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Title of story: Μια Ομαδική Εργασία στο Σχολείο 
 

Page 0  

 

a) Γιατί να μη δώσεις μια ευκαιρία σε αυτή την εμπειρία; Η ομαδική δουλειά συνήθως φέρνει 

καλύτερα αποτελέσματα και επίσης θα σε βοηθήσει να κάνεις καινούργιους φίλους! 

 

b) Καλή επιλογή! Το να συνεργάζεσαι με άλλους σε βοηθά να χτίζεις σχέσεις και να 

αναπτύσσεις τις κοινωνικές σου δεξιότητες. 
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a) Καλή επιλογή! Εισηγήθηκες μια μέση λύση που θα βολεύει όλα τα μέλη της ομάδας. 

 

b) Είναι καλό το ότι θέλεις να περάσεις χρόνο με τους συμμάθητες σου, όμως δεν είναι κρίμα 

που δε θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της ομάδας με αυτό τον τρόπο; 
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a) Κάποιες φορές είναι καλό να δουλεύεις ανεξάρτητα και να έχεις συγκεκριμένα πράγματα 

να κάνεις. Στην περίπτωσή σου όμως, αφού σου ζητήθηκε να εργαστείς εντός μια ομάδας, 

μπορείς να προσπαθήσεις να συνεργαστείς με τους συμμαθητές σου. Το να μπορείς να 

δουλεύεις ως μέλος μιας ομάδας είναι κι αυτό μια σημαντική δεξιότητα! 

 

b) Καλή επιλογή! Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσεις να δεις πως το να συνεργάζεσαι με άλλους 

εντός μιας ομάδας είναι πολύ αποτελεσματικό. 
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a) Καλή επιλογή! Σπάζεις τον πάγο και εισηγείσαι οι ρόλοι να μοιραστούν ανάμεσα στα μέλη 

της ομάδας, έτσι ώστε ο καθένας να έχει συγκεκριμένους στόχους. Με αυτό τον τρόπο, όλοι 

θα νιώθουν πιο άνετα για να συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας. 

 

b) Είναι καλό το ότι αποφάσισες να σπάσεις τον πάγο και ότι νιώθεις σίγουρη για τις γνώσεις 

που έχεις. Ωστόσο, δε θα λειτουργούσε καλύτερα η ομάδα σας αν αποφασίζατε όλοι μαζί 

ποιον ρόλο θα έχει ο καθένας; 
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a) Είναι καλό που βάζεις υψηλούς στόχους και που θέλεις να πάρεις καλό βαθμό, άρα γιατί 

δεν προσπαθείς να πάρεις καλό βαθμό μέσα στην ομάδα σε συνεργασία με τους 

συμμαθητές σου; Η δική τους συνεισφορά μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις ακόμα καλύτερα 

αποτελέσματα. 

 

b) Καλή επιλογή! Συνειδητοποιείς ότι το να συνεργαστείς με τους συμμαθητές σου μπορεί να 

είναι μια θετική εμπειρία για σένα. 
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a) Καλή επιλογή! Δείχνεις συμπόνια προς τη συμμαθήτριά σου και προσπαθείς να τη 

βοηθήσεις να νιώσει καλύτερα. Για να είναι επιτυχημένη μια ομάδα, είναι σημαντικό όλα 

τα μέλη της ομάδας να είναι καλά και να υπάρχει κατανόηση από όλους. 

 

b) Είναι καλό που ανυπομονείς τόσο να δουλέψεις πάνω στην εργασία σας χωρίς ενοχλήσεις, 

όμως δε θα ήταν πιο βοηθητικό αν όλα τα μέλη της ομάδας ήταν σε θέση να συνεισφέρουν 

το ίδιο; Αν καταφέρεις να κάνεις την Κατερίνα να νιώσει καλύτερα, θα μπορέσει να 

συμμετάσχει πιο ενεργά μέσα στην ομάδα. 

 

Page 6 

a) Το να νιώθεις σίγουρη για τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου είναι κάτι πολύ καλό. 

Πολλές φορές όμως όταν ακούς τις ιδέες κι άλλων ανθρώπων, μπορείς να βελτιώσεις τις 

δικές σου ιδέες, ή ακόμη να καταλήξεις στο ότι οι δικές τους ιδέες ίσως να είναι και 

καλύτερες. Σε γενικές γραμμές, μέσα σε μια ομάδα όλες οι απόψεις μετρούν! 

 

b) Καλή επιλογή! Όταν δίνεις σημασία στις ιδέες των άλλων, μπορείς είτε να βελτιώσεις τις 

δικές σου ιδέες, είτε αν πιστεύεις πως οι δικές τους ιδέες είναι καλύτερες να συνεργαστείς  

μαζί τους για να τις υλοποιήσετε Μέσα σε μια ομάδα όλες οι απόψεις μετρούν! 
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a) Καλή επιλογή! Είναι σημαντικό να δείξετε στην Κατερίνα ότι την εμπιστεύεστε και να 

προσπαθήσετε να τη βοηθήσετε δίνοντάς της συγκεκριμένες οδηγίες. 

 

b) Είναι καλό το ότι είσαι πρόθυμη να βοηθήσεις την Κατερίνα, όμως με το να κάνεις εσύ το 

δικό της κομμάτι δείχνεις να μην την εμπιστεύεσαι αρκετά για να την αφήσεις να το κάνει η 

ίδια. Επίσης, είναι σημαντικό να συνεισφέρουν όλα τα μέλη της ομάδας το ίδιο στις 

εργασίες σας.   
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a) Είναι καλό το ότι θέλεις να βοηθήσεις τον Αντρέα, θα ήταν όμως καλύτερο για την ομάδα 

αλλά και τον ίδιο τον Αντρέα να προσπαθήσει να συνεισφέρει κι αυτός στην παρουσίαση. 

Εξάλλου, όσο περισσότερο εξασκείσαι σε κάτι, τόσο καλύτερος γίνεσαι! 

 

b) Καλή επιλογή! Προσπαθείς να βοηθήσεις τον Αντρέα να συνεισφέρει στην παρουσίαση, 

δίνοντάς του ένα μικρότερο κομμάτι και βοηθώντας τον να το κάνει πρόβα. Είναι σημαντικό 

όλα τα μέλη της ομάδας να νιώθουν άνετα και καλά με τον εαυτό τους. 
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Μπράβο σας που ολοκληρώσατε την εργασία σας! Το να εργάζεσαι μέσα σε μια ομάδα και 

να νιώθεις μέρος της, παίρνοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη που σου αναλογεί για το 

τελικό αποτέλεσμα, είναι μια σημαντική δεξιότητα. Αυτή τη δεξιότητα λοιπόν μπορείς να 

προσπαθήσεις να τη βελτιώσεις κατά τη διάρκεια των σχολικών σου χρόνων, όπως επίσης 

και μετά από αυτά! 
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Μπράβο σας που ολοκληρώσατε την εργασία σας! Το να εργάζεσαι μέσα σε μια ομάδα και 

να νιώθεις μέρος της είναι μια σημαντική δεξιότητα, που θα τη χρειαστείς κατά τη διάρκεια 

των σχολικών σου χρόνων, αλλά και μετά από αυτά. Η ομαδική εργασία επίσης σε βοηθά 

να κάνεις καινούργιους φίλους! 
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