσκολεύομαι
να
εντοπίσω
τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες των μελών
της ομάδας μου.
2. Δεν υπάρχει θέση στην ομάδα για αυτόν
που θέλει να κάνει τα πράγματα με
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που θέλει η
πλειοψηφία.
3. Προτιμώ να δουλεύω σε ομάδες όπου οι
αρμοδιότητες είναι χωρισμένες με ξεκάθαρο
τρόπο.
4. Ο στόχος της ομάδας μου είναι και δικός
μου.
5. Αναλαμβάνω τις δικές μου αρμοδιότητες
μου σε μια ομάδα, όμως δεν με
ενδιαφέρουν αυτές των άλλων.
6. Είναι σημαντικό για μένα να βοηθώ στην
ομάδα.
7. Στα σημεία που μπορώ να ελέγξω δεν
χρειάζομαι την γνώμη των άλλων.
8. Πιστεύω ότι κάθε μέλος της ομάδας
μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια.
9. Το πλεονέκτημα του να δουλεύει κανείς
μόνος είναι ότι η δουλειά γίνεται καλά.
10. Μπορώ να εκφράσω την γνώμη μου σε
όλα τα μέλη της ομάδας χωρίς επιφυλάξεις.

Ερώτηση

Διαφωνώ
πλήρως

Συμφωνώ
πλήρως

IO2|page 78 from 88

Διαφωνώ
σε μεγάλο
βαθμό

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ
σε μεγάλο
βαθμό

1.
Δυσκολεύομαι
να
εντοπίσω
τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες των μελών
της ομάδας μου.

1

2

3

4

5

2. Δεν υπάρχει θέση στην ομάδα για αυτόν
που θέλει να κάνει τα πράγματα με
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που θέλει η
πλειοψηφία.

5

4

3

2

1

3. Προτιμώ να δουλεύω σε ομάδες όπου οι
αρμοδιότητες είναι χωρισμένες με ξεκάθαρο
τρόπο.

1

2

3

4

5

4. Ο στόχος της ομάδας μου είναι και δικός
μου.

1

2

3

4

5

5. Αναλαμβάνω τις δικές μου αρμοδιότητες
μου σε μια ομάδα, όμως δεν με
ενδιαφέρουν αυτές των άλλων.

5

4

3

2

1

6. Είναι σημαντικό για μένα να βοηθώ στην
ομάδα.

1

2

3

4

5

7. Στα σημεία που μπορώ να ελέγξω δεν
χρειάζομαι την γνώμη των άλλων.

5

4

3

2

1

8. Πιστεύω ότι κάθε μέλος της ομάδας
μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια.

1

2

3

4

5

9. Το πλεονέκτημα του να δουλεύει κανείς
μόνος είναι ότι η δουλειά γίνεται καλά.

5

4

3

2

1

10. Μπορώ να εκφράσω την γνώμη μου σε
όλα τα μέλη της ομάδας χωρίς επιφυλάξεις.

1

2

3

4

5

Συνολικοί πόντοι: ___________

Χαμηλή Ικανότητα
Το αποτέλεσμα δείχνει ότι έχετε χαμηλή ικανότητα στην ομαδική συνεργασία. Το να δουλεύετε σε
ομάδες, δεν είναι από τις αγαπημένες σας μορφές συνεργασίας ή είναι δύσκολο για σας να βρείτε
την θέση που σας αρμόζει μέσα στην ομάδα. Χρειάζεται να έχετε μεγαλύτερη ανεκτικότητα στις ιδέες
και στα συναισθήματα των άλλων και να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας και τους άλλους, έτσι ώστε να
συνεργαστείτε καλύτερα μαζί τους. Η συνεργασία είναι μια συνηθισμένη μορφή εργασίας και
επομένως αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας. Άρα, θα ήταν καλό να προσπαθούσατε να
προσαρμοστείτε στην ομάδα ή να γίνετε πιο παραγωγικοί μέσα σε αυτήν.
Μέτρια Ικανότητα
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Γνωρίζετε ότι αυτή η μορφή συνεργασίας μπορεί να φέρει την επιτυχία και γι’ αυτό δεν την
αποφεύγετε. Η μεσαία ικανότητα δείχνει ότι ενσωματώνεστε σε μια ομάδα χωρίς μεγάλα
προβλήματα, αλλά δεν καταβάλλετε αρκετές προσπάθειες να παρατηρήσετε τον τρόπο που
δουλεύουν οι άλλοι και πως μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη απόδοση της ομάδας. Η
καλή επίγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών σας, όπως επίσης και αυτές των άλλων μελών,
θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους κοινούς επιθυμητούς στόχους. Η επιτυχία στη δουλειά και στη
ζωή είναι επίσης συνδεδεμένη. Γνωρίζετε ότι όσο περισσότερα άτομα και χρόνος, τόσο ευκολότερη
γίνεται η δουλειά. Το αποτέλεσμα μπορεί επίσης να είναι λόγω της έλλειψης εμπειρίας σας σε ομάδες,
και η βαθμολογία σας μπορεί να αλλάξει με τον καιρό.
Υψηλή Ικανότητα
Είστε επιτυχημένος στις ομαδικές εργασίες. Η υψηλή ικανότητα σας επιτρέπει να εντάσσεστε με
επιτυχία σε μια ομάδα και να δουλεύετε με επιτυχία. Γνωρίζετε καλά τα υπόλοιπα μέλη, τους
εμπιστεύεστε και νιώθετε καλά μέσα στο σύνολο. Γνωρίζετε ότι η επιτυχία της ομάδας εξαρτάται από
όλους και επομένως στηρίζετε την επικοινωνία, την συνεργασία και τις ιδέες όλων των μελών. Θέλετε
οι αρμοδιότητες να είναι ξεκάθαρα διανεμημένες, και ο στόχος της ομάδας είναι και δικός σας.
Προσέξτε όμως ότι σε κρίσιμες καταστάσεις η συνεργασία μπορεί να σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο
και θα πρέπει να παρθεί γρήγορα μια απόφαση από ένα μέλος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Ποιο εργασιακό στυλ σας ταιριάζει;
Βρείτε ποια από τα δικά σας χαρακτηριστικά, αξίες και προσόντα επηρεάζουν την επιλογή του
κατάλληλου επαγγέλματος ή εργασιακού περιβάλλοντος.
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Παρακαλώ επιλέξτε σε ποιο βαθμό οι παρακάτω προστάσεις σας αφορούν. Ανάλογα με το
περιβάλλον εργασίας, τον χώρο και τον οργανισμό, κάθε εργασιακό στυλ έχει τα πλεονεκτήματα
του και τα μειονεκτήματα του. Απαντήστε ειλικρινά, αφού τα αποτελέσματα αποσκοπούν να σας
φανερώσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σας που μπορούν να επηρεάσουν το επάγγελμα σας.

Χαρακτηριστικά

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Είμαι ευέλικτος.
Νοιάζομαι για την εμφάνιση μου.
Είμαι υπεύθυνος.
Έχω πολλά ενδιαφέροντα.
Μου αρέσει να βοηθώ τους άλλους.
Είμαι ανοργάνωτος.
Είμαι αποτελεσματικός στην δουλειά.
Είμαι καινοτόμος.
Είμαι ανταγωνιστικός με τους άλλους.
Είμαι ανυπόμονος.
Είμαι ευαίσθητος.
Είμαι πολύ προσεκτικός.
Είμαι καχύποπτος.
Έχω πολλές νέες ιδέες.
Δίνω πάντα προσοχή.
Είμαι σε ένταση.
Μου αρέσει η δύναμη της συνήθειας.
Είμαι ενθουσιώδης.
Είμαι θερμός.
Είμαι άθικτος.
Δεν αγχώνομαι εύκολα.
Έχω δημιουργική τρέλα.
Είμαι αφοσιωμένος στην οικογένεια μου.
Έχω φαντασία.
Δουλεύω με συνείδηση.
Είμαι ανεξάρτητος.
Είμαι πιστός στην εταιρεία.

Αν
αντιπροσωπεύει,
σημειώστε 1

σας
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Είμαι επιφανειακός.
Δεν είμαι δημιουργικός.
Είμαι ανοιχτός στις αλλαγές.
Αφουγκράζομαι τους άλλους.
Δεν μπορούν να με πλησιάσουν.
Δεν νευριάζω εύκολα.
Είμαι περίεργος.
Δεν είμαι ευέλικτος.
Είμαι ομαδικός.
Είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά μου.
Μένω άυπνος μέχρι να ολοκληρώσω μια δραστηριότητα.
Είμαι θερμός.
Είμαι σκληρός.
Είμαι αναποφάσιστος.
Έχω κατανόηση.
Είμαι αυθόρμητος.
Είμαι φιλικός.
Δεν έχω φαντασία.
Θέλω να είμαι ακριβής.
Είμαι εργατικός.
Είμαι έξυπνος.
Μου λείπει η δημιουργικότητα.
Βασίζομαι πάντα στους άλλους.
Προσβάλλομαι εύκολα.
Χρησιμοποιώ πάντοτε την κοινή λογική.
Προσαρμόζω τους κανόνες για να μου ταιριάζουν.
Συχνά θέλω να βοηθώ τους άλλους.
Παρακινώ τους άλλους.
Φροντίζω τον εαυτό μου.
Σπάνια βάζω στόχους.
Εμπιστεύομαι τις ικανότητες μου.
Δυσκολεύομαι να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Η κριτική με επηρεάζει εύκολα.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Πιστεύω στον εαυτό μου.
Επιλύνω τα προβλήματα πολύ καλά.
Δυσκολεύομαι να ελέγχω τα συναισθήματα μου.
Προλαβαίνω τις προθεσμίες.
Δίνω κίνητρα στον εαυτό μου.
Νιώθω καλά σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Τείνω να αμφισβητώ τον εαυτό μου.
Νοιάζομαι για τα ενδιαφέροντα μου.
Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Είμαι συχνά αργοπορημένος.
Θέλω να γίνω ηγέτης.
Θέλω να κερδίσω την αναγνώριση των άλλων.
Θέλω να έχω άπλετο ελεύθερο χρόνο.
Θέλω να κάνω κάτι για τον εαυτό μου.
Μου αρέσει η ποικιλόμορφη εργασία.
Μου αρέσει η δομή.
Κάνω πολλές ερωτήσεις.
Προσανατολίζομαι στα καθήκοντα μου.
Προσανατολίζομαι στους στόχους μου.
Δεν δρω, ούτε παίρνω αποφάσεις γρήγορα.

Ανάλυση αποτελεσμάτων:
Σημειώστε τους βαθμούς στα άδεια κουτιά. Προσθέστε τους πόντους στο τέλος της κάθε στήλης.
Το στυλ με τους ποιο πολλούς πόντους είναι το εργασιακό σας στυλ που σας αντιπροσωπεύει
καλύτερα.

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ

ΑΡΧΗΓΙΚΟ
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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ

ΑΡΧΗΓΙΚΟ
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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ

ΑΡΧΗΓΙΚΟ
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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
ΣΥΝΟΛΟ
(άθροισμα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Ελέγξετε τις δεξιότητες δικτύωσης σας! (Employement service, 2019)

ΑΡΧΗΓΙΚΟ
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Χρησιμοποιείστε το παρακάτω μέρος για να δείξετε τον βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με την κάθε
πρόταση. Για κάθε πρόταση, γράψτε τον αντίστοιχο αριθμό, δίνοντας μόνο μια απάντηση για
κάθε πρόταση.
Βαθμολογείστε από το 1 μέχρι το 5 τις παρακάτω προτάσεις τον δίνοντας τον βαθμό ο οποίος
σας αντιπροσωπεύει καλύτερα.
Ερώτηση

1

2

3

4

5

Διαφωνώ
πλήρως

Διαφωνώ σε
μεγάλο
βαθμό

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ σε
μεγάλο
βαθμό

Συμφωνώ
πλήρως

1. Εκτός από το σχολείο/υπηρεσίες,
εμπλέκομαι ακόμη σε κοινωνικές
εκδηλώσεις μέσω κύκλων, κλαμπ,
συλλόγων κλπ.
2. Μου αρέσει πολύ να γνωρίζω
καινούριο κόσμο, επειδή ποτέ δεν
ξέρω
τι
δεσμός
μπορεί
να
δημιουργηθεί και πως θα με
ωφελήσει.
3. Δεν έχω ανάγκη να γνωρίζω νέο
κόσμο, επειδή ο σύλλογος στον
οποίο ανήκω τώρα είναι αρκετός για
μένα.
4. Πάω σε σεμινάρια/μαθήματα όταν
κάποιος άλλος γνωστός κάνει
αίτηση.
5. Μου αρέσουν τα πάρτι όπου δεν
γνωρίζω πολλά άτομα.
6. Εκτός από την παραγγελία μου, θα
ήθελα και μια αίθουσα συνομιλίας
στο κατάστημα/παμπ.
7. Δεν κρατώ επαφή με παιδικούς
φίλους
ή
παλιούς
συμφοιτητές/συμμαθητές.
8. Όταν θέλω μια χάρη, έχω πάντα
κάποιον που μπορεί να με βοηθήσει.
9. Δεν ξέρω τους γείτονες μου, ακόμη
κι αν ζω εδώ πολύ καιρό.
10. Βρίσκω ενοχλητικούς αυτούς που
μιλούν
σε
αγνώστους
στο
λεωφορείο/τρένο.

Ανάλυση αποτελεσμάτων
Άθροισμα των πόντων από τις επιλογές σας
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Ερώτηση

1. Εκτός από το σχολείο/υπηρεσίες,
εμπλέκομαι ακόμη σε κοινωνικές
εκδηλώσεις μέσω κύκλων, κλαμπ,
συλλόγων κλπ.
2. Μου αρέσει πολύ να γνωρίζω
καινούριο κόσμο, επειδή ποτέ δεν
ξέρω
τι
δεσμός
μπορεί
να
δημιουργηθεί και πως θα με
ωφελήσει.
3. Δεν έχω ανάγκη να γνωρίζω νέο
κόσμο, επειδή ο σύλλογος στον
οποίο ανήκω τώρα είναι αρκετός για
μένα.
4. Πάω σε σεμινάρια/μαθήματα όταν
κάποιος άλλος γνωστός κάνει
αίτηση.
5. Μου αρέσουν τα πάρτι όπου δεν
γνωρίζω πολλά άτομα.
6. Εκτός από την παραγγελία μου, θα
ήθελα και μια αίθουσα συνομιλίας
στο κατάστημα/παμπ.
7. Δεν κρατώ επαφή με παιδικούς
φίλους
ή
παλιούς
συμφοιτητές/συμμαθητές.
8. Όταν θέλω μια χάρη, έχω πάντα
κάποιον που μπορεί να με βοηθήσει.
9. Δεν ξέρω τους γείτονες μου, ακόμη
κι αν ζω εδώ πολύ καιρό.
10. Βρίσκω ενοχλητικούς αυτούς που
μιλούν
σε
αγνώστους
στο
λεωφορείο/τρένο.

Συνολικοί πόντοι: ___________

Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Υψηλή Ικανότητα

1

2

3

4

5

Διαφωνώ
πλήρως

Διαφωνώ σε
μεγάλο
βαθμό

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ σε
μεγάλο
βαθμό

Συμφωνώ
πλήρως
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Είστε το είδος του ανθρώπου που δημιουργεί αμέσως μια χαλαρή σχέση με έναν συνεργάτη και
παίρνει την πρωτοβουλία να προσεγγίσει πρώτος το άλλο άτομο, περισσότερο απ’ ότι άλλους
ανθρώπους. Ακόμη και σε καθημερινές καταστάσεις, όπως μετακίνηση με λεωφορείο ή τρένο, δεν
είναι δύσκολο για σας να κάνετε γνωριμίες αφού ποτέ δεν ξέρετε πόσο χρήσιμες θα σας φανούν.
Εκτός από σχολεία/υπηρεσίες, εμπλέκεστε πολύ και σε κοινωνικές εκδηλώσεις μέσω διάφορων
κλαμπ, συλλόγων κλπ. Κρατάτε με πολλούς ανθρώπους επαφή ακόμη κι αν έχετε ολοκληρώσει το
έργο σας. Σας αρέσουν τα πάρτι ακόμη κι αν δεν γνωρίζετε πολλούς από τους παρευρισκόμενους.
Είστε είδη φίλοι με τους εργαζόμενους του κοντινότερου καταστήματος ή τράπεζας. Επιπλέον, εκτός
από το να γνωρίζετε καινούριο κόσμο, σας προτείνουμε να περνάτε περισσότερο χρόνο
διατηρώντας τους δεσμούς σας.
Μέτρια Ικανότητα
Το αποτέλεσμα δείχνει ότι έχετε μέτρια ικανότητα στην δικτύωση. Αυτό σημαίνει ότι σε διαφορετικές
περιστάσεις, όπως κι οι περισσότεροι άνθρωποι, θέλετε να κάνετε καινούριες επαφές και να
διατηρείτε τις υπάρχουσες. Όταν έχετε μια κακή μέρα δεν έχετε καν την ενέργεια να χαιρετήσετε ή να
συζητήσετε. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε να είστε φιλικοί και να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες σε
τέτοιες μέρες. Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε το δίκτυο σας με επίσημα και ανεπίσημα πρόσωπα
από διαφορετικό υπόβαθρο, χωρίς πολλή προσπάθεια με το πέρασμα του χρόνου.
Χαμηλή Ικανότητα
Φαίνεται ότι είστε ευχαριστημένοι με τις υπάρχουσες σχέσεις σας. Δεν έχετε την ανάγκη να γνωρίσετε
και να κοινωνικοποιηθείτε με καινούριο κόσμο και έχετε σαν κανόνα να μην διατηρείτε επαφή με
παιδικούς φίλους ή πρώην συναδέλφους/συμμαθητές. Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε
κάποιο σεμινάριο/μάθημα από μόνοι σας, χωρίς την παρουσία φίλου ή γνωστού. Να είστε χαλαροί
και φιλικοί με όλους, επειδή ποτέ δεν ξέρετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από μια καινούρια
συνάντηση.

