
Σελίδα 1 Χρησιμοποιήστε τους πόρους του
TOOLBOX: 

Ασκήσεις προσαρμογής

Για κάθε δραστηριότητα ομαδικής
εργασίας, πώς θα προωθούσατε τη
συμπληρωματικότητα και την
επικοινωνία;
Πώς θα προσαρμόζατε αυτές τις
μεθόδους στη δική σας διδακτική
πρακτική;  

Πρακτικές ερωτήσεις:

ΔΙΔΑΚΤΙΚEΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ

ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟHΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚHΣ

ΕΡΓΑΣIΑΣ
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Κάθε φορά που εφαρμόζετε μια νέα
δραστηριότητα ομαδικής εργασίας,
φροντίστε να αναδεικνύετε την ποιότητα
της εργασίας ως ομάδα έναντι της
ποιότητας της ατομικής συνεισφοράς. 
Στους μαθητές αρέσει να επικοινωνούν,
κάτι που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της
ομαδικής εργασίας. Φροντίστε να
δουλέψετε πάνω στην ποιότητα αυτής της
επικοινωνίας. 

Ζητήστε από τους μαθητές να
καταγράψουν τις σκέψεις τους ατομικά. 
Στη συνέχεια, χωρίστε την τάξη σε
μικρότερες ομάδες και αφήστε τους να
συζητήσουν τη σημασία της ομαδικής
εργασίας.

Βρείτε ένα καλό κίνητρο: 
Είμαστε πολύ συνηθισμένοι στην ατομική
εργασία και την ατομική αξίωση. Υπάρχει
ανάγκη να δώσουμε πραγματική αξία στην
ομαδική εργασία. 
 

Κάντε τους μαθητές να προβληματιστούν
και για τη σημασία και τα οφέλη της
ομαδικής εργασίας

Συσχετίστε την άσκηση με καταστάσεις της
πραγματικής ζωής για να της δώσετε
μεγαλύτερη απήχηση 

Ενώ η ατομική εργασία είναι σημαντική, οι
περισσότεροι άνθρωποι θα κληθούν να
εργαστούν σε μια ομάδα ή σε συνεργασία με
άλλα άτομα. Η αποτελεσματική συνεργασία με
άλλους θα είναι πολύ χρήσιμη για τους
μαθητές στην πραγματική ζωή. 

Πώς να ενισχύσετε την ομαδική
εργασία

Πώς να ενισχύσετε την ομαδική
εργασία

Βρείτε μια ωραία μορφή άσκησης

Υπάρχει πληθώρα εργαλείων (ψηφιακών ή μη)
που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία
μιας κοινότητας και να ενθαρρύνουν τις
ανταλλαγές και την αλληλεγγύη μεταξύ των
μαθητών. Εξερευνήστε επίσης το ΣΔΜ για να
βρείτε άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές που
υποστηρίζουν την ομαδική εργασία.  

Το περιβάλλον μπορεί επίσης να
προσαρμοστεί στη δραστηριότητα της
ομαδικής εργασίας (ομάδες τραπεζιών
εργασίας, κύκλος συζήτησης, δύο ομάδες για
μια συζήτηση κ.λπ.)

Προωθήστε τη συμπληρωματικότητα 
Προωθήστε την επικοινωνία
Δώστε αξία στην αμοιβαία βοήθεια 
Ανακατέψτε τις ομάδες
Πολλαπλασιάστε τις μορφές και τις
δραστηριότητες
Διασφαλίστε ότι οι μαθητές σέβονται ο
ένας τον άλλον

Θυμηθείτε:

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:



ΔΙΔΑΚΤΙΚEΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ

ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟHΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚHΣ

ΕΡΓΑΣIΑΣ

Αναστοχασμός: Ποιος είναι
ο σκοπός της ομαδικής
εργασίας; 

Σκέψεις για την εργασία σε ομάδες

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:

Χρησιμοποιήστε τους πόρους του
TOOLBOX: 

... 

...

...

Γιατί χρησιμοποιούμε την
ομαδική εργασία στην τάξη; 
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Η ομάδα πέτυχε τον στόχο της στον
προβλεπόμενο χρόνο.
Όλα τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν
εξίσου στην προσπάθεια.
Όλα τα μέλη της ομάδας
επικοινώνησαν και συμμετείχαν στην
προσπάθεια με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Κάθε μέλος είχε συγκεκριμένο ρόλο
και υπήρχε ένας αρχηγός.
Η ομάδα χρειάστηκε περισσότερο
χρόνο από τον προβλεπόμενο για την
επίλυση της εργασίας, αλλά όλοι οι
μαθητές κατανόησαν και
συμμετείχαν.
Κάποια από τα μέλη πέτυχαν το
στόχο, ενώ τα άλλα όχι.
Η ομάδα έλυσε την εργασία με άλλο
τρόπο από τον προβλεπόμενο.

Βρείτε έναν τρόπο ώστε η ομαδική
εργασία να υπολογίζεται στην
τελική έκθεση του μαθητή.

Βρείτε τρεις τρόπους
επιβράβευσης της καλής ομαδικής
εργασίας που να αποτελούν
κίνητρο για τον μαθητή.

Τι θεωρείτε αποτελεσματική ομαδική
εργασία; Βάλτε σε κύκλο τις
απαντήσεις σας.

 
Σχολιάστε τις επιλογές σας.

Πώς θα προωθούσατε τις πτυχές
που θεωρείτε πιο σημαντικές; 

Πώς θα ορίζατε την έννοια
της "ομαδικής εργασίας"; 

Τι κάνει μια ομάδα να
λειτουργεί αποτελεσματικά;  

Τι είναι η αποτελεσματική
ομαδική εργασία;

Πώς θα χωρίζατε την τάξη σας
για να έχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα από την
ομαδική εργασία;   

Σελίδα 2


