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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Β.1. Στην πράξη εμφανίζονται και άλλα προβλήματα κατά τη λήψη αποφάσεων. Όταν η απόφαση
είναι ομαδική, λαμβάνεται δηλαδή από τα μέλη μιας ομάδας, τότε: 
●  Η  διαδικασία  γίνεται  χρονοβόρα.  Μια  ομάδα  χρειάζεται  πάντα  περισσότερο  χρόνο  για  να
αποφασίσει  από ότι  ένα μεμονωμένο στέλεχος.  Αυτό συμβαίνει  γιατί  απαιτείται  περισσότερος
χρόνος  για  να  συγκεντρωθεί,  να  συζητήσει  και  να  καταλήξει  σε  συμπεράσματα.  Η  δυσκολία
έγκειται κυρίως στον συγκερασμό των ακραίων απόψεων και σημείων των προτάσεων των μελών
της ομάδας.
● Κυριαρχεί η μειοψηφία. Τα μέλη μιας ομάδας συνήθως δε θεωρούνται απόλυτα ίσα. Διαφέρουν
ανάλογα με τις  γνώσεις,  τη προϋπηρεσία,  τη θέση ισχύος, την επιρροή τους σε άλλα μέλη και
άλλες ομάδες, τις ρητορικές τους ικανότητες και εν γένει την ικανότητα επηρεασμού. Αυτό καθιστά
μερικά μέλη πιο ισχυρά έναντι άλλων με αποτέλεσμα, ενώ αποτελούν μειοψηφία, να επιβάλλουν
τη γνώμη τους και να επηρεάζουν τις απόψεις της πλειοψηφίας. 
● Ασκούνται πιέσεις για συμφωνία. Στις ομάδες, τα μέλη αισθάνονται πιέσεις κυρίως για να γίνουν
αποδεκτά και αρεστά και να θεωρηθούν έμπιστα άτομα, που ασπάζονται και υποστηρίζουν τις
απόψεις των προϊσταμένων τους.  Κατ’  αυτό τον τρόπο,  τα μέλη της ομάδας καταπνίγουν κάθε
διαφωνία τους και συμμορφώνονται σύμφωνα με τις απόψεις της τεχνητής πλειοψηφίας. 
● Ασαφής υπευθυνότητα. Τα μέλη μιας ομάδας, όταν λαμβάνουν μια απόφαση, αναλαμβάνουν
από κοινού και  την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι,  η ευθύνη είναι κοινή και υπάρχει
ασάφεια ως προς το πρόσωπο που αναλαμβάνει το βάρος των αποφάσεων.
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Β.2.  Σχολικό Βιβλίο 2.8.2 
Η λειτουργία της παραγωγής περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που ασχολούνται κυρίως με:
 ● την τοποθεσία του εργοστασίου και τη διάταξη των χώρων, 
● το σχεδιασμό της παραγωγής, 
● τον προγραμματισμό, 
● την εξασφάλιση ποιότητας και τον έλεγχο της παραγωγής, 
● την αποθήκευση,
 ● τη συντήρηση και την αντικατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, 
● τις προμήθειες.

                            
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

Γ.1. από τη σελίδα 226 του σχολικού βιβλίου

 Είναι η μορφή απόφασης Ε. 

Ο ηγέτης συζητά το πρόβλημα με τα άτομα της ομάδας του, και όλοι μαζί αποφασίζουν για την

κατάλληλη λύση. Ο ηγέτης λειτουργεί ως πρόεδρος (δεν προσπαθεί να επηρεάσει τους άλλους),

δέχεται την απόφαση που λαμβάνεται από κοινού και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της. Η

μορφή απόφασης Ε είναι ομαδικού τύπου.  

Γ.2.  από τις σελίδες 224 – 225 του σχολικού βιβλίου 

Τα βήματα εφαρμογής αυτής της τεχνικής είναι τα παρακάτω: 1. Ανακοινώνεται το πρόβλημα στα

μέλη  της  ομάδας  και  ζητείται  από  κάθε  μέλος  να  σκεφτεί  προτάσεις  για  την  επίλυση  του

προβλήματος. 2. Το κάθε μέλος καταγράφει σιωπηρά τις προσωπικές του απόψεις σε μία κόλα

χαρτί, χωρίς προηγουμένως να έχει επικοινωνήσει με τα άλλα μέλη αναφορικά με το πρόβλημα. 3.

Καθορίζονται χρονικές περίοδοι διάρκειας 10 ή 15 λεπτών, κατά τις οποίες, κυκλικά κάθε φορά,

κάθε μέλος αναφέρει μία πρόταση από αυτές που κατέγραψε στο προηγούμενο βήμα. Αυτό που

πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι σε κάθε χρονική περίοδο (γύρο) το κάθε μέλος κάνει μόνο μία

πρόταση.  Η διαδικασία αυτή σταματά,  μόλις  τελειώσουν όλες οι  προτάσεις.  Επειδή συμβαίνει

μερικά μέλη να μην έχουν πολλές προτάσεις, όπως άλλα μέλη, η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να

διατυπωθούν όλες οι απόψεις, ακόμη κι αν μόνο ένα μέλος συνεχίζει να προτείνει σε κάθε γύρο. 4.

Όλες οι απόψεις καταγράφονται από έναν πρακτικογράφο πάνω σε ένα χαρτί ή σε ένα πίνακα

(είναι προτιμότερος). 5. Όλες οι απόψεις που γράφονται πάνω στον πίνακα συζητούνται από τα

μέλη της ομάδας. Η συζήτηση αναπτύσσεται γύρω από τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και
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την εφικτότητα της κάθε πρότασης. 6. Μετά τη συζήτηση, κάθε μέλος ψηφίζει σιωπηρά σύμφωνα

με την προτίμησή του. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθορίζει την επιλογή της ομάδας.

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Δ.1. Σχολικό βιβλίο Ορισμός 4.3.2 Σελίδα 254

∆2. Σχολικό βιβλίο 4.3.4 Σελίδα 254

∆.3. Σχολικό βιβλίο 4.3.6 Σελίδα 256

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 3


