+
Συνεργασία
Ενότητα 2.2: Πώς και
Γιατί να συνεργάζεστε

1.7

Εργαλεία για την ανάπτυξη
μιας διαδικασίας για την
οργανωτική δημιουργικότητα
Πώς να διαχειριστείτε τη
δημιουργική διαδικασία: Σημαντικοί
παράγοντες για την επιτυχία
Πώς να μετρήσετε τον
αντίκτυπο

2.1
2.2

Πώς να δημιουργήσετε μια
στρατηγική διαχείρισης συνεργασίας στον χώρο εργασίας
Πώς να σχεδιάσετε τη
διαχείριση της
συνεργασίας στο
Πώς
να συνεργάζεστε
εργασιακό
περιβάλλον
επιτυχώς
Πώς να βρείτε τους σωστούς
συνεργάτες
Πώς να αναπτύξετε μια
διαδικασία για τη συνεργασία
Πώς μια διαδικασία για τη
συνεργασία θα καταστήσει
καινοτόμο τον οργανισμό μου

2.10
2.11

2.4

1.6

Πώς να αναπτύξετε μια διαδικασία για
την οργανωτική δημιουργικότητα

1.8

Πώς να αναπτύξετε μια διαδικασία για την
ατομική δημιουργικότητα

Είδη
συνεργασίας

2.6 2.5

Πώς να δημιουργήσετε μια στρατηγική
δημιουργικής διαχείρισης στο περιβάλλον
εργασίας

Πώς και γιατί να
συνεργάζεστε

Δημιουργικό
τητας

2.7

Είδη και επίπεδα
καινοτομίας

Διαχείριση
Διαχείριση
συνεργασίας

2.8

1.1
1.2
1.2
1.3
1.4

Όλοι είμαστε
δημιουργικοί

1.9

1.5

Διαχείριση
δημιουργικότητας

2.3

Ενότητα 2
Συνεργασία

Ενότητα 1
Δημιουργικότητα

2.9

+

Διαχείριση Καινοτομίας

Πώς να διαχειριστείτε τη
διαδικασία συνεργασίας:
Σημαντικοί παράγοντες για την
επιτυχία
Πώς να μετρήσετε τον
αντίκτυπο

+Πώς και γιατί να
συνεργάζεστε;
Για να συνεργαστείτε με επιτυχία,
υπάρχουν ορισμένα βήματα που πρέπει
να ακολουθήσετε. Αυτή η ενότητα
περιγράφει κάποια από τα
προαπαιτούμενα για τη συνεργασία και
εξηγεί τα οφέλη της ομαδικής εργασίας
για την επιχείρησή σας.
Στόχοι:

•

Μάθετε πώς μπορείτε να
συνεργαστείτε επιτυχώς

Μαθησιακά αποτελέσματα:

•

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να
κατανοεί τη σημασία της
συνεργασίας

•

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να είναι
σε θέση να συνεργάζεται
αποτελεσματικά σε ομάδες

•

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να είναι
σε θέση να εντοπίζει από μόνος του
πιθανούς συνεργάτες

https://unsplash.com/photos/3y1zF4hIPCg

+

Τι χρειάζεστε για να συνεργάζεστε;

Παρακαλείστε να καταγράψετε ορισμένα προαπαιτούμενα για τη συνεργασία

15 λεπτά
Η συνεργατική διαχείριση μπορεί να
θεωρηθεί γενικά ως η πράξη της από
κοινού εργασίας ως ομάδα για την
επίτευξη ενός κοινού στόχου εντός ενός
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου

+ Τι χρειάζεστε για να συνεργάζεστε;
Σε πολύ υψηλό επίπεδο, μπορείτε να συνεργαστείτε επιτυχώς κάνοντας τα εξής:

Συμφωνία κοινών
προθέσεων

Καθορισμός ενός
ορισμού για την
επιτυχία

Δημιουργία
κοινού
επιπέδου
συμμετοχής

Καθορισμός
κοινών στόχων
μέσω
διαπραγμάτευσης

Κατανομή
ολόκληρης της
εργασίας σε
υποεργασίες

Ανάθεση των
υποεργασιών στα
κατάλληλα άτομα
για ολοκλήρωση

Συνδυασμός των
ολοκληρωμένων
υποεργασιών για να λάβετε
ένα αποτέλεσμα που να
είναι καλύτερο από εκείνο
που θα μπορούσατε να
έχετε επιτύχει μόνοι σας

+ Τι χρειάζεστε για να συνεργάζεστε;

Κάθε άτομο θα πρέπει να
έχει μια ξεκάθαρη θέση μέσα
στην ομάδα και ο ρόλος του
θα πρέπει να συνδέεται με
των υπολοίπων.

Ο καθένας θα πρέπει να κατανοεί
τον συγκεκριμένο ρόλο που
επιτελεί, καθώς και τη συνολική
εικόνα του έργου. Πρόκειται για
έναν χορό που χορογραφείται
από τους αρχηγούς της ομάδας.

Επιτυχής συνεργασία

+ Τι χρειάζεστε για να συνεργάζεστε;
Είδη δεξιοτήτων για τη συνεργασία

Επικοινωνία

Συναισθηματική
νοημοσύνη

•
•
•
•
•
•

Ενεργή ακρόαση
Γραπτή επικοινωνία

•
•
•
•
•
•
•

Προσαρμοστικότητα

Προφορική επικοινωνία
Μη λεκτική επικοινωνία
Συγκέντρωση
Αυτοπεποίθηση

Να μην προσβάλλεστε εύκολα
Διαπροσωπικές δεξιότητες
Περιέργεια
Ενσυναίσθηση
Ευσπλαχνία
Επίλυση διαφορών

Alison Doyle, “Collaboration Skills: Definition, List, and Examples”, Διαθέσιμο
στο: https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples2059686

+ Τι χρειάζεστε για να συνεργάζεστε;
Είδη δεξιοτήτων για τη συνεργασία

Σεβασμός στη
διαφορετικότητα

Λογισμικό
παραγωγικότητας

• Ανοιχτή επικοινωνία
• Ευαισθησία στο εθνικό και
θρησκευτικό υπόβαθρο
• Δόμηση και διαχείριση των προσδοκιών
• Διευκόλυνση του διαλόγου εντός της ομάδας
• Δόμηση συναίνεσης

•
•
•
•
•
•
•
•

Σουίτα Microsoft Office
Πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Skype
GoToMeeting
Κοινή χρήση αρχείων
Έγγραφα Google
Κινητές συσκευές
Προσκλήσεις μέσω ημερολογίου

Alison Doyle, “Collaboration Skills: Definition, List, and Examples”, Διαθέσιμο στο:
https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686

+ Γιατί χρειάζεται να συνεργάζεστε;
Παρακαλείστε να καταγράψετε ορισμένα από τα οφέλη της συνεργασίας

15 λεπτά

https://bit.ly/2NDrtbf

+ Γιατί χρειάζεται να συνεργάζεστε;
Τα οφέλη της συνεργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ =
Εμπιστοσύνη
Έμπνευση
Ανταλλαγή
Βοήθεια
Υποστήριξη
Επιτυχία
Συμμετοχή
Ομαδική εργασία

https://bit.ly/2NEFbuD

+ Γιατί χρειάζεται να συνεργάζεστε;
Τα οφέλη της συνεργασίας
Συνδυάζει
διαφορετικές
σκοπιές

Βελτιώνει
τους χρόνους
παράδοσης

Ενθαρρύνει τη
δημιουργικότη
τα

Συνεργατική
διαδικασία

Φέρνει
ισορροπία
στη λήψη
αποφάσε
ων

Αξιοποιεί τις
συνεργίες

Source: Bright Hub, “Advantages and Disadvantages of Collaboration in the Workplace”,
Διαθέσιμο στο: https://www.brighthub.com/office/collaboration/articles/73856.aspx

Γιατί χρειάζεται να συνεργάζεστε;
Η σημασία της συνεργασίας

συνεργασία

ομαδική
εργασία

παραγωγικότητα

Η παραγωγικότητα αφορά εξ ολοκλήρου την ομαδική εργασία και
το πώς οι άνθρωποι έρχονται κοντά και εργάζονται μαζί ως ομάδα
για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο.

+ Γιατί χρειάζεται να συνεργάζεστε;
Η σημασία της συνεργασίας

What are the big benefits of collaboration for businesses

+Βοηθήματα
εκμάθησης
•

Anita Campbell, 2018,“5 Benefits
of Collaboration In Your Small
Business”, Διαθέσιμο στο:
https://smallbiztrends.com/2017/
0 1/benefits-of-collaborationsmall- business.html

•

Alison Doyle, 2019, “Collaboration
Skills: Definition, List, and
Examples”, Διαθέσιμο στο:
https://www.thebalancecareers.co
m/collaboration-skills-withexamples-2059686

Ανασκόπηση της ενότητας
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για το πώς
να συνεργάζεστε επιτυχώς και εξηγεί τη σημασία
της συνεργασίας για την επιχείρησή σας.

