


 

 

 Η εισήγηση  
 Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming).  

 Η μελέτη περίπτωσης.  
 Παίξιμο ρόλων-Τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, 

αντιπαράθεσης απόψεων. 
 Εννοιολογική χαρτογράφηση -Ο χάρτης εννοιών (concept 

map).  
 Η αφήγηση.  
 Η εργασία σε ομάδες(ομαδοσυνεργατική).  



ενισχύονται οι βασικές αρχές της σύγχρονης διδακτικής όπως: η 
συνεργατικότητα, ο αναστοχασμός, η ενεργός συμμετοχή, η 
προσωπική συνάφεια και ο πλουραλισμός στις απαντήσεις των 
θεμάτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες 



• Οι βασικές αρχές είναι: 

• 1. Μαθαίνουμε δρώντας. Η γνώση περνάει από μία 
κατάσταση ισορροπίας σε μία άλλη μέσα από 
μεταβατικές φάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων οι 
προηγούμενες γνώσεις αποδεικνύονται λανθασμένες 
(Piaget). 

 

• 2. Κάθε άτομο δημιουργεί τις δικές του 
αναπαραστάσεις και δεν υπάρχει μία και μοναδική 
«σωστή αναπαράσταση» της γνώσης 



• 3. Η μάθηση συμβαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό 
πλαίσιο. Η δημιουργία λεκτικής διαμάχης μεταξύ 
μαθητών και μαθητριών μπορεί να διευκολύνει την 
απόκτηση της γνώσης. Μιλάμε εδώ για διαμάχες 
κοινωνικογνωστικές :  

• κοινωνικές, γιατί σε κάθε αντίθεση υπάρχει ένα 
κοινωνικό στοιχείο,  

• γνωστικές, γιατί αυτή η αντίθεση αναφέρεται σε 
γνώσεις. 
 

• 4. Το άτομο πρέπει να αναστοχάζεται και να 
προσπαθεί να συνειδητοποιήσει –με βάση μια 
μεταγνωστική και συναισθηματική ενεργοποίηση- 
με ποιο τρόπο άλλαξαν οι αντιλήψεις του  



 Στα ομαδο-συνεργατικά περιβάλλοντα τα 
άτομα θεωρούν ότι πέτυχαν το στόχο τους, 
εάν και μόνο εάν και τα άλλα άτομα τον 
πέτυχαν,  

ενώ σε 

 ανταγωνιστικά περιβάλλοντα τα άτομα 
θεωρούν ότι πέτυχαν το στόχο τους εάν και 
μόνο εάν τα άλλα άτομα δεν τον πέτυχαν 



• ο εκπαιδευτικός, μετά την εισαγωγή μιας 
καινούριας  έννοιας, θέτει ερωτήσεις 
απευθυνόμενος σε όλη την τάξη. Οι 
μαθητές εργάζονται ο καθένας ξεχωριστά 
και όταν ο ταχύτερος μαθητής απαντήσει, 
προχωρεί στο επόμενο στάδιο μαζί με τον 
εκπαιδευτικό, αφήνοντας συνήθως πίσω το 
μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης τάξης. 



 
 Επισημαίνει τους στόχους του μαθήματος 
 Υπενθυμίζει τις προηγούμενες προ-απαιτούμενες  

γνώσεις 
 Δίνει οδηγίες για τον τρόπο εργασίας και 

υπενθυμίζει τους κανόνες συνεργασίας 
 Θέτει ερωτήματα μέσω φυλλαδίου  
 Εμψυχώνει 
 Ανακεφαλαιώνει 
 Διδάσκει κατά μέτωπον αν χρειαστεί κάποια 

διευκρίνιση 
 Ελέγχει/αξιολογεί και ενημερώνει τους μαθητές 

για τα αποτελέσματα 



Ο δάσκαλος  Ο μαθητής  

Προβληματίζει τους 
μαθητές, δίνει γενικές 
οδηγίες, οργανώνει το 
χώρο, εξηγεί το έργο και το 
στόχο των ομάδων, 
καθοδηγεί, συντονίζει, 
καθορίζει τον τρόπο 
εργασίας, χωρίζει σε 
ομάδες, παρεμβαίνει όταν 
χρειάζεται, 
ανακεφαλαιώνει, αξιολογεί, 
συζητεί τρόπους 
βελτίωσης.  

Αυτενεργεί, διερευνά, 
κρίνει, σκέφτεται, 
αμφισβητεί, 
συνεργάζεται, 
συζητά, αποφασίζει  



 
 • Οργάνωση του χώρου ώστε να προάγει τους συνεργατικούς 

στόχους. 
• Σύνθεση των ομάδων – Ανομοιογενείς, 4-6 μέλη 
• Κατανομή ρόλων σε όλα τα μέλη της ομάδας 
• Καθορισμός των συνεργατικών ομαδικών στόχων 
• Συγκεκριμενοποίηση των συνεργατικών στόχων 
• Εξήγηση του τρόπου εργασίας – ενθαρρύνεται ο καταμερισμός 
έργου 
• Εξήγηση του τρόπου αξιολόγησης 
• Διανομή των πηγών και του εκπαιδευτικού υλικού 
• Ενθάρρυνση της προφορικής επικοινωνίας 
• Ενθάρρυνση της συμμετοχής και αλληλοστήριξης 
• Εργασία των ομάδων με αλληλεπίδραση 
• Συμπλήρωση ομαδικής εργασίας 
• Παρουσίαση ομαδικών εργασιών στην τάξη 
• Αξιολόγηση 
α)του έργου των ομάδων 
β)της ποιότητας της συνεργασίας 
• Συζήτηση για τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας  



• ο εκπαιδευτικός ξεκινά με ένα πρόβλημα 
απευθυνόμενος σε όλη την τάξη. Οι μαθητές 
εργάζονται σε ομάδες και στο τέλος 
βεβαιώνονται ότι κάθε μέλος της ομάδας 
μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα που έχει 
τεθεί.  

• Σε κάθε μαθητή/τρια της ομάδας αντιστοιχεί 
ένας αριθμός από το 1-4 ή 5. Ο εκπαιδευτικός, 
χρησιμοποιώντας κλήρο, ορίζει τον 
εκπρόσωπο, μαθητή/τρια της ομάδας, που θα 
δώσει την απάντηση σε όλη την τάξη. Το 
βαθμό που θα πάρει ο εκπρόσωπος της 
ομάδας θα τον πάρει και κάθε μέλος της 
ομάδας. 



• Η μέθοδος αυτή είναι ανάλογη της προηγουμένης 
με τη διαφορά ότι τον ίδιο χρόνο οι ομάδες 
εργάζονται σε παράλληλα και συμπληρωματικά 
θέματα. Για παράδειγμα,  

• μία ομάδα μπορεί να δουλεύει για το είδος των 
λύσεων της δευτεροβάθμιας εξίσωσης, όταν η 
διακρίνουσα είναι θετική, άλλη να δουλεύει για την 
περίπτωση που η διακρίνουσα είναι αρνητική, ενώ 
άλλη ομάδα μπορεί να δουλεύει για διακρίνουσα 
ίση με το μηδέν. 

• Στη μέθοδο αυτή φροντίζουμε να διαθέσουμε 
αρκετό χρόνο, ώστε οι ομάδες να παρουσιάζουν 
τα αποτελέσματά τους με τον εκπρόσωπό τους. 



• Με τη μέθοδο αυτή κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει 
να εργαστεί επάνω σε ένα κομμάτι του θέματος. Για 
παράδειγμα, αν θέλουμε οι μαθητές μας να 
ανακαλύψουν ότι το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών 
ενός πολυγώνου είναι 360 μοίρες, κατανέμουμε τις 
ερωτήσεις του φύλλου εργασίας στα μέλη της ομάδας, 
έτσι ώστε κάθε μαθητής/τρια να ερευνήσει την 
περίπτωση δύο μόνο πολυγώνων και μετά να κάνει μία 
εικασία, η οποία θα καταγραφεί, μαζί με τις εικασίες 
των υπόλοιπων μελών της ομάδας, σε έναν πίνακα 
διπλής εισόδου της ομάδας. Τέλος, η ομάδα θα κάνει 
την εικασία της χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 
όλων των μελών της. 

• Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για προσεγγίσεις 
ερευνητικών θεμάτων. 



 Αν ο εκπαιδευτικός παρατηρήσει ότι 
κάποιο πρόβλημα που είχαν τα παιδιά για 
το σπίτι παρουσίασε δυσκολία, αναθέτει 
σε μία ομάδα να το προετοιμάσει σε 5 
λεπτά και να το παρουσιάσει στην τάξη. 



 Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός 
καλεί ένα μέλος από κάθε ομάδα(συνήθως 
όχι εκείνο με την καλύτερη επίδοση) και 
δημιουργεί μία ομάδα με μαθητές/τριες 
«μεσολαβητές», τους οποίους εκπαιδεύει 
σε κάποιο θέμα και οι οποίοι με τη σειρά 
τους επιστρέφουν στις ομάδες τους και 
εκπαιδεύουν τα μέλη του. 



• Ο εκπαιδευτικός είναι καλό να: 
• · Φτιάξει ομάδες 4 ατόμων, όπου αυτό είναι 

δυνατόν, επειδή δουλεύουν καλύτερα (5 άτομα 
είναι καλύτερα από 3 άτομα ) 

• · Επιτρέπει στα παιδιά να διαλέξουν την ομάδα 
τους, στην αρχή του σχολείου 

• · Εξισορροπεί τη δυναμική της ομάδας σε σχέση με 
το φύλο, τη φυλή και τη συμπεριφορά 

• · Αλλάζει τη σύνθεση της ομάδας κάθε 6 
εβδομάδες. 

• · Ανακατατάσσει τα μέλη, έτσι ώστε να τοποθετεί 
ένα παιδί υψηλής επίδοσης και ένα χαμηλής 
επίδοσης σε κάθε ομάδα. 



• Κάθε μέλος της ομάδας προτείνεται να 
αναλάβει συνειδητά τους εξής ρόλους: 

• · Να ελέγχει αν τηρούνται οι κανόνες 
συμπεριφοράς της ομάδας και να κρατά το 
ενδιαφέρον των μελών της ομάδας στο θέμα 
που επεξεργάζονται. 

• · Να γεννά νέες ιδέες. 

• · Να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει. 

• · Να διατυπώνει ερωτήσεις. 

• · Να συνδυάζει και να συνθέτει τις ιδέες των 
μελών της ομάδας (από τους πλέον δύσκολους 
ρόλους). 



 
• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να : 
• · Εξηγεί και κανονίζει τους κανόνες και τις κοινωνικές 

δεξιότητες της συνεργατικής συμπεριφοράς. 
• · Κάνει εξάσκηση στα παιδιά με «μαθήματα 

συνεργατικά» πριν από την αξιολόγηση κατά ομάδες. 
• · Κάνει σαφές στους μαθητές ότι κάθε μέλος της 

ομάδας έχει την ευθύνη: 
• · να ακούει προσεκτικά και με σεβασμό τον άλλον στην 

ομάδα, 
• · να συνεισφέρει στο θέμα που αφορά την ομάδα, 
• · να ζητά βοήθεια από την ομάδα, όταν χρειάζεται, 
• · να βοηθά άλλους στην ομάδα, όταν ζητείται, 
• αλλά και ότι δεν πρέπει να αλλάζει γνώμη, εκτός αν 

πειστεί με λογικά επιχειρήματα. 



• · Χρησιμοποιεί τριών «χροιών φωνές», τη 
χαμηλή για τη συνεργασία, την κανονική και τη 
δυνατή, για την παρουσίαση του θέματός του 
στην τάξη. 

• · Επιμένει στο θέμα. 
• · Ζητά βοήθεια. 
• · Είναι υποστηρικτικός. 
• · Αναζητά αιτιολόγηση. 
• · Κριτικάρει ιδέες και όχι πρόσωπα. 
• · Συσχετίζει την παρούσα μάθηση με την 

παλιά. 
• · Έχει αίσθηση του χιούμορ. 



• · Ο εκπαιδευτικός βαθμολογεί όχι μόνο την 
επίδοση σε ατομικά διαγωνίσματα αλλά και τις 
συνεργατικές διαδικασίες της ομάδας, 
αποδίδοντας τον ίδιο βαθμό στα μέλη της ομάδας,  

• Με αυτή την αξιολόγηση οι μαθητές ξέρουν ότι η 
διαδικασία της συνεργατικότητας είναι μία 
σοβαρή υπόθεση για τον εκπαιδευτικό. 

• Αποφεύγει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων, 
αν και η έρευνα έδειξε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των ομάδων είναι κίνητρο για τους μαθητές. 



• · Εμπλέκει τους μαθητές /τριες περισσότερο 
ενεργά στη διαδικασία μάθησης. 

• · Αναδεικνύει τις αδυναμίες των μαθητών και 
συμβάλλει στην άμβλυνσή τους. 

• · Βελτιώνει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις . 
• · Βελτιώνει τις στάσεις απέναντι σε διαφορετικές 

φυλετικές και εθνικές ομάδες. 
• · Δημιουργεί ένα πιο άνετο και φιλικό περιβάλλον 

μάθησης 



 

Καλλιεργεί πολλαπλές προσεγγίσεις για την επίλυση ενός προβλήματος, 
διότι υπάρχει: 

• ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της ομάδας, 
• ανάπτυξη της από κοινού αναπαράστασης του προβλήματος, 
• ποικιλία των στρατηγικών αντιμετώπισης του προβλήματος που 

επινοούνται από τα μέλη της ομάδας, 
• αναστοχασμός, τον οποίο «αναγκάζεται» να χρησιμοποιήσει ο μαθητής, 
• εξάσκηση των μελών της ομάδας στο να θέτουν ερωτήσεις, να αναζητούν 

ακριβείς λεπτομέρειες, να εκτιμούν και να προβλέπουν, να υποθέτουν. 
• επινόηση και χρήση επιχειρημάτων, τα οποία πρέπει να πείσουν τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 




