
Φόρμα για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της ομάδας 
 

 
 

Κριτήρια ΔΡ Δ Ο Σ ΣΑ 
Σκοποί και δεσμεύσεις      
1. Έχουμε ξεκάθαρη κατανόηση των στόχων μας.      
2. Γνωρίζουμε τις προτεραιότητές μας.      
3. Όλα τα μέλη της ομάδας ήμαστε δεσμευμένα με τους στόχους μας      
      
Η διαδικασία της ομάδας      
4. Έχουμε αποτελεσματικές διαδικασίες επικοινωνίας.      
5. Έχουμε αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.      
6. Έχουμε αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.      
7. Έχουμε αποτελεσματικές διαδικασίες ατομικής ευθύνης.      
      
Διαδικασίες επίδοσης      
8. Έχουμε αποτελεσματικές διαδικασίες για τον εντοπισμό της 

ατομικής επίδοσης. 
     

9. Έχουμε αποτελεσματικές διαδικασίες για ικανοποιητικά καλή 
εργασία. 

     

      
Μέλη ομάδας      
10. Τα μέλη της ομάδας σέβονται και ακούν ο ένας τον άλλο.      
11. Τα μέλη της ομάδας αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες 

εποικοδομητικά. 
     

12. Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση του 
project. 

     

      
Δημιουργικότητα      
13. Ενθαρρύνουμε τις αποκλίνουσες ιδέες (παραγωγή πολλών ιδεών, 

που ανήκουν σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες ή είναι 
πρωτότυπες). 

     

14. Αξιοποιούμε το δημιουργικό ταλέντο κάθε μέλους.                                                                           
15. Παράγουμε πολλές σκέψεις ή ιδέες μαζί.      
      
Διαπροσωπικές σχέσεις      
16. Εμπιστεύομαι τα μέλη της ομάδας μου.      
17. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο.      
18. Τα μέλη της ομάδας συνεισφέρουν εξ ίσου σε αυτή.      
19. Η συμπεριφορά των μελών της ομάδας είναι ενωτική      
      
Ικανοποίηση      
20. Μου αρέσει (το απολαμβάνω) να εργάζομαι σε αυτή την ομάδα.       

 
Πηγή: Προσαρμοσμένο από τον Christensen Hughes, J. ‘Tools and techniques for enhancing the quality and effectiveness of student 
teams’, in 'Quality conversations : 2002 annual international conference of the Higher Education Research and Development Society of 
Australasia 7-10 July, Perth, Western Australia' edited by A Goody, J Herrington and M Northcote, pages 114-118. Jamieson Centre ACT: 
HERDSA (Μετάφραση στα Ελληνικά από τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, Σχολικό Σύμβουλο Δ.Ε.) 

 
 
ΔΡ : Διαφωνώ ριζικά 
Δ   : Διαφωνώ 
Ο : Ουδέτερη στάση 
Σ : Συμφωνώ 
ΣΑ : Συμφωνώ απόλυτα 

Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα, θα αποκτήσεις μια γενική ιδέα από 
τις περιοχές στις οποίες πιστεύεις ότι τα καταφέρνει ή δεν τα 
καταφέρνει καλά η ομάδα σου. 
Η φόρμα σκόπιμα αποφεύγει τα διαβαθμισμένα σκορ σε κάθε κριτήριο, 
καθώς αυτό είναι ένα υποκειμενικό μέσο κατάταξης της 
«αποτελεσματικότητας». Με μια γρήγορη ματιά στις στήλες θα δεις 
κάποια χαρακτηριστικά τα οποία η ομάδα σου ίσως θα είναι σκόπιμο 
να συζητήσει. 


