
ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΦΑΣΕΙΣ ΒΗΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΙΔ Δ2 

1η ΦΑΣΗ: 
ΠΡΟΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΟΡΓΑΝΧΗ 
 

1. Οπγάνωζη μαθηηικών 
Ομάδων 

Οξγάλσζε κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ησλ 
καζεηώλ, ην δηαζέζηκν ρξόλν, ηε θύζε ηνπ 
δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

Έλαξμε ζρνιηθήο ρξνληάο – 
επηέκβξηνο 2008. 

ρεκαηίζηεθαλ 4 νκάδεο ησλ 4 
καζεηώλ θαη 2 νκάδεο ησλ 5 

καζεηώλ 
2. Οπγάνωζη σώπος 

Πξόβιεςε γηα δπλαηόηεηα άκεζεο 
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ νκάδα αιιά θαη 
απνκόλσζε από ηηο άιιεο νκάδεο. 

2η ΦΑΣΗ: 
ΓΝΧΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

3. Γνωζηοποίηζη Διδακηικών 
Σηόσων 

Οη ζηόρνη πξέπεη λα δηαηππώλνληαη κε 
αθξίβεηα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο, κε 
βάζε ηηο δηάθνξεο ηαμηλνκίεο (π.ρ. Bloom, 
Gagner). 

Δλεκέξσζε ηεο ηάμεο γηα ην ζρέδην 
εξγαζίαο / παξνπζίαζε ζηόρσλ / 
ρξνλνδηάγξακκα / δηεπθξηλήζεηο 

4. Καθοπιζμόρ αναμενόμενων 
μοπθών Κοινωνικήρ 

Σςμπεπιθοπάρ 

Οη αλακελόκελεο θαη επηηξεπόκελεο κνξθέο 
ζπκπεξηθνξάο θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα. 

5. Γνωζηοποίηζη διαδικαζιών 
ζςνεπγαζίαρ 

Πώο ζα γίλεη ε παξνπζίαζε, πώο ε ζύλζεζε 
ησλ αηνκηθώλ εξγαζηώλ πνηα ζα είλαη ηα 
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. 

3η ΦΑΣΗ: 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

6. Παποςζίαζη ή ζςλλογή 
δεδομένων για διδακηικό 

ανηικείμενο 

Παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο από ηνλ 
εθπαηδεπηηθό κε κνλνινγηθό ηξόπν ή 
κεηαβίβαζε ζηα παηδηά ηεο επζύλεο λα ην 
αλαθαιύςνπλ από ην βηβιίν ή ην πιηθό. 

Δπηζθόπεζε ηνπ ςεθηαθνύ 
παηρληδηνύ «ην ρακέλν λεζί» θαη 
αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ. 
Οξηζκόο ησλ νκάδσλ / δηαλνκή 

πιηθώλ / θαηαγξαθή ζηόρσλ 
7. Καηαμεπιζμόρ έπγος ομάδαρ 

ζηιρ ςποομάδερ 

Δπεμήγεζε ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 
θάζε θάζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Οη 
καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη αθξηβώο 
πξέπεη λα θάλνπλ θαη πώο ζα εξγαζηνύλ. 

8. Σύνθεζη έπγος ςποομάδων 

Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ ππννκάδσλ 
ζηελ νκάδα, εθαξκνγή ηξνπνπνηήζεσλ θαη 
βειηηώζεσλ θαη παξνπζίαζε ηεο ζπλνιηθή 
εξγαζίαο ηεο νκάδαο. 

Γεκηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ θεηκέλνπ  
πγθέληξσζε όινπ ηνπ πιηθνύ πνπ 

παξήγαγαλ νη νκάδεο1  

  πγγξαθή ησλ αξρηθώλ γξαπηώλ δνθηκαζηώλ 

4η ΦΑΣΗ: 
ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΣΗ 

ΟΜΑΓΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

9. Οπγανωηικέρ - διδακηικέρ 
δπαζηηπιόηηηερ ηος 

εκπαιδεςηικού 

Πην ελεξγεηηθόο ζηηο κηθξόηεξεο ηάμεηο, 
ιηγόηεξν ζηηο κεγαιύηεξεο. Τηνζέηεζε 
ηξόπσλ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινύζεζεο ηεο 
εξγαζίαο ησλ νκάδσλ, ηεο θαζνδήγεζεο θαη 
ηεο αλαηξνθνδόηεζήο ηνπο. 

Δξγαζία ζε νκάδεο / ζπληνληζκόο 
από ηνλ εθπαηδεπηηθό / παξαηήξεζε 

/ αλαθαηαλνκή ξόισλ 

10. Μαθηζιακέρ και ζςνεπγαηικέρ 
δπαζηηπιόηηηερ ηων μαθηηών 

Σήξεζε ησλ ξόισλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηα 
άηνκα κέζα ζηελ νκάδα. 

  πγγξαθή ησλ ηειηθώλ γξαπηώλ δνθηκαζηώλ 

5η ΦΑΣΗ: 
ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΚΑΙ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΔΣΑΓΝΧΣΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

11. Αξιολόγηζη ακαδημαϊκήρ 
Επγαζίαρ 

Αμηνιόγεζε ηνπ πνζνζηνύ επίηεπμεο από 
ηνπο καζεηέο ησλ ζηόρσλ πνπ είραλ ηεζεί 
αξρηθά, κε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη 
ησλ καζεηώλ θαη θξηηήξηα ζαθή θαη από ηελ 
αξρή θαζνξηζκέλα θαη βαζκνιόγεζε θαη ηεο 
αηνκηθήο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

Αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηνπ 
ζρεδίνπ εξγαζίαο / αλάδεημε 

πξνβιεκάησλ / νξηζκόο 
δηνξζσηηθώλ παξεκβάζεσλ. 

 
Αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κειώλ ησλ 
νκάδσλ / εκπεηξίεο 

12. Αξιολόγηζη Λειηοςπγικόηηηαρ 
ηηρ ομάδαρ 

πκκεηνρή εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ κε 
πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Δληνπηζκόο 
πξνβιεκάησλ ζπλεξγαζίαο. Αλ ππάξρεη 
ζπλαγσληζκόο αλάκεζα ζηηο νκάδεο πξέπεη 
λα ζπγθξίλνληαη θαη ε αθαδεκατθή επίδνζε 
θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο. 

13. Μεηαγνωζηική θεώπηζη 
επιλογών 

Η ζπιινγηθή πξνζπάζεηα δίλεη πεξηζζόηεξεο 
δπλαηόηεηεο γηα κεηαγλσζηηθή αλάιπζε. 

 

                                                
1 Σν βήκα 8 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην βήκα 10 θαη πξηλ ηε ζπγγξαθή ησλ ηειηθώλ δνθηκαζηώλ. 


