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Ένας ορισµός και 4 άξονες παρουσίασης

Ορισµός

Α. ∆εδοµένα που υποστηρίζουν την οµαδοσυνεργατική. 
Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα (6-21).

Β. Προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία των οµάδων (22-
26)

Γ. Τεχνικές δηµιουργίας οµάδων (27-31)

∆. ∆ιεξαγωγή της οµαδοσυνεργατικής (32-37)
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Ορισµός Συνεργατικής Μάθησης.

• Συνεργατική Μάθηση

– είναι ένα σύστηµα µεθόδων µάθησης, στο οποίο οι
µαθητές εργάζονται µε

• αλληλεπίδραση και

• αλληλεξάρτηση

– µέσα σε µικρές ανοµοιογενείς οµάδες

– για την επίτευξη κοινών στόχων.
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Οι τρεις δοµές κοινωνικής οργάνωσης

• Συνεργατική δοµή οργάνωσης υπάρχει όταν οι στόχοι των ατόµων
συνδέονται µε τρόπο που να υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ τους. 
Το άτοµο επιζητεί ένα αποτέλεσµα που θα είναι ευεργετικό τόσο για
το ίδιο, όσο και για τα µέλη της οµάδας του.

• Ανταγωνιστική δοµή υπάρχει όταν οι ατοµικοί στόχοι συνδέονται
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει αρνητική συνάφεια µεταξύ τους. 
Το άτοµο επιζητεί ένα αποτέλεσµα, που θα είναι για τον εαυτό του
ευεργετικό, αλλά σε βάρος των ανταγωνιστών του.

• Ατοµική δοµή υπάρχει, όταν η επίτευξη των στόχων του ατόµου
δεν επηρεάζει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την επίτευξη των στόχων
των άλλων. Το άτοµο επιζητεί ένα αποτέλεσµα που θα είναι
ευεργετικό για τον εαυτό του και αγνοεί ως άσχετες τις προσπάθειες
των άλλων.
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Ανταγωνιστικότητα ή συνεργασία;

Συνεργατική Ανταγωνιστική Ατοµική

Εντατική

αλληλεπίδραση.
Μικρή

αλληλεπίδραση.
Χωρίς αλληλεπίδραση

∆ιευκόλυνση της

επίδοσης του συµµαθ

Εµποδίζει την επίδοση

του άλλου

Χωρίς αλληλεπίδραση

Εµπιστοσύνη σε άλλα

µέλη. 
Έλλειψη

εµπιστοσύνης

Χωρίς αλληλεπίδραση

Καταµερισµός της

εργασίας.
Η εργασία δεν

καταµερίζεται.
Χωρίς αλληλεπίδραση
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Α. ∆εδοµένα και λόγοι που υποστηρίζουν
την οµαδοσυνεργατική…

• Κοινωνικοί
– Περιορισµός των µελών της οικογένειας

– Τηλεόραση

– Αστικοποίηση του πληθυσµού

– Πολύ-πολιτισµική κοινωνία και σχολείο

• ∆ιδακτικοί – παιδαγωγικοί
– ∆ιασφαλίζεται η ενεργός εµπλοκή των µαθητών

– Αναπτύσσει την κριτική και δηµιουργική σκέψη

– Μειώνει τα προβλήµατα συµπεριφοράς

– Αντιµετωπίζει την ανοµοιογένεια στην τάξη

– Το απαιτούν τα νέα βιβλία

• Ψυχολογικοί…
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• Ψυχολογικοί (γνωστική ψυχολογία)

– Η µάθηση ουσιαστικοποιείται µε συλλογική δράση και

βιωµατική εµπειρία.

– Κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση

• «η επικοινωνία ενός παιδιού µε άλλα που έχουν διαφορετικές
απόψεις επιφέρει αρχικά διατάραξη της γνωστικής

ισορροπίας και οδηγεί σε ανώτερα επίπεδα λογικής» (Piaget)

– Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης: 

• «Τα παιδιά µπορούν να µάθουν πολλά περισσότερα όταν
αλληλεπιδράσουν µε ικανότερους συνοµηλίκους» (Vygotsky)
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• Ψυχολογικοί (κοινωνική ψυχολογία)
– η συνεργασία, είναι σαφώς ανώτερη από τον
ανταγωνισµό σε ότι αφορά τις διαπροσωπικές
σχέσεις που αναπτύσσονται, την επίδοση και την
αποδοτικότητα

– Η συνεργατική µορφή οργάνωσης της τάξης
εξασφαλίζει σε όλες τις κατηγορίες µαθητών, 
µεγιστοποίηση της

• ακαδηµαϊκής, 

• νοητικής, 

• συναισθηµατικής και

• κοινωνικής ανάπτυξης
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Γενικότερα, οι µαθητές που συνεργάζονται…

• αποκτούν στέρεα γνώση

• αναπτύσσουν κριτική σκέψη

• υποβοηθούν τη νοητική ανάπτυξή τους

• κοινωνικοποιούνται

• κατανοούν πώς λειτουργεί το κοινωνικό σύστηµα
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Η συνεργατική µορφή οργάνωσης της τάξης, 

ενισχύεται απόλυτα από τη σύσταση οµάδων

• Το σχολείο που δουλεύει µε οµάδες, εκτός από τον
κοινωνικό του ρόλο, µας δίνει την ευκαιρία να

µετατρέψουµε το κλίµα από ατοµικό και ανταγωνιστικό, 

σε συλλογικό και συνεργατικό.

• Οι οµάδες µπορούν να είναι: 

– οµοιογενείς (ίδια ηλικία, γνωστικό επίπεδο) όταν
θέλουµε να διδάξουµε πρωταρχικές γνώσεις ή

– ανοµοιογενείς.
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ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα

Η οµαδική εργασία γενικά:

Είναι πιο ευχάριστη από την ατοµική διότι συµβαδίζει µε την ανάγκη

των παιδιών για δράση και ενέργεια

∆ίνει στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν µεθόδους, αρχές

και λεξιλόγιο, τα οποία έχουν διδαχθεί

∆ίνει την ευκαιρία σε ντροπαλούς και εσωστρεφείς µαθητές, να

συµµετέχουν ενεργητικά στα δρώµενα της τάξης

Επιτρέπει τον έλεγχο από την οµάδα, την αλληλοβοήθεια των µελών

της και την διόρθωση των λαθών, σε µία χαλαρή, ευχάριστη και

πλήρως υποστηρικτική ατµόσφαιρα

Η οµαδική εργασία γενικά:

Είναι πιο ευχάριστη από την ατοµική διότι συµβαδίζει µε την ανάγκη

των παιδιών για δράση και ενέργεια

∆ίνει στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν µεθόδους, αρχές

και λεξιλόγιο, τα οποία έχουν διδαχθεί

∆ίνει την ευκαιρία σε ντροπαλούς και εσωστρεφείς µαθητές, να

συµµετέχουν ενεργητικά στα δρώµενα της τάξης

Επιτρέπει τον έλεγχο από την οµάδα, την αλληλοβοήθεια των µελών

της και την διόρθωση των λαθών, σε µία χαλαρή, ευχάριστη και

πλήρως υποστηρικτική ατµόσφαιρα
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Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία προσφέρει µεγάλες δυνατότητες

µάθησης διότι:

Ενθαρρύνει τους µαθητές σε συζητήσεις γύρω από το αντικείµενο

της εργασίας

Επιτρέπει σε αυτούς την αυτόνοµη επεξεργασία του υλικού

Μεταθέτει την ευθύνη και την πρωτοβουλία της µάθησης από τον

δάσκαλο στον µαθητή

Οι µαθητές έχουν την ευκαιρία και την δυνατότητα να ασκήσουν

ανώτερες µορφές µάθησης και ικανότητες, π.χ. σύνθεση, ανάλυση,

δηµιουργικότητα κλπ

Ασκεί την ικανότητα των µαθητών για συνεργασία και επικοινωνία

Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία προσφέρει µεγάλες δυνατότητες

µάθησης διότι:

Ενθαρρύνει τους µαθητές σε συζητήσεις γύρω από το αντικείµενο

της εργασίας

Επιτρέπει σε αυτούς την αυτόνοµη επεξεργασία του υλικού

Μεταθέτει την ευθύνη και την πρωτοβουλία της µάθησης από τον

δάσκαλο στον µαθητή

Οι µαθητές έχουν την ευκαιρία και την δυνατότητα να ασκήσουν

ανώτερες µορφές µάθησης και ικανότητες, π.χ. σύνθεση, ανάλυση,

δηµιουργικότητα κλπ

Ασκεί την ικανότητα των µαθητών για συνεργασία και επικοινωνία



Αλβανόπουλος Γεώργιος 1313

Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνει την ευκαιρία στους

µαθητές να:

αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις

διαµορφώσουν οµαδική ταυτότητα

ασκήσουν υπακοή απέναντι στην οµάδα

διαµορφώσουν και να αποδεχθούν τις αξίες της

οµάδας

Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνει την ευκαιρία στους

µαθητές να:

αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις

διαµορφώσουν οµαδική ταυτότητα

ασκήσουν υπακοή απέναντι στην οµάδα

διαµορφώσουν και να αποδεχθούν τις αξίες της

οµάδας
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Στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία ο εκπαιδευτικός:

προσδιορίζει η χρονική διάρκεια της οµαδικής εργασίας

διαµορφώνει κατάλληλα το χώρο της αίθουσας, 

υποδεικνύει τρόπους χρήσης της βιβλιοθήκης, των χαρτών,

των Η/Υ κλπ

δεν απευθύνεται σε όλη την τάξη, εκτός και αν είναι εντελώς

απαραίτητο

δεν προσκολλάται σε µία οµάδα ξεχνώντας τις άλλες

Στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία ο εκπαιδευτικός:

προσδιορίζει η χρονική διάρκεια της οµαδικής εργασίας

διαµορφώνει κατάλληλα το χώρο της αίθουσας, 

υποδεικνύει τρόπους χρήσης της βιβλιοθήκης, των χαρτών,

των Η/Υ κλπ

δεν απευθύνεται σε όλη την τάξη, εκτός και αν είναι εντελώς

απαραίτητο

δεν προσκολλάται σε µία οµάδα ξεχνώντας τις άλλες
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Στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία:

Τα µέλη της οµάδας έχουν την υποχρέωση να βοηθούν τα άλλα

µέλη, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η µάθηση από κάθε µέλος

Τα µέλη µιας οµάδας ενθαρρύνονται επίσης να βοηθούν τις άλλες

οµάδες, εφόσον βεβαίως έχουν ολοκληρώσει το έργο της δικής

τους οµάδας

Ο εκπαιδευτικός επαινεί την συνεργασία και την ολοκλήρωση του

έργου και συνήθως αποφεύγει οποιοδήποτε µέτρο θα µπορούσε

να οδηγήσει στον ανταγωνισµό ανάµεσα στις οµάδες.

Στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία:

Τα µέλη της οµάδας έχουν την υποχρέωση να βοηθούν τα άλλα

µέλη, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η µάθηση από κάθε µέλος

Τα µέλη µιας οµάδας ενθαρρύνονται επίσης να βοηθούν τις άλλες

οµάδες, εφόσον βεβαίως έχουν ολοκληρώσει το έργο της δικής

τους οµάδας

Ο εκπαιδευτικός επαινεί την συνεργασία και την ολοκλήρωση του

έργου και συνήθως αποφεύγει οποιοδήποτε µέτρο θα µπορούσε

να οδηγήσει στον ανταγωνισµό ανάµεσα στις οµάδες.
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Μειονεκτήµατα οµαδοσυνεργατικής µάθησης:

Η συνεργατική µάθηση δεν είναι πανάκεια

∆εν είναι κατάλληλη για όλα τα σχολεία και για όλους τους

εκπαιδευτικούς.

∆εν είναι η καταλληλότερη για όλα τα αντικείµενα και όλες

τις ενότητες

Πολλές φορές οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες, αλλά όχι

ως οµάδες

Μειονεκτήµατα οµαδοσυνεργατικής µάθησης:

Η συνεργατική µάθηση δεν είναι πανάκεια

∆εν είναι κατάλληλη για όλα τα σχολεία και για όλους τους

εκπαιδευτικούς.

∆εν είναι η καταλληλότερη για όλα τα αντικείµενα και όλες

τις ενότητες

Πολλές φορές οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες, αλλά όχι

ως οµάδες
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Και άλλες δυσκολίες

• Συνοδεύεται από περισσότερη φασαρία

• Χρειάζεται διδασκαλία- άσκηση και άρα χρόνος µέχρι να
µάθουν τα παιδιά να λειτουργούν σε οµάδες

• Απαιτεί χωροταξικές αλλαγές

• Απαιτεί αλλαγή ρόλων για µαθητές και εκπαιδευτικό.
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Οργάνωση µαθητικών οµάδων και χώρου.

• Ηλικία µαθητών: Όσο µικρότεροι, τόσο πιο ολιγοµελείς

• Αριθµός µελών της οµάδας: 2-6

• Σύνθεση της οµάδας: ανοµοιογενής ή οµοιογενής

• ∆ιευθέτηση θρανίων: Βλ. κάτοψη

• ∆ιάρκεια οµάδων: Να αλλάζουν 3-4 φορές το χρόνο
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Aλλαγές στο χώρο
της τάξης και

αναβάθµιση

του εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος

Γερµανός

∆ηµήτριος
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

• Συµβουλευτική γονέων.

• Συγκέντρωση στην αρχή του χρόνου.

• Στόχος του κάθε παιδιού, να γίνει καλύτερο από
τον προηγούµενο εαυτό του.

• Η παρουσία των «διαφορετικών παιδιών» είναι
εποικοδοµητική διότι:
– προετοιµάζεται το παιδί για την κοινωνία

– του δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσει άλλους

– του δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσει αλλά και να
εκτιµήσει τη δική του κατάσταση
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Β. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία οµάδων

1. Αποδοχή της διαφορετικότητας από συµµαθητές και

εκπαιδευτικό.

2. Απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων
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1. Αποδοχή της διαφορετικότητας

• «Ενσυναίσθηση»: να µπουν για λίγο στη θέση

του άλλου

– Με προσοµοιώσεις

– Με τη βοήθεια της λογοτεχνίας

– Με ταινίες, ντοκιµαντέρ

– Με συνεντεύξεις

• Πάντα ακολουθεί συζήτηση µε στόχο να

προσδιοριστούν οι αποδεκτές συµπεριφορές
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2. Απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων

• Οι κοινωνικές δεξιότητες διδάσκονται και

απαιτούν «χάσιµο χρόνου»

– Ενεργητικής ακρόασης

– Συζήτησης µε κανόνες

– Επιχειρηµατολογίας

– ∆ηµιουργικής επίλυσης συγκρούσεων

– Ανακοίνωσης αποτελεσµάτων

– Θεατρικού παιχνιδιού
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Λειτουργία οµάδας

• Είναι συνηθισµένη τακτική να προηγείται µια κοινή

διδασκαλία, να ακολουθεί µια συνεργατική εργασία και

να έπεται µια ατοµική εργασία.
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Και άλλες προϋποθέσεις καλής λειτουργίας

• Η επιτυχία των σκοπών κάθε µέλους, εξαρτάται άµεσα
από την επιτυχία των άλλων µελών (όλοι για έναν…).

• Η οµάδα καθίσταται υπεύθυνη για την πρόοδο του κάθε
µέλους της (αλληλεξάρτηση). 

• Κάθε µέλος µπορεί να έχει συγκεκριµένο ρόλο. Μπορούν
να ανατεθούν οι ρόλοι του Συντονιστή, του Χρονοµέτρη, 
του Γραµµατέα, του Αναγνώστη κ.ά. 

• Κατά διαστήµατα οι ρόλοι θα εναλλάσσονται. 

• Η οµάδα µπορεί να διαλέξει έµβληµα και όνοµα. 
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Γ. Τεχνικές δηµιουργίας οµάδων

• Ανάλογα µε τις προτιµήσεις των παιδιών

• Τυχαία (π.χ. ανάλογα µε την εποχή γέννησης)

• Κοινωνιοµετρικό τεστ
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Υλοποίηση

• Ζητάµε από τα παιδιά να γράψουν σε ένα κοµµάτι
χαρτιού το όνοµά τους.

• Στο πίσω µέρος του χαρτιού ζητάµε να γράψουν τα
ονόµατα δύο παιδιών που θα καλούσαν οπωσδήποτε
στα γενέθλιά τους ή θα ήθελαν να καθίσουν µαζί στο
λεωφορείο για µια εκδροµή

• Τέλος ζητάµε να γράψουν το όνοµα του παιδιού που δε
θα καλούσαν στα γενέθλια κλπ

• Επισηµαίνεται στην τάξη ο λόγος διεξαγωγής και
διαβεβαιώνονται για το απόρρητο των προτιµήσεων
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Εφαρµογή του κοινωνιοµετρικού τεστ

• Σε µια πολύ απλή µορφή ζητάµε από τα παιδιά να µας γράψουν σε
ένα φύλλο χαρτί τις προτιµήσεις τους (συνήθως 3) για τη φιλία και τη
συνεργασία. Για παράδειγµα:

• Ονοµατεπώνυµο:.......................................... Τάξη: .............

Θέλω να δουλεύω µε: 1.....................................................

• 2.....................................................

• 3.....................................................

• Θέλω να παίζω µε: 1....................................................

• 2....................................................

• 3....................................................

•
∆εν θέλω να δουλεύω µε: 1....................................................

• 2....................................................

•
∆εν θέλω να παίζω µε: 1......................................................

• 2......................................................

•
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Όνοµα Προτιµήσεις Αρνήσεις

Γιώργος 6                0

Γιάννης 2 0

∆ηµήτρης 3 0

Πέτρος 3 1

Κώστας 2 1

Τάσος 0 1

Ντόρα 6 0

Μυρτώ 2 0

…

Κατανοµή των παιδιών στις

οµάδες µε αξιοποίηση του

κοινωνιογράµµατος

Κοινωνιόγραµµα
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Για τη διενέργεια του κοινωνιοµετρικού τεστ δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε

την εξής µορφή:

Ονοµατεπώνυµο:

Με ποιους συµµαθητές σου επιθυµείς να δουλέψεις στην ίδια οµάδα; Γράψε

τα ονόµατα πέντε εξ αυτών κατά σειρά προτίµησης.

1)…………………………………………..

2)………………………….......................

3)...........................................................

4)…………………………………………..

5)…………………………………………..

Τα αποτελέσµατα του τεστ καταχωρήθηκαν σε πίνακα που ονοµάζεται

Κοινωνιόµητρα. Εδώ φαίνονται οι προτιµήσεις που συγκέντρωσε συνολικά

ο κάθε µαθητής, αλλά και δύο ποιοτικά επιπλέον χαρακτηριστικά. Ποιοι

συµµαθητές του τον επέλεξαν και πόσες φορές απετέλεσε την πρώτη

(βλ.αρ.1), τη δεύτερη (βλ.αρ.2) κ.ο επιλογή.

Παρακάτω δίνεται η τελική µορφή της κοινωνιόµητρας όπως µας

προέκυψε.
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Επιλεγόμενοι Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Επιλέγοντες

Α 4 2 3 5 1

Β 5 3 2 1 4

Γ 5 4 1 3 2

Δ 4 3 5 1 2

Ε 1 2 3 4 5

Ζ 3 4 5 2 1

Η 1 2 4 5 3

Θ 1 2 3 5 4

Ι 2 5 1 4 3

Κ 1 2 3 4 5

Λ 4 5 1 2 3

Μ 4 5 1 3 2

Ν 3 5 4 1 2

Ξ 1 2 4 3 5

Ο 2 1 4 5 3

Π 5 3 1 2 4

Ρ 5 3 1 2 4

Σ 2 1 3 5 4

Τ 1 5 3 2 4

Υ 2 5 1 3 4

Φ 4 1 2 3 5

Χ 2 1 5 4 3

Ψ 1 4 5 2 3

Ω 5 2 4 1 3

1
η
 Επιλογή 2 0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 3 3 2 0 1 1 0 1 1 0

2
η
 Επιλογή 3 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 2 2

3
η
 Επιλογή 1 0 1 0 0 2 0 2 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 3 4

4
η
 Επιλογή 3 0 0 3 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 4 1

5
η
 Επιλογή 4 0 0 3 0 2 4 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0

Σύνολο 13 1 3 9 2 7 7 5 6 1 2 7 4 1 6 6 3 3 2 6 3 3 13 7
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∆. ∆ιεξαγωγή οµαδοσυνεργατικής
α) Προπαρασκευαστικό Στάδιο

1. ∆ηµιουργία συνεργατικού κλίµατος στην τάξη
• Καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων

• Οργάνωση του χώρου και διαρρύθµιση των επίπλων

• Σύνθεση των οµάδων

• Κατανοµή και συγκεκριµενοποίηση ρόλων στην οµάδα

• Καθορισµός του γνωστικού αντικειµένου

• Συγκεκριµενοποίηση των µαθησιακών στόχων

• Συγκεκριµενοποίηση των συνεργατικών στόχων

• Ετοιµασία των πηγών µε βάση τις οποίες θα εργαστούν οι
οµάδες

• Ετοιµασία ατοµικού οµαδικού φύλλου εργασίας

• Ετοιµασία φύλλου αξιολόγησης των γνωστικών και
συνεργατικών στόχων
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β) Εφαρµογή της Συνεργατικής Μάθησης

• Εισαγωγή στο νέο µάθηµα µε προκλητικό τρόπο.

• Προφορικές ή γραπτές οδηγίες για:
– τους συνεργατικούς στόχους

– τη διασφάλιση της αλληλεξάρτησης

– τους ρόλους των µελών

– τον τρόπο αξιολόγησης.

• Εργασία πάνω στο ατοµικό φύλλο εργασίας

• Εργασία των οµάδων µε βάση το οµαδικό φύλλο
εργασίας

• Καθοδήγηση και παρέµβαση του εκπαιδευτικού όπου και
όταν χρειάζεται

• Ενίσχυση και εµψύχωση.
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γ) Αξιολόγηση της Συνεργατικής Μάθησης

• Παρουσίαση του έργου των οµάδων

• Αξιολόγηση του έργου των οµάδων

• Αξιολόγηση της ποιότητας της συνεργασίας

• Συζητούνται τρόποι περαιτέρω βελτίωσης της
συνεργασίας.
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Η αυτό-αξιολόγηση

στις οµάδες

Μαθηµατικά Ε’
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Η ετερο-

αξιολόγηση

στην οµάδα
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Αξιολόγηση

• Ενδο-οµαδική και δι-οµαδική
– το έργο που έχει παραχθεί µε βάση τους αρχικούς στόχους

– τη λειτουργικότητα της οµάδας µε βάση την ικανότητα
συνεργασίας του κάθε µέλους (αυτοαξιολόγηση και
ετεροαξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό)

– µε τη βοήθεια διαβαθµισµένης 4βάθµης κλίµακας

4                       3          2                   1

Συνεργάζεται

άριστα µε τους

συµµαθητές του

Συνεργάζεται

πολύ καλά µε

τους συµµαθητές

του

Άλλοτε

συνεργάζεται και

άλλοτε όχι

∆ε συνεργάζεται

µε κανέναν

Συµβάλλει πάρα

πολύ στην

επίτευξη των

στόχων

∆ε συµβάλλει

καθόλου στην

επίτευξη των

στόχων
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• Σας ευχαριστώ πολύ
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∆. ∆ιεξαγωγή οµαδοσυνεργατικής 1/4

• Α’ Φάση:

– Οργάνωση µαθητικού δυναµικού και χώρου

– Επιµερισµός έργου στις οµάδες

– Καθορισµός ακαδηµαϊκών-συνεργατικών

στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης
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∆ιεξαγωγή οµαδοσυνεργατικής 2/4

• Β’ Φάση:

– Η οµάδα καθορίζει το έργο σε ατοµικό ή

συλλογικό επίπεδο

– Η οµάδα καθορίζει τους ρόλους

– Επεξεργασία υλικού (όλους ή υπο-οµάδες)

– Σύνθεση εργασίας από οµάδα
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∆ιεξαγωγή οµαδοσυνεργατικής 3/4

• Γ’ Φάση:

– Παρουσίαση εργασίας από οµάδες

– Συζήτηση εργασιών

– Συµπεράσµατα
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∆ιεξαγωγή οµαδοσυνεργατικής 4/4

• ∆’ Φάση:

– Ατοµική αξιολόγηση

• µάθησης

• συνεργασίας

– Οµαδική αξιολόγηση

• µάθησης

• συνεργασίας

•Πάντα σε σχέση µε την
προηγούµενη επίδοση

•Προτείνεται η τεχνική
της πριµοδότησης
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Τα 7 κοινωνικά αµαρτήµατα

1. Γνώση χωρίς χαρακτήρα.

2. Επιστήµη χωρίς ανθρωπισµό.

3. Πλούτη χωρίς µόχθο.

4. Εµπόριο χωρίς ηθική.

5. Πολιτική χωρίς αρχές.

6. Ευχαρίστηση χωρίς συναίσθηση.

7. Λατρεία χωρίς αυτοθυσία

Mahatma Gandhi


