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ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

«σγκρόηηζη και λειηοσργία ηης Εκπαιδεσηικής Ομάδας,  ζε  ένα Πρόγραμμα 

Εκπαίδεσζης Ενηλίκων και ανηιμεηώπιζη  εκπαιδεσηικού περιζηαηικού» 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σηελ παξνύζα εξγαζία, ζηα πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο «Δηζαγσγή 

ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» ηνπ ΔΑΠ,  ζα δνύκε πόζν ζεκαληηθό ξόιν  έρεη  ζε έλα  

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ν ηξόπνο ζπγθξόηεζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο. Δπίζεο ζα εμεηάζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε  πεξίπησζε όπνπ ν 

δηδάζθσλ θαιείηαη  λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά έλα εθπαηδεπηηθό πεξηζηαηηθό. 

Τν πεξηζηαηηθό απηό ζπλέβε  κέζα ζηελ νκάδα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.   

Τν εθπαηδεπηηθό πεξηζηαηηθό πνπ αλαθεξόκαζηε ζπλέβε ζε κηα  Ο.Σ.Σ. ηεο 

Θεκαηηθήο  Δλόηεηαο ελόο Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηείρακε σο 

εθπαηδεπόκελνη. Η Ο.Σ.Σ. απνηειεί, ζύκθσλα κε ηνλ Κόθθν (1998), ηελ πην 

ζεκαληηθή επαθή κεηαμύ δηδαζθνκέλσλ θαη δηδάζθνληα, αθνύ ηνπο δίλεη ηελ 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ θιίκα 

εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαηηθόηεηαο. Η δηάξθεηα  ζπλάληεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο καο 

νκάδαο καο είλαη ηεηξάσξε θαη ε καζεζηαθή  δηεξγαζία γίλεηαη κέζα ζε έλα  πνιύ 

θαιό θιίκα.,  κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηάληα θνηηεηώλ πνπ απνηεινύλ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο Ο.Σ.Σ., πνπ αλαθεξόκαζηε, ν Καζεγεηήο 

Σύκβνπινο  ελεκεξώλεη ηελ νκάδα   ζρεηηθά κε  ηνλ  πξνγξακκαηηζκό ηεο  επόκελεο 

Οκαδηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Σπλάληεζεο.  Με αθνξκή απηή ηελ αλαθνίλσζε έλαο από 

ηνπο θνηηεηέο παξεκβαίλεη κε ηελ παξαηήξεζε όηη ε εκεξνκελία ηεο Ο.Σ.Σ. 

ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηηο ζρνιηθέο δηαθνπέο θαη ζε έληνλν ύθνο αξρίδεη λα 

δηακαξηύξεηαη πξνο ηνλ Κ/Σ θαη λα απαηηεί  αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο. Έλαο κεγάινο 

αξηζκόο θνηηεηώλ ζπκθσλνύλ κε ην θνηηεηή πνπ δηακαξηύξεηαη, ζπληάζζνληαη καδί 

ηνπ θαη δεηνύλ λα αιιάμεη ε εκεξνκελία ηεο Ο.Σ.Σ. Σην ζεκείν απηό λα 

επηζεκαίλνπκε όηη ε  επόκελε Ο.Σ.Σ. είλαη ε ηειεπηαία πνπ γίλεηαη, ζηα πιαίζηα ηεο 
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Θ.Δ. θαη είλαη  ε πιένλ ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο, αθνύ ζε 

απηή ζα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ.  

Σηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο ζα  εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 

δνκή ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πνπ δηαρεηξίζηεθε 

ν Γηδάζθσλ ην νκαδηθό εθπαηδεπηηθό πεξηζηαηηθό πνπ αλαθέξακε. Δπίζεο ζα δνύκε 

ηνπο ξόινπο πνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο  νκάδαο θαη  ζα αλαθεξζνύκε ζηα ζηάδηα ζρεκαηηζκνύ ηεο. Τέινο ζα 

αλαθέξνπκε ζε πνην από απηά ηα ζηάδηα ζπλέβε  ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό 

πεξηζηαηηθό.  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ 

1.  Υαρακηηριζηικά  ηης εκπαιδεσηικής ομάδας ζε ένα Πρόγραμμα 

Εκπαίδεσζης Ενηλίκων 

Τν ζύλνιν ησλ παξόλησλ αηόκσλ, όηαλ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό πνπ 

αλαθέξακε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Καζεγεηή/Σπκβνύινπ απνηεινύλ ηα 

κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο.  Έρνπλ θνηλό ζηόρν, θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θαη 

αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ηνπο. Κνηλόο ζηόρνο όισλ είλαη ε παξαθνινύζεζε θαη ε 

νινθιήξσζε κε επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο πνπ έρνπλ επηιέμεη  

ζηα πιαίζηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ελόο Αλνηρηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, κέζα από ηε καζεζηαθή δηεξγαζία θαη 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Κ/Σ,  ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ αλαπηύμεη κεηαμύ ηνπο ηζόηηκε 

απνδνρή, ζπλεξγαζία θαη έρνπλ θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηελ επηζπκία γηα επίηεπμε ηνπ 

θνηλνύ ζηόρνπ. Η δηάηαμε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη ν ηξόπνο πνπ δηεμάγεηαη ε 

καζεζηαθή δηεξγαζία δηεπθνιύλνπλ ηε κεηαμύ ηνπο  επηθνηλσλία.  Δμάιινπ επθαηξίεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο έρνπλ όια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη πέξα από ηηο 

ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ζηελ αίζνπζα. Έλα εζσηεξηθό θξηηήξην γηα ην αλ είλαη κέιε ζε 

απηή ηελ  νκάδα είλαη ε αίζζεζε πνπ ππάξρεη όηη  αλήθνπλ ζε απηή.  

 Δπίζεο ππάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, αθνύ νη 

εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκόδνληαη θαιιηεξγνύλ ηελ επηθνηλσλία θαη  ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή  κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο  γξαπηέο 

εξγαζίεο  όπνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθπόλεζήο ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε 
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επηθνηλσλία θαη ε ππνζηήξημε από ηνλ Κ/Σ αιιά θαη ε αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ 

ησλ θνηηεηώλ. Δμάιινπ ε αίζζεζε όηη αλήθεη θάπνηνο  ζε απηή ηελ νκάδα δίλεη 

ραξά, επραξίζηεζε θαη όθεινο. Απηό έρεη ζεηηθέο επηπηώζεηο  αθνύ ζπληειεί ζηελ 

πξόνδν θαη πξνάγεη ηελ επίηεπμε ηνπ  θνηλνύ ηειηθνύ ζηόρνπ πνπ είλαη ε 

νινθιήξσζε κε επηηπρία ησλ ζπνπδώλ ηνπο.   

2. Ομάδα έργοσ ή κοινωνικο-ζσναιζθημαηική ομάδα;  

Τα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο πνπ αλαθεξόκαζηε, είλαη ελήιηθεο πνπ 

ζπνπδάδνπλ ζε έλα πξόγξακκα  ζπνπδώλ ηεο ΑεμΑΔ θαη  όινη έρνπλ επηιέμεη  

ζπλεηδεηά λα θνηηήζνπλ ζε απηό. Φαξαθηεξίδνληαη από ηνλ θνηλό ζηόρν γηα ζηηο 

ζπνπδέο ηνπο θαη έρνπλ ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο από απηέο. Όινη  έρνπλ  ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπό θαη ήδε από ηελ πξώηε ζπλάληεζε δεκηνύξγεζαλ  κηα νκάδα έξγνπ, ηεο 

νπνίαο έγηλαλ κέιε θαη κέζα ζηελ νπνία   όινη ιεηηνπξγνύλ ηζόηηκα.  Απνηεινύλ κηα 

νκάδα κε  άξηζηε δπλακηθή θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεηαμύ ηνπο πνιύ θαιέο ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεμάξηεζεο  

Η νκάδα απηή, παξόιν πνπ ιεηηνπξγεί άςνγα σο ηππηθή νκάδα θαη 

δηεθπεξαηώλεη κε επηηπρία ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζόηεξν από 

ηηο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειιώλ ηεο. Απηό ην γεγνλόο είρε 

ζεηηθό αληίθηππν ζηελ νκάδα εξγαζίαο θαη ζηελ πνξεία  ιεηηνύξγεζε ππέξ ηεο 

καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Η  νκάδα, κέζα ζε έλα θιίκα θηιηθώλ ζρέζεσλ θαη θαιήο 

ζπλεξγαζίαο, ηήξεζε ην παηδαγσγηθό ζπκβόιαην πνπ ζπκθώλεζε από ηελ αξρή λα 

ηζρύεη.  Σεβάζηεθε ηε ζηαζεξή νξγάλσζε θαη ηνλ ζεζκηθό ξόιν ηνπ  ηνλ Κ/Σ, θαη 

ιεηηνύξγεζε όπσο πξνβιέπνληαλ από ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο. Λεηηνπξγώληαο κέζα ζε απηό ην πιαίζην, όια ηα κέιε 

έκεηλαλ πξνζεισκέλα  ζηνλ θνηλό ζθνπό θαη ζηελ ζαθή  ηαπηόηεηα ηεο  νκάδαο.  

3. Σρόποι διατείριζης ηων εμποδίων και ηων ζσγκρούζεων ζηην 

εκπαιδεσηική ομάδα   

Τν πεξηζηαηηθό πνπ αλαθεξόκαζηε δεκηνύξγεζε, όηαλ ζπλέβε, ζύγθξνπζε 

θαη θξίζε κέζα ζηελ νκάδα. Τα πεξηζζόηεξα κέιε ηεο νκάδαο αλεζύρεζαλ θαη 

αγρώζεθαλ από ην ελδερόκελν λα κελ θαηαθέξνπλ   λα είλαη παξόληεο ζηελ επόκελε 

Ο.Σ.Σ.., ιόγσ ησλ δηαθνπώλ.  Δπίζεο αλαζηαηώζεθαλ από ην ζόξπβν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ νκάδα θαη είρε ζαλ  απνηέιεζκα λα δηαθνπεί ε καζεζηαθή 

δηεξγαζία πνπ ήηαλ ζε εμέιημε  ζε απηή ηε ζπλάληεζε.  
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Η αληίδξαζε ηνπ Κ/Σ είλαη άκεζε θαη θαζνξηζηηθή, πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξαζηεί ε θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα κέιε ηεο νκάδαο,.  Λεηηνύξγεζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνύ ηνπ ξόινπ αθνύ «ο εκπαιδεςηήρ είναι ο εγγςηηήρ ηος πλαιζίος 

ηηρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ» (Γθηάζηαο Ι., 2008, ηνκ. Γ., ζει 248). Καηαξρήλ 

ζπκθώλεζε  κε ηελ πιεηνςεθία ηεο νκάδαο, όηη πξάγκαηη ε εκεξνκελία ηεο 

επόκελεο Ο.Σ.Σ. δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά. Παξαδέρζεθε όηη απηό ην γεγνλόο 

πηζαλόλ λα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο ζε θάπνηνπο από ηελ νκάδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ίδηνπ,  πνπ ζα πξέπεη λα ηηο μεπεξάζνπλ γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα είλαη παξόληεο ζηε ζπλάληεζε.   

 Σηε ζπλέρεηα μεθαζάξηζε όηη ν ίδηνο δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό  

ησλ Ο.Σ.Σ. ηεο Θ.Δ., επνκέλσο δελ έρεη θακία επζύλε λα αλαιάβεη, νύηε λα 

απνινγεζεί  γηα ην δήηεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ηελ αλαζηάησζε πνπ απηό έρεη 

πξνθαιέζεη. Δθθξάδεη ηέινο ηε βεβαηόηεηα  όηη θαη ζηελ ηειεπηαία Ο.Σ.Σ. νη 

πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο ζα θαηαθέξνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπόδηα θαη λα είλαη 

παξόληεο. Γηα λα ηνπο κεηώζεη ην άγρνο θαη λα ηνπο θαζεζπράζεη ελεκεξώλεη ηελ 

νκάδα όηη γηα όζνπο  δε ζα ηα θαηαθέξνπλ λα έξζνπλ ζηελ Ο.Σ.Σ. ζα θξνληίζεη λα 

ηνπο ζηείιεη κέζσ email,  όπσο γίλεηαη εμάιινπ κεηά από θάζε ζπλάληεζε,  όια ηα 

ζέκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ζα ζπδεηεζνύλ.  Δμάιινπ ηνπο ππελζπκίδεη όηη 

κπνξνύλ θαη κέζσ ηειεθώλνπ λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπ όπνηεο απνξίεο έρνπλ. Μεηά 

από απηέο ηηο εμεγήζεηο ηα πλεύκαηα εξέκεζαλ  θαη νη εξγαζίεο ηεο Ο.Σ.Σ. 

νινθιεξώζεθαλ απξόζθνπηα θαη κέζα ζε πνιύ θαιό θιίκα.  

4. Ρόλοι ποσ αναπηύζζονηαι ζηο πλαίζιο λειηοσργίας ηης εκπαιδεσηικής  

ομάδας και πώς επηρεάζοσν ηη λειηοσργία ηης  

Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζπλνρή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο, όπσο ζπκβαίλεη ζε έλα δσληαλό νξγαληζκό, αλαθέξεη ν Γθηάζηαο Ι. (2008). 

Παξά ηελ νκαδηθή θνπιηνύξα ηεο νκάδαο, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, ηα κέιε 

δηαθνξνπνηνύληαη κέζα ζηελ νκάδα, παξαηεξνύληαη δηαθξηηέο ζέζεηο θαη νη ξόινη 

δηαθνξνπνηνύληαη. Η δπλακηθή ηεο νκάδαο είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ.  

Δλδεηθηηθνί ραξαθηήξεο θαη ηύπνη, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξακε παξαπάλσ, 

πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε ζε κηα νκάδα  θαη λα δηαηαξάμνπλ κε ην ξόιν ηνπο ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη νη εμήο: 
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 Ο ‘ηγέηης’  είλαη έλα πξόζσπν κε ηζρπξή  θνηλσληθή επηξξνή θαη κέζσ 

απηνύ εθθξάδνληαη ηα κέιε ηεο νκάδαο.  Σην εθπαηδεπηηθό πεξηζηαηηθό πνπ 

αλαθεξζήθακε,  ην κέινο ηεο νκάδαο πνπ ην δεκηνύξγεζε ιεηηνύξγεζε κε ην ξόιν 

ηνπ εγέηε, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα κέιε ηεο νκάδαο ζπληάρζεθαλ θαλεξά καδί ηνπ 

πηνζεηώληαο  ηε ζηάζε ηνπ. Κάπνηα κέιε ηεο νκάδαο, κεηαμύ ηνπο θαη ν γξάθσλ,  

δελ πήξαλ θακία ζέζε θαη πεξίκελαλ λα δώζεη ν Κ/Σ ηε ιύζε.  

 Σηε ζπλέρεηα ν Κ/Σ,  γλσξίδνληαο πνιύ θαιά πώο ιεηηνπξγνύλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπ νκάδα, ηόζν ν ‘εγέηεο’ όζν θαη ε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή 

νκάδα, δε ζπγθξνύζηεθε, αιιά αληίζεηα ζπληάρζεθε καδί ηνπο, απνδεηθλύνληαο όηη 

θαη απηόο απνηειεί κέινο ηεο νκάδαο. Σηε ζπλέρεηα θαζεζύραζε ηελ νκάδα εξγαζίαο 

θαη ε καζεζηαθή πνξεία ζπλερίζζεθε απξόζθνπηα.  

 Με ηελ επθαηξία ηνπ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνύ πεξηζηαηηθνύ θαη ηνλ ηξόπν 

αληηκεηώπηζήο ηνπ από ηνλ Κ/Σ επηζεκαίλνπκε όηη ν Γηδάζθσλ απνηειεί θαη απηόο 

κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο. Ο ζεζκηθόο ηνπ όκσο ξόινο αλαθέξεηαη ζηελ 

νκάδα έξγνπ θαη ηνλ δηαθνξνπνηεί από ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο, αθνύ «απένανηι 

από ηοςρ εκπαιδεςόμενοςρ ο εκπαιδεςηήρ είναι ο εγγςηηήρ ηος πλαιζίος ηηρ 

εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ» (Γθηάζηαο Ι., (2008), ηνκ. Γ, ζει. 248).    

Σε θάζε  νκάδα εξγαζίαο, όπσο ζπλέβε θαη ζηε δηθή καο νκάδα,   εθηόο από 

ην ξόιν ηνπ ‘εγέηε’ πνπ αλαπηύμακε παξαπάλσ, είλαη δπλαηό λα εθδεισζνύλ θαη 

άιινη ξόινη από ηα κέιε  πνπ  απνηεινύλ ηελ νκάδα. Όινη απηνί νη ξόινη 

αλαδεηθλύνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο νκάδαο, πνπ ζπλήζσο 

ιεηηνπξγεί άηππα κέζα ζηελ νκάδα εξγαζίαο Αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά θάπνηνπο από 

απηνύο:  

Ο ‘αποδιοπομπαίος ηράγος’ ν νπνίνο θξαηάεη ηελ νκάδα ελσκέλε θαη 

θαλέλαο δε ζέιεη λα είλαη ζηε ζέζε ηνπ. Ο ‘παρείζακηος’ βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

νκάδα δίρσο λα απνηειεί κέινο ηεο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο δείρλνπλ δηάζεζε είηε λα 

ηνλ ελζσκαηώζνπλ είηε λα ηνλ απνκνλώζνπλ θαη λα ηνλ απνβάιινπλ. Ο 

‘ανηιρρηζίας’, ν νπνίνο κπνξεί άιινηε λα εθθξάδεη ηελ νκάδα θαη άιινηε ηελ θάλεη 

λα δπζαλαζρεηεί. Έηζη  παίξλεη ηε ζέζε ηνπ εγέηε ή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε όιε ηελ 

νκάδα. Ο ‘ηαρατοποιός’ θηλείηαη ζπλερώο, θάλεη ζόξπβν, κπαηλνβγαίλεη ζηελ 

αίζνπζα, ηνλ θαινύλ ζην ηειέθσλν, έξρεηαη κε θαζπζηέξεζε, δελ έρεη όξηα θαη 
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θαλόλεο, δελ έρεη θαηαιάβεη όηη αλήθεη ζε κηα νκάδα θαη δελ έρεη θίλεηξν 

ζπκκεηνρήο. Ο ‘ανηιπολιηεσόμενος’ ζέιεη αλαγλώξηζε θαη έρεη ρακειή 

απηνεθηίκεζε. Ο ‘βολεμένος’ είλαη αδηάθνξνο γηα ην πξόγξακκα, δε λνηώζεη ηζόηηκν 

κέινο ηεο νκάδαο θαη έρεη ρακειή απηό-εηθόλα.  

Υπάξρνπλ βέβαηα θαη άιινη ηύπνη, πνπ είλαη δπλαηό λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξή 

ή κεγάιε αλαζηάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα θαη λα εκπνδίζνπλ ην παηδαγσγηθό 

έξγν ηεο. Σεκαληηθό είλαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύλ ζηελ νκάδα απηνί νη ηύπνη, ζην ζπκβόιαην πνπ ζα ζέζνπκε αξρηθά ζηελ 

νκάδα λα ζπκπεξηιάβνπκε  θαη  ηξόπνπο πνπ ζα δεζκεύνπλ απηέο  ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ πηζαλόλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ πνξεία.  

Ο ζεκαληηθόηεξνο όκσο παξάγνληαο γηα ηε απξόζθνπηε θαη δεκηνπξγηθή 

πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο  είλαη ε ζσζηή θνπιηνύξα πνπ έρνπλ δηακνξθώζεη 

ηα κέιε ηεο νκάδαο, ην θαιό παηδαγσγηθό θιίκα πνπ ππάξρεη ζε απηή θαζώο θαη  ε 

αληαπόθξηζε ηνπ  Καζεγεηή-Σπκβνύινπ ζην ζεζκηθό ηνπ ξόιν κέζα ζηελ νκάδα. Οη 

παξάγνληεο απηνί  εγγπώληαη ηελ θαιή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

νκάδαο.   

5. Σα ζηάδια ζτημαηιζμού ηης εκπαιδεσηικής  ομάδας  

 

Αο δνύκε ηώξα ηα ζηάδηα πνπ δηέξρεηαη έλα ζύλνιν αηόκσλ γηα λα γίλεη 

νκάδα. Τα ζεκαληηθόηεξα από απηά, ζύκθσλα κε ηνλ Rogers A. (1998),   είλαη πέληε:  

   

 

Καηά ην πξώην ζηάδην, πνπ είλαη ν ζρεκαηηζκόο θαη ε δηακόξθσζε ηεο 

νκάδαο, έλα  ζύλνιν αηόκσλ βξίζθεηαη ζε θνηλό ηόπν κε επηζπκία  γηα 

αιιειεπίδξαζε πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα απηά λα πεηύρνπλ έλα θνηλό ζθνπό. Η 

απνδνρή ηνπ από όια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαζώο θαη ε  δέζκεπζή ηνπο  γηα ηελ 

ηήξεζή ηνπ ζπκβνιαίνπ απηή είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ηεο νκάδαο.   

Σην επόκελν ζηάδην, ηεο δηεξεύλεζεο, ηα κέιε ζέηνπλ θαη εμεηάδνπλ ηνπο 

πξνζσπηθνύο ηνπο ζηόρνπο θαη αθνύ δηαπηζηώζνπλ όηη όινη πξνζβιέπνπλ ζε θνηλνύο  

Σσημαηιζμόρ Πληποθόπηζη Ανηιπαπάθεζη Κανόνερ Εκηέλεζη 
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ή παξόκνηνπο ζηόρνπο γίλεηαη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο. Με αίζζεκα ακνηβαίαο 

εμάξηεζεο γίλνληαη ζπλνδνηπόξνη  πξνο ηε λέα γλώζε θαη ηελ επηηπρία ησλ θνηλώλ 

ζηόρσλ. Αο κελ παξαβιέςνπκε ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

απξόζθνπηε  ζπλέρεηα θαη πνξεία ηεο νκάδαο, λα ηεζεί θαηά ηε θάζε απηή ην 

παηδαγσγηθό ζπκβόιαην. 

Σηε ζπλέρεηα ε νκάδα αξρίδεη λα δνκείηαη θαη ηα κέιε ηεο αλαιακβάλνπλ  

ξόινπο. Σηε θάζε απηή ζπρλά γίλεηαη αληηπαξάζεζε κεηαμύ ησλ κειώλ θαη 

δεκηνπξγνύληαη αληαγσληζκνί θαη ζπγθξνύζεηο. Απνηειεί θαη απηό κηα δνθηκαζία 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε ηαπηόηεηα ησλ ξόισλ ηεο  νκάδαο θαη  ε απνδνρή 

ησλ θαλόλσλ από όια ηα κέιε ηεο. Θεσξνύκε όηη ε νκάδα ππάξρεη πιένλ κεηά από 

ην ζηάδην ηεο ζύγθξνπζεο θαη ε δξάζε ηεο θαζώο θαη ε παξαγσγηθή θάζε αξρίδεη 

κεηά από απηό  ην ζηάδην, αθνύ έρνπλ  ηεζεί νη θαλόλεο θαη ε νκάδα κπνξεί λα 

αθνζησζεί πιένλ απξόζθνπηα ζην έξγν ηεο.  

Η ζύγθξνπζε είλαη έλα ην πην θξίζηκν ζηάδην ζην ζρεκαηηζκό ηεο νκάδαο, 

αθνύ κεηά από απηό ε νκάδα ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα δηαιπζεί ή λα θξάζεη κέρξη ην 

ηέινο.   Οινθιήξσζε  ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο δελ ζεκαίλεη όηη απιά ε νκάδα έθηαζε 

ρξνληθά ζην ηέινο ηεο πνξείαο ηεο, ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, αιιά όηη 

παξάιιεια ε πιεηνςεθία ησλ κειιώλ πέηπρε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηόρνπο πνπ είρε 

αξρηθά ζέζεη.  

Τν πεξηζηαηηθό πνπ αλαθέξακε ζπλέβε ζηε θάζε ηεο  εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

όηαλ ε νκάδα ήηαλ ζε πιήξε δξάζε. Η νκάδα ιεηηνπξγνύζε κε δπλακηθή θαη ζε 

πιήξε αξκνλία, κε άξηζηε επηθνηλσλία θαη πνιύ θαιή ζπλεξγαζία όισλ ησλ κειώλ 

ηεο. Ο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πνπ ν Γηδάζθσλ ρεηξίζηεθε ην νκαδηθό εθπαηδεπηηθό 

πεξηζηαηηθό ζπλέβαιε ζηελ άκεζε θαη ζσζηή αληηκεηώπηζή ηνπ. Γηα ηνπο ιόγνπο 

απηνύο ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό δε δεκηνύξγεζε θακία κεγάιε αλεζπρία  θαη 

δελ επεξέαζε ηε δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο  νκάδαο εξγαζίαο, ε νπνία ζπλέρηζε 

απξόζθνπηα ηελ πνξεία ηεο.  
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