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ζθνπόο ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ
2

.

1. Η βακφτερθ κατανόθςθ του φυςικοφ και 
κοινωνικοφ κόςμου 

2. Η επίλυςθ προβλθμάτων και θ λιψθ 
αποφάςεων ςε προβλθματικζσ καταςτάςεισ

3. Η καταςκευι ποικίλθσ φφςθσ αντικειμζνων και 
ςυςτθμάτων

4. Η καλλιτεχνικι ζκφραςθ, 



ΣΘΟΠΟΣ
3

•δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ ή ηνπο 
πξνβιεκαηίδνπλ

•θξηηηθό θαη απηνθξηηηθό ιόγν

• λα απηελεξγήζνπλ θαη λα δώζνπλ δεκηνπξγηθέο 
δηεμόδνπο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο

•λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ «άιιν» -ζπκκαζεηή- θαη 
λα αλαπηύμνπλ ζρέζε κε απηόλ, κέζα ζην πεδίν ηνπ 
δηδάζθσ-καζαίλσ

•λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, 
ζπλνκηιώληαο κε επηρεηξήκαηα ζηε βάζε 
ηνπ αιιεινζεβαζκνύ θαη ηεο αιιεινθαηαλόεζεο.



Ζ αμηνιόγεζε ησλ 
εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ

Αξηζ. Πξση     97364/Γ2  30-08-2011         
Αξηζ. Πξση       8534/Γ2  25-01-2012

Α. ΣΑΙΩΛΗΓΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2-5-2012
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5

•Α. Αξιολόγθςθ τθσ Ομαδικισ Εργαςίασ

• Β. Ατομικι Βακμολόγθςθ των Μελϊν



Α.Τνκείο αμηνιόγεζεο -βαξύηεηα

 ζην βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ «Η Καινοηομία ηων Επεςνηηικών 

Επγαζιών ζηο Νέο Λύκειο», ζει. 75

 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ θάζε καζεηηθήο νκάδαο

 εξεπλεηηθή δηαδηθαζία                        30%

 πεξηερόκελν ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο  30%

 γιώζζα θαη δνκή ηεο έθζεζεο              20%

 ηξόπνο ηεο δεκόζηαο παξνπζίαζεο    20% 
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Α. Οκαδηθόο  θάθεινο ηεο 
Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο

 Την ζκκεςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ για το θζμα που
μελζτηςαν, για τισ ερευνητικζσ διαδικαςίεσ που ακολοφθηςαν
καθϊσ και τα ςυμπεράςματα τησ ζρευνασ

 ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ηα πάζεο θύζεσο παξαζηαηηθά,
πνπ αμηνπνηήζεθαλ (ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα, θπιιάδηα,
πίλαθεο )

 Ένα τζχνθμα ςχετικό με το θζμα και τα ςυμπεράςματά τουσ
(αφίςα, ιςτοςελίδα, βίντεο, πόςτερ, φυλλάδιο, καταςκευή, κλπ) και

 ό,τι άλλο ςυμπλθρωματικό υλικό ςχετικό με την όλη εργαςία
τουσ κρίνουν τα μζλη τησ ερευνητικήσ ομάδασ (βίντεο,
φωτογραφίεσ, αφίςεσ, φυλλάδια, φωτογραφίεσ καταςκευϊν ή καλλιτεχνικϊν ζργων
που δημιοφργηςαν κ.α)
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Από ηνλ Θνηλό Βαζκό ηεο Οκάδαο 
ζηνλ Αηνκηθό ησλ Κειώλ

 δελ κπνξεί απηόκαηα θαη αλεμέηαζηα ν βαζκόο

ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο λα κεηαηξέπεηαη ζε

αηνκηθό βαζκό όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο.

Πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη γηα ηελ εκπέδσζε

ελόο πιαηζίνπ αηνκηθήο επζύλεο θαη απόδνζεο

ιόγνπ.

 Η αηνκηθή βαζκνινγία ησλ κειώλ γίλεηαη

πάληνηε κε βάζε εθθίλεζεο ηε βαζκνινγία ηεο

ζπιινγηθήο εξγαζίαο ηνπο.
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 ο βαθμόσ αξιολόγηςησ του ςυλλογικοφ φακζλου τησ
ομάδασ, αποδίδεται αυτόματα ςε όλα τα μζλη τησ μόνο
ςτισ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ που οι εμπλεκόμενοι
εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι όλα τα μζλη είχαν ιςότιμη
ςυμβολή.

 Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ οι ατομικζσ
βαθμολογίεσ αποκλίνουν, ανάλογα, λίγεσ μονάδεσ πάνω
ή κάτω από το γενικό βαθμό τησ ομαδικήσ εργαςίασ.

(νη πξνο ηα πάλσ απνθιίζεηο πξέπεη λα είλαη ζε αληηζηνίρεζε κε ηηο πξνο ηα θάησ, ώζηε

ν κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ κειώλ λα κελ απνθιίλεη από ηνλ γεληθό βαζκό ηεο

νκάδαο.)
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Β. αηνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 
καζεηώλ. 

Πιήξε γλώζε θαη εθηίκεζε γηα ηε ζπκβνιή ησλ κειώλ 
κηαο νκάδαο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επνπηεύνπλ θαη 
ζηεξίδνπλ  ην έξγν ηεο νκάδαο 

•Τν πξνζσπηθό εκεξνιόγην 

•Ο αηνκηθόο θάθεινο 

•Οη εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο (εξσηήζεηο, απαληήζεηο, 
ηδέεο, πξνηάζεηο,θξίζεηο)
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πξνζσπηθό εκεξνιόγην 

•Ζκεξνκελίεο έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο 
ησλ δξάζεσλ

•πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο δξάζεηο
Έξεπλεο
Βηβιηνγξαθία
Πξνβιήκαηα
Δπηζθέςεηο

•Σρόιηα, ζθέςεηο, παξαηεξήζεηο, 
ζπλαηζζήκαηα, πξνηάζεηο, θξίζεηο θαη 
βηώκαηα
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αηνκηθόο θάθεινο 

•Αηνκηθέο εξγαζίεο

•Σύληνκεο αηνκηθέο εθζέζεηο
- ηι έσοςν ήδη κάνει αηομικά –ομαδικά

- ηι ππόκειηαι να κάνοςν ζηην ζςνέσεια

•Δξσηεκαηνιόγηα ιεηηνπξγηθόηεηαο 
ηεο νκάδαο θαη ηνπ κέινπο
Γηα ηελ αμηνιόγεζε θάζε εξώηεζεο ζα ππάξρεη πεληάβαζκε θιίκαθα 

ηύπνπ Likert, όπνπ ην 1 δειώλεη «θαζόινπ» θαη ην 5 «απόιπηα»
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Απην-αμηνιόγεζε πξνζσπηθήο ζπκβνιήο 
ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο νκάδαο

-Σπκκεηέρσ ελεξγά κε πιεξνθνξίεο, ηδέεο, εξσηήκαηα θαη επηρεηξήκαηα ζηηο 

ζπδεηήζεηο θαη ηηο ινηπέο εξγαζίεο ηεο νκάδαο; 

-Αλαγλσξίδσ, επαηλώ θαη ελζαξξύλσ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ άιισλ κειώλ; 

-Πξνζθέξσ βνήζεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο κνπ, όηαλ ηελ έρνπλ αλάγθε; 

-Ζεηώ βνήζεηα θαη ηδέεο από ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο, όηαλ είκαη ζε δύζθνιε 

ζέζε;

-Είκαη ζπλεπήο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη παξαδίδσ ηηο εξγαζίεο κνπ έγθαηξα; 

-Είκαη ππεύζπλνο θαη εθπιεξώλσ ηηο ππνρξεώζεηο κνπ κε επάξθεηα; 

-Σπκβάιισ ζεηηθά ζηελ άκβιπλζε εληάζεσλ, ζπγθξνύζεσλ θαη ζηελ αλαδήηεζε 

ζπλζεηηθώλ ιύζεσλ; 

- Απνδέρνκαη θαη ζπδεηώ ηελ θξηηηθή θαη ηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη αλαδεηώ 

ηξόπνπο ζύλζεζεο, απνθεύγνληαο ηηο ζηείξεο αληηπαξαζέζεηο; 
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Αμηνιόγεζε ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο νκάδαο

-Πόζν απνηειεζκαηηθόο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 

πνπ θάλαηε; 

-Πόζν ζπλεπείο είζηε ζηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ; 

-Σε ηη βαζκό επηθξαηεί ζηελ νκάδα ζαο πλεύκα αλάιεςεο ξόισλ θαη 

πξσηνβνπιηώλ; 

-Πόζν απνηειεζκαηηθνί είζηε ζηε δηαρείξηζε αληίζεησλ απόςεσλ, 

δηαθσληώλ θαη ζπγθξνύζεσλ; 

-Πόζν εύθνια θαηαιήγεηε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ;

- Πόζν ζεηηθό είλαη ην θιίκα θαη ην πλεύκα απνδνρήο, ζπλεξγαζίαο θαη 

ζηήξημεο ησλ κειώλ; 

-Πόζν εύθνινο είλαη ζηελ νκάδα ζαο ν ζπληνληζκόο θαη ν ζπιινγηθόο 

ηξόπνο εξγαζίαο; 

- Πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε νκάδα ζαο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ; 14



γεληθή αξρή ηεο αηνκηθήο αμηνιόγεζεο 

•Οη καζεηέο δελ αληαγσλίδνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ αιιά

αγσλίδνληαη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα λα βειηηώζνπλ ηηο

αηνκηθέο ηνπο επηδόζεηο θαη γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηα

ζαθώο δηαηππσκέλα θξηηήξηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.

•θξηηήξην ηεο αμηνιόγεζεο δελ απνηειεί ε ζύγθξηζε ηνπ

καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά

•ν βαζκόο βειηίσζήο ηνπ,

•ε θαηαβαιιόκελε πξνζπάζεηα

•ε καζεζηαθή πξντζηνξία ηνπ.

15



¨ν παηδαγσγηθόο ραξαθηήξαο ηεο 
αμηνιόγεζεο απνβιέπεη ζηελ 
ελζάξξπλζε θαη ηελ θαζνδήγεζε¨

 Η γεληθή βαζκνινγία ηνπ θάζε καζεηή ζην 
κάζεκα ηεο «Εξεπλεηηθήο Εξγαζίαο» 
πξνθύπηεη σο ν κέζνο όξνο ηεο 
αληίζηνηρεο βαζκνινγίαο ηνπ ζηα δπν 
ηεηξάκελα.
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επαλα-αμηνιόγεζε ην Σεπηέκβξην

 Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ

πξνάγεηαη ζηελ επόκελε ηάμε θαη δελ έρεη

πξνβηβάζηκν βαζκό ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία,

επηιέγεηαη ην ζέκα ζην νπνίν πζηέξεζε

πεξηζζόηεξν (από ηα δπν κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ζπλνιηθά

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο) θαη ν επηβιέπσλ

εθπαηδεπηηθόο ηνπ νξίδεη ηκήκαηα ηεο

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ θξίλεη όηη πξέπεη λα

επεμεξγαζηεί εθ λένπ. Τν Σεπηέκβξην ππνβάιιεη

δηνξζσκέλε ηην επγαζία ηος καδί κε ην

πποζωπικό ηος ημεπολόγιο θαη ηνλ αηομικό

ηος θάκελο πξνο επαλα-αμηνιόγεζε.
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 Πξόβιεκα Διιηπνύο Σπκκεηνρήο Κέινπο
Η εμφάνιςη τζτοιων προβλημάτων, μικρϊν ή μεγαλφτερων, ςε κάποιεσ
ομάδεσ είναι αναμενόμενη, κυρίωσ λόγω τησ ζλλειψησ ςτάςεων και
ικανοτήτων που απαιτεί η ςυνεργαςία. Οι ςυνεργατικζσ μορφζσ
δράςησ είναι πολυπλοκότερεσ από τισ ατομικζσ, διότι προχποθζτουν
αναπτυγμζνεσ κοινωνικζσ ςτάςεισ και ικανότητεσ, τισ οποίεσ οι μαθητζσ
δεν τισ διαθζτουν εξ οριςμοφ.

Ποιεσ μεκόδουσ κα χρθςιμοποιοφςατε και ποια μζτρα
κα παίρνατε
α)για τθν πρόλθψθ και
β) για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ;
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Ζ δηαζθάιηζε ησλ 
πξνππνζέζεσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο 
νκάδαο
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Δλίζρπζε ηεο αιιειεμάξηεζεο

Επιμεριςμόσ 
ρόλων,πληροφοριϊν,ζργου ςε όλα 
τα μζλη

Η εκ περιτροπήσ παρουςίαςη
(υςτθματικά όςοι εμφανίηουν ςυμπεριφορά λακρεπιβάτθ)
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Γηαζθάιηζε καζεηηθνύ ελδηαθέξνληνο

 Σπζρέηηζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ

δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ

καζεηώλ

 ν βαζκόο δπζθνιίαο θαη ην επίπεδν

πνιππινθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ

επίιπζεο ησλ εξσηεκάησλ, πξνβιεκάησλ

θαη δεηεκάησλ πξέπεη λα αληηζηνηρνύλ

πξνο ηηο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ
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Γηακόξθσζε ζπκβνιαίνπ

Δεζκεύζεηο : 

• Θα πξνεηνηκάδνληαη πξηλ από θάζε ζπλάληεζε ηεο 

νκάδαο θαη ζα νινθιεξώλνπλ εγθαίξσο, εληόο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο. 

• Θα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ζεηηθά ζηηο δξάζεηο θαη 

ηηο ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο κε πιεξνθνξίεο, ηδέεο, 

επηρεηξήκαηα θαη πξνηάζεηο.

• Θα βνεζνύλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηηο δπζθνιίεο ηνπο, 

αιιά θαη ζα δεηνύλ από ηνπο άιινπο βνήζεηα κε ζηόρν 

ηελ πξόνδν ηνπ ζπιινγηθνύ έξγνπ.

• Θα ελζαξξύλνπλ θαη ζα επαηλνύλ θάζε ζεηηθή 

πξνζπάζεηα ησλ άιισλ κειώλ ηεο νκάδαο ηνπο. 
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Δλίζρπζε Ππακηικών Ομαδικόηηηαρ 
και Αιζθήμαηορ Πποζυπικήρ Εςθύνηρ

Τν θιίκα ηεο νκαδηθόηεηαο νηθνδνκείηαη 
ζηαδηαθά κε ηε ζπκβνιή όιωλ κε: 

 λεκηικέρ δηλώζειρ αιιειν-απνδνρήο, 
αιιειν-ελζάξξπλζεο θαη αιιειν-ζηήξημεο θαηά 
ηελ ώξα ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, νη νπνίεο 
δεκηνπξγνύλ έλα ζεηηθό θιίκα νκαδηθόηεηαο 

 έμππακηερ δπάζειρ βνήζεηαο, επεμήγεζεο, 
ππόδεημεο, πξόηαζεο  ηδεώλ, πνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ ππέξβαζε δπζθνιηώλ ηνπ έξγνπ. 
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Γειηίν απην-θαη εηεξν-αμηνιόγεζεο

μέσπι ηώπα 

•Με πνην ηξόπν βνήζεζεο θάπνηνλ ή όιε ηελ νκάδα ζνπ; 

•Πνηνο ή πνηνη άιινη βνεζνύλ ηδηαίηεξα ηελ νκάδα ζαο θαη κε 

πνην ηξόπν; 

•Σε ηη βαζκό πηζηεύεηο όηη έρεηο αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο 

ζνπ θαη έρεηο πξνζθέξεη ζηελ νκάδα ζνπ απηό πνπ πεξηκέλεη 

από θάζε κέινο ηεο; 

•Υπάξρεη θάπνηνο ζηελ νκάδα ζαο πνπ ζεσξείο όηη μερσξίδεη 

γηα ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ; 

από εδώ και πέπα 

•Τη ζθνπεύεηο λα θάλεηο γηα λα βνεζήζεηο ηελ νκάδα ζαο; 

•Τη πεξηκέλεηο από ηνπο άιινπο λα θάλνπλ γηα λα βνεζήζνπλ 

ηελ νκάδα ζαο;
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Ππόλητη και Ανηιμεηώπιζη Πποβλημάηυν 
Ελλιπούρ Σςμμεηοσήρ Μελών

Προβλιματα
 ιόγσ ηεο έιιεηςεο ζηάζεων θαη ικανοηήηων πνπ απαηηεί ε 

ζπλεξγαζία. Οη ζπλεξγαηηθέο κνξθέο δξάζεο είλαη 

πνιππινθόηεξεο από ηηο αηνκηθέο, δηόηη πξνϋπνζέηνπλ 

αλαπηπγκέλεο θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη ηθαλόηεηεο, ηηο νπνίεο 

νη καζεηέο δελ ηηο δηαζέηνπλ εμ νξηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ  

ππέπει να ηιρ διδασθούν άμεζα και ζςζηημαηικά, γηα λα 

ηηο αλαπηύμνπλ ζηαδηαθά. 

 Όζνη έρνπλ δηαθξηζεί κέζα ζην παξαδνζηαθό αληαγσληζηηθό 

πιαίζην ησλ ζρνιηθώλ ηάμεσλ, πξνηηκνύλ ηελ αηνκηθή 

εξγαζία ζε πιαίζην αληαγσληζκνύ θαη αληηδξνύλ ζηηο 

ζπιινγηθέο κνξθέο δξάζεο. 
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Ππόλητη και Ανηιμεηώπιζη Πποβλημάηυν 
Ελλιπούρ Σςμμεηοσήρ Μελών

απάνηηζη :

 θαηάιιειε πποεηοιμαζία ηωλ καζεηώλ ζηνπο 
ηνκείο απηνύο 

 ζηαδιακή εκπινθή ηνπο ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο 
δξάζεηο εθπαηδεπηηθήο θύζεο, πνπ έρνπλ 
οπγανυθεί καλά, παξέρνπλ ζαθείρ οδηγίερ

θαη παξνπζηάδνπλ ενδιαθέπον για όλερ ηηο 
θαηεγνξίεο ηωλ καζεηώλ.
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Ππόλητη και Ανηιμεηώπιζη Πποβλημάηυν 
Ελλιπούρ Σςμμεηοσήρ Μελών

ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνιεθζνύλ ή λα 
αληηκεηωπηζηνύλ ηθαλνπνηεηηθά, αλ ν 
εθπαηδεπηηθόο 

 παπακολοςθεί από κονηά θαη
αναηποθοδοηεί ην έξγν ηωλ νκάδωλ, 

 δηαζθαιίδεη ζσέζειρ αλληλεξάπηηζηρ

 ελζωκαηώλεη ηα μαθηηικά ενδιαθέπονηα 
αιιά θαη ηηο αηομικέρ ικανόηηηερ θαη κλίζειρ 
ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. 
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Ππόλητη και Ανηιμεηώπιζη Πποβλημάηυν 
Ελλιπούρ Σςμμεηοσήρ Μελών

 Μπορεί να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ που εμφανίηουν
προβλιματα ςυμμετοχισ ςτο κοινό ζργο τθσ ομάδασ να
παρουςιάςουν τθν εργαςία που ζχουν αναλάβει μζχρι
εκείνθ τθ ςτιγμι με βάςθ τον προγραμματιςμό τθσ
ομάδασ και να διαπιςτώςει, αν τα προβλιματα
οφείλονται

 ζε ππαγμαηικέρ δςζκολίερ ηυν μαθηηών

 ζε ολιγυπία και έλλειτη ενδιαθέπονηορ

 ζε πποβλήμαηα ένηαξηρ ζηην ομάδα.
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Αν είναι θέμα ανηικειμενικών δςζκολιών

-πξέπεη λα παξέκβεη γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο.

Αν είναι θέμα ολιγωπίαρ,

-πξέπεη λα επηζεκάλεη ηηο επζύλεο ηνπο θαη θπξίσο λα ηνπο δεηήζεη

λα δηαηππώζνπλ πξνηάζεηο ππέξβαζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα

επηκείλεη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ. Οη γεληθόινγεο

επηπιήμεηο δελ αξθνύλ.

Αν είναι θέμα ένηαξηρ ζηην ομάδα,

-πξέπεη λα δεηήζεη από ηνπο ελ ιόγσ καζεηέο, αιιά θαη από ηελ

νκάδα γεληθόηεξα λα δηαηππώζνπλ πξνηάζεηο ππέξβαζεο ηνπ

πξνβιήκαηνο, ιεηηνπξγώληαο ν ίδηνο ζπκβνπιεπηηθά. Δελ

ελδείθλπηαη, ζε πξώηε θάζε, λα αλαιάβεη ν εθπαηδεπηηθόο ηελ

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά λα επηζεκάλεη όηη είλαη έξγν θαη

επζύλε ησλ νκάδσλ λα δηαρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα

ιεηηνπξγηθόηεηαο.
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α)για τθν πρόλθψθ του
προβλιματοσ

β) για τθν αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ

Παρακολουθοφμε  από κοντά το ζργο των ομάδων 

 Ανατροφοδοτοφμε

 διαςφαλίηουμε ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ 

 ενςωματϊνουμε  τα μακθτικά ενδιαφζροντα αλλά 
και τισ ατομικζσ ικανότθτεσ και κλίςεισ ςτισ ομαδικζσ 
εργαςίεσ. 

 Ζθτοφμε να παρουςιάςουν τθν εργαςία που ζχουν 
αναλάβει μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι με βάςθ τον 
προγραμματιςμό τθσ ομάδασ και διαπιςτϊνουμε  
ποφ οφείλονται τα προβλιματα 
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Διαςφαλίηουμε  τισ προυποκζςεισ για τθ λειτουργικότθτα 
τθσ ομάδασ

 Ενιςχφουμε τθν αλλθλεξάρτθςθ

Επιμεριςμόσ ρόλων,πλθροφοριϊν,ζργου ςε όλα τα μζλθ

Η εκ περιτροπισ παρουςίαςθ(Συςτθματικά όςοι εμφανίηουν ςυμπεριφορά 
λακρεπιβάτθ) 

 Διαςφαλίηουμε το  μακθτικό ενδιαφζρον 

εμπειρίεσ των μακθτϊν 

ο βακμόσ δυςκολίασ και το επίπεδο πολυπλοκότθτασ 

 Διαμορφϊνουμε  ςυμβόλαιο

Δεςμεφςεισ : προετοιμάηονται  - ολοκλθρϊνουν εγκαίρωσ-ςυμμετζχουν 
ενεργά –βοθκοφν, ενκαρρφνουν και επαινοφν 

 Ενιςχφουμε Πρακτικζσ Ομαδικότθτασ και Αιςκιματοσ 
Προςωπικισ Ευκφνθσ 

λεκτικζσ δθλϊςεισ αλλθλο-αποδοχισ, αλλθλο-ενκάρρυνςθσ και αλλθλο-
ςτιριξθσ  

ζμπρακτεσ δράςεισ βοικειασ, επεξιγθςθσ, υπόδειξθσ

 Δελτίο αυτο-και ετερο-αξιολόγθςθσ
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Ζ Θαηλνηνκία 
ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

ζην Λέν Ιύθεην

ΒΗΒΙΗΟ ΔΘΠΑΗΓΔΥΤΗΘΟΥ

Ζιίαο Γ. Καηζαγγνύξαο 
Επηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο 
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Α : Γεληθόο Πξνγξακκαηηζκόο ζηελ Οινκέιεηα
Β : Πξνγξακκαηηζκόο θαη Πξνεηνηκαζία ηεο Οκάδαο
Γ: Τινπνίεζε Δξάζεσλ από Τπννκάδεο γηα πιινγή 
Δεδνκέλσλ
Γ : Επεμεξγαζία Δεδνκέλσλ από Οκάδα εληόο Σάμεο
Δ : Επηινγή θαη πινπνίεζε ησλΣξόπσλ 
Αλαπαξάζηαζεο ησλ Νέσλ Γλώζεσλ
Ση : Πξνθαηαξηηθή Παξνπζίαζε Εξγαζηώλ ζηελ 
Οινκέιεηα Σκήκαηνο
Ε : Δηακόξθσζε Κνηλνύ Φαθέινπ ηεο Εξεπλεηηθήο 
Εξγαζίαο
Ζ : πλνπηηθή Παξνπζίαζε Εξγαζίαο ζε Εηδηθή 
Ηκεξίδα 
Θ : Αμηνιόγεζε Οκαδηθήο Εξγαζίαο θαη Αηνκηθήο 
πκβνιήο



δηδαθηηθέο κνξθέο θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο 33

•επεμεγήζεηο θαη

•παξνρή βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ, 

όηαλ νη αλάγθεο θαηαλόεζεο ην απαηηνύλ. 



παξσζεηηθέο κνξθέο θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο 
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• λα ζπζρεηίζνπλ έλλνηεο κεηαμύ ηνπο, ή κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα

• λα επεμεγήζνπλ θαηλόκελα, 

• λα εξκελεύζνπλ θαηαζηάζεηο, 

• λα αληηκεησπίζνπλ παξαλνήζεηο

• λα δηαηππώζνπλ αμηνινγήζεηο, γεληθεύζεηο, 

δηεπθξηλίζεηο, επηρεηξήκαηα, θξίζεηο, πξνβιέςεηο,

ζπκπεξάζκαηα, 

• λα θάλνπλ ηεξαξρήζεηο, θαηεγνξηνπνηήζεηο, 

πξνγξακκαηηζκνύο, ζρεδηαζκνύο θαη ηαμηλνκήζεηο, 

• λα αλαδείμνπλ αηηηώδεηο ζρέζεηο, παξαδνρέο θαη 

ζπλεπαγσγέο, 

• λα νπηηθνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο, 

• λα δηακνξθώζνπλ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο γηα 

ζπζρεηίζεηο θαη επαιεζεύζεηο.. 



εκςπρσηηθέο κνξθέο θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο 35

• επηβξάβεπζε ησλ πξνζπαζεηώλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ, 

• ςπρνινγηθή ελζάξξπλζε, πξνηξνπή θαη 

παξώζεζε ζε δύζθνιεο ζηηγκέο,

• ζπζρέηηζε ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ κε 

ηελ πξνζπάζεηα θαη 

• παξνρή λύμεσλ . 


