
ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΜΑΔΟ-
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



• Ως ομαδο-συνεργατική μάθηση θεωρούμε εκείνη
κατά την οποία οι μαθητές/τριες εργάζονται μαζί
σε ομάδα των 2 έως 5 ατόμων, όπου κάθε μέλος
συμμετέχει στη λύση ενός κοινού θέματος χωρίς
την άμεση επέμβαση του εκπαιδευτικού. Η
σύνθεση της ομάδας δεν είναι τυχαία, αλλά
προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό.

• Οι έρευνες για την ομαδο-συνεργατική μάθηση και
διδασκαλία άρχισαν από το 1929 (Maller18), ενώ
οι σύγχρονες αναφέρονται στη συνεισφορά της
στο χώρο της μάθησης και συγκεκριμένα στη
βελτίωση της επίδοσης, στην καλλιέργεια
«υψηλού επιπέδου» γνωστικής διαδικασίας, στην
ενεργητική μάθηση, στην παροχή ισότητας
ευκαιριών στους μαθητές, στην κοινωνική
συμπεριφορά, στην αποδοχή ατόμων
διαφορετικής εθνικότητας, φυλής και φύλου, στο
διάλογο και στη διαχείριση της ετερογένειας της
τάξης.



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, οπότε μερικές έρευνες
συγκρίνουν ετεροειδή μεγέθη.



H ομαδο-συνεργατική προσέγγιση στη Δ. Δ.
• Η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία και μάθηση βοηθά τα

παιδιά με χαμηλή επίδοση να ξοδέψουν λιγότερο χρόνο
έξω από το θέμα που επεξεργάζονται και επηρεάζει
θετικά την επίδοσή τους.

• 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
• (Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. 2005)



Πιθανά μειονεκτήματα της ομαδο-
συνεργατικής διδασκαλίας

• Συνήθως απαιτείται μεγαλύτερος διδακτικός
χρόνος σε σχέση με το ευέλικτο πρόγραμμα.

• Αυξημένη δυσκολία στην αξιολόγηση των
μαθητών

• Κάποια μέλη της ομάδας ίσως δε
συνεργάζονται.

• Κάποιοι μαθητές ίσως αδυνατούν να
παρακολουθήσουν το ρυθμό εργασίας των
υπολοίπων.

• Ίσως παρεμποδίζεται η αυτονομία και η
αυτενέργεια κάποιων μελών.



ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
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 (τα κορίτσια αποδίδουν
καλύτερα σε ομάδες ίδιου φύλου)
· 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.









Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ (2005).

















Το κοινωνιόγραμμα της τάξης

• Λογισμικό για κοινωνιογράμματα:
• http://groupdynamics.en.softonic.com/dow

nload#downloading







Τα ερωτήματα του κοινωνιομετρικού τεστ

Ονοματεπώνυμο :
• Με ποιους συμμαθητές σου θα ήθελες να

κάθεσαι στο ίδιο θρανίο /ή να είσαι στην
ίδια ομάδα; Γράψε τους τρεις από αυτούς
που θα προτιμούσες περισσότερο.

• α) 
• β)
• γ)



Κοινωνιομετρικό τεστ με αρνητικά ερωτήματα
Ονοματεπώνυμο :
• Με ποιους συμμαθητές σου δε θα ήθελες

να κάθεσαι ποτέ στο ίδιο θρανίο /ή να είσαι
στην ίδια ομάδα; Γράψε τους τρεις από
αυτούς που δε θα προτιμούσες
περισσότερο.

• α) 
• β)
• γ)

• Τα δύο τεστ (με θετικά και αρνητικά
εωτήματα) μπορούν να δοθούν και
συνδυαστικά.
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Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας!


