Φάςεισ Ομαδοςυνεργατικισ
Ζρευνασ
Ρόλοι Εκπαιδευτικοφ & Ομάδασ
Κώςτασ τυλιάδθσ

Πρϊτθ Φάςθ:

Ζκτθ Φάςθ:

Ζβδομθ Φάςθ:

• Γενικόσ Προγραμματιςμόσ
ςε Ολομζλεια Σμιματοσ

• Προκαταρτικι
Παρουςίαςθ Εργαςιϊν ςε
Ολομζλεια Σμιματοσ

• Διαμόρφωςθ Φακζλου τθσ
Ερευνθτικισ Εργαςίασ

Δεφτερθ Φάςθ:

Πζμπτθ Φάςθ:

Όγδοθ Φάςθ:

• Προγραμματιςμόσ και
Προετοιμαςία τθσ
Ερευνθτικισ Ομάδασ

• Επιλογι Σρόπων
Αναπαράςταςθσ Νζων
Γνϊςεων

Σρίτθ Φάςθ:

Σετάρτθ Φάςθ:

Ζνατθ Φάςθ:

• Τλοποίθςθ Δράςεων από
Τποομάδεσ για υλλογι
Δεδομζνων

• Επεξεργαςία Δεδομζνων
από Ομάδα εντόσ Σάξθσ

• Αξιολόγθςθ Ομαδικισ
Εργαςίασ και Ατομικισ
υμβολισ Μελϊν

• υνοπτικι Παρουςίαςθ
Εργαςίασ

Πρώτθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

Δθμιουργεί ι/και διευρφνει τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν για τθ
διερεφνθςθ κεμάτων, διευκολφνει πρϊτθ ενθμζρωςθ μακθτϊν επί του
κζματοσ και ςυνδιαμορφώνει μαηί τουσ τον ςκοπό και τισ διαςτάςεισ
του κζματοσ και τα κεντρικά ερωτιματα για κάκε διάςταςθ

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

Προβλθματίηονται επί του κζματοσ, αναηθτοφν πρϊτεσ πλθροφορίεσ
για το κζμα, ςυνδιαμορφώνουν ςκοπό κζματοσ και διατυπϊνουν τα
αρχικά τουσ ερωτιματα.

Ρόλοσ
διαδικτφου

Παρζχει ιδζεσ και πλθροφορίεσ

Περιβάλλον ΣΠΕ

Οι πλθροφορίεσ καταγράφονται και αναλφονται (π.χ. Diigo)

Δεφτερθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

τθρίηει ομάδεσ ςτον προγραμματιςμό διαδικαςιϊν και ςτθν
κατανομι ρόλων, ελζγχει καταλλθλότθτα μεκόδων και προτείνει ςτθν
ομάδα αρχικι βιβλιογραφία για βαςικι ενθμζρωςθ επί του κζματοσ.

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

Εξειδικεφουν τα κεντρικά ερευνθτικά ερωτιματα ςε υπο-ερωτιματα,
κατανζμουν και αναλαμβάνουν ρόλουσ, κζτουν χρονοδιαγράμματα,
επιλζγουν μεκοδολογικά εργαλεία και πθγζσ άντλθςθσ δεδομζνων
ανοίγουν προςωπικό θμερολόγιο και ατομικό φάκελο..

Ρόλοσ
διαδικτφου

Βοθκά ςτον εμπλουτιςμό ερωτθμάτων και ςτθν ανεφρεςθ
μεκοδολογικϊν εργαλείων και πθγϊν πλθροφόρθςθσ για κζμα και
ερωτιματά του.

Περιβάλλον ΣΠΕ

Βοθκά ςτθν οργάνωςθ τθσ μεκοδολογίασ και ςτθν κατανομι των
ρόλων (π.χ. webquest, LAMS <εργαλείο ςχεδίαςθσ μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων με δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ>)

Σρίτθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

Βοθκά μακθτζσ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτα και τθσ
ςχετικότθτασ των πθγϊν και ςτθν εφαρμογι των μεκοδολογικϊν
εργαλείων.

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

Αξιοποιοφν μεκοδολογικά εργαλεία και πθγζσ και ςυγκεντρώνουν
δεδομζνα, ενθμερώνουν προςωπικό θμερολόγιο και ατομικό
φάκελο.

Ρόλοσ
διαδικτφου

Παρζχει βάςεισ δεδομζνων για άντλθςθ ςτοιχείων.

Περιβάλλον ΣΠΕ

Τποςτθρίηει τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν και των ιδεϊν (π.χ.
Wikis, GoogleDocs)

Σζταρτθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

Παρζχει εργαλεία ςτατιςτικισ και ερμθνευτικισ επεξεργαςίασ
δεδομζνων και μετατροπισ τουσ ςε ερευνθτικά τεκμθριωμζνθ γνϊςθ.

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

Επεξεργάηονται τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ, παράγουν νζα γνϊςθ και
ενθμερώνουν προςωπικό θμερολόγιο και ατομικό φάκελο.

Ρόλοσ
διαδικτφου

Παρζχει παραδείγματα επεξεργαςίασ παρόμοιων δεδομζνων.

Περιβάλλον ΣΠΕ

Παρζχει εργαλεία επεξεργαςίασ των δεδομζνων (ςτατιςτικά
εργαλεία, π.χ. excel, spss. (πχ Η microsoft τα υποςτθρίηει και
διαδικτυακά-ςυνεργατικά.)

Πζμπτθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

τθρίηει μακθτζσ ςτθν αναηιτθςθ περιςςοτζρων και διαφορετικϊν
τρόπων αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ, προτείνει πρωτότυπουσ
τρόπουσ αξιοποίθςισ τουσ

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

Αναηθτοφν και δοκιμάηουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ
των νζων γνϊςεων και ενθμερώνουν προςωπικό θμερολόγιο και
ατομικό φάκελο

Ρόλοσ
διαδικτφου

Παρζχει εναλλακτικά παραδείγματα και πλθροφορίεσ για τον τρόπο
αξιοποίθςισ τουσ.

Περιβάλλον ΣΠΕ

Παρζχει εναλλακτικά εργαλεία αναπαράςταςθσ των πλθροφοριϊν
(π.χ. προςομοιϊςεισ, εικονικοί κόςμοι, ψθφιακζσ αφίςεσ)

Ζκτθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

τθρίηει τουσ μακθτζσ ςτθν προετοιμαςία τουσ για τθν προφορικι
παρουςίαςθ τθσ ζρευνάσ τουσ και του τεχνιματόσ τουσ.

Αναηθτοφν και δοκιμαςτικά αξιοποιοφν εναλλακτικοφσ τρόπουσ
παρουςίαςθσ κζματοσ, ςκοποφ, κεντρικϊν ερωτθμάτων, διαδικαςιϊν
ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων και των ςυμπεραςμάτων
τουσ και τθσ κριτικισ ανάλυςθσ των κοινωνικο-θκικϊν ηθτθμάτων που
αγγίηει θ ζρευνά τουσ.

Ρόλοσ
διαδικτφου

Παρζχει εναλλακτικά παραδείγματα και πλθροφορίεσ για τον τουσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ προφορικισ παρουςίαςθσ τθσ ζρευνασ με τθ
ςτιριξθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ.

Περιβάλλον ΣΠΕ

Πειραματίηονται με εναλλακτικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ (π.χ. blogs,
ιςτοςελίδεσ)

Ζβδομθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

τθρίηει μακθτζσ ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, εικόνων και ςχθμάτων κατά
τθ ςυγγραφι τθσ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και τθ δθμιουργία του
τεχνιματοσ.

υγγράφουν τθν Ερευνθτικι Ζκκεςθ, ςυνκζτουν το τζχνθμα και
εμπλουτίηουν τον ομαδικό φάκελο με ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, πριν
τον υποβάλλουν για αξιολόγθςθ. Σαυτόχρονα, ολοκλθρώνουν
προςωπικό τουσ θμερολόγιο και ετοιμάηουν ατομικό τουσ φάκελο, για
τθν ατομικι τουσ αξιολόγθςθ.

Ρόλοσ
διαδικτφου

Παρζχει εναλλακτικά παραδείγματα και πλθροφορίεσ για τον τρόπο
ςυγγραφισ τθσ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και ςφνκεςθσ του τεχνιματοσ.

Περιβάλλον ΣΠΕ

Δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου (e-portfolio)

Όγδοθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

Βοθκά τουσ μακθτζσ να αξιοποιιςουν τθν εμπειρία τουσ από τθ
δοκιμαςτικι παρουςίαςθ που προθγικθκε.

Με τθν εμπειρία τθσ δοκιμαςτικισ παρουςίαςθσ, αξιοποιοφν
αποτελεςματικοφσ τρόπουσ προφορικισ παρουςίαςθσ ζρευνασ και
τεχνιματοσ και ανάδειξθσ των κοινωνικο-θκικϊν ηθτθμάτων που αγγίηει
θ ζρευνά τουσ. Αξιοποιοφν τισ εικόνεσ και τα ςχιματα που
αποδείχτθκαν αποτελεςματικά ςτθν επικοινωνία με το κοινό.

Ρόλοσ
διαδικτφου

Παρζχει εναλλακτικά παραδείγματα και πλθροφορίεσ για τον τουσ
εναλλακτικοφσ τρόπουσ προφορικισ παρουςίαςθσ τθσ ζρευνασ με τθ
ςτιριξθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ.

Περιβάλλον ΣΠΕ

Αξιοποίθςθ λογιςμικοφ παρουςιάςεων (π.χ. power-point, prezi,
slideshare, e-books <Scribt>, video)

Ζνατθ Φάςθ
Ρόλοσ
εκπαιδευτικοφ

Αξιοποιεί τισ Κλίμακεσ των Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ και
βακμολογεί τον φάκελο τθσ ομάδασ. Με βάςθ τθν ομαδικι βακμολογία και,
αξιοποιϊντασ το περιεχόμενο του προςωπικοφ θμερολογίου και του ατομικοφ
φακζλου, βακμολογεί και τα μζλθ τθσ ομάδασ, διαφοροποιϊντασ, ανάλογα, τθν
ατομικι βακμολογία από τθν ομαδικι.

Ρόλοσ μελϊν
ομάδασ

Παρουςιάηουν προςωπικό θμερολόγιο και ατομικό τουσ φάκελο προσ
αξιολόγθςθ και εξθγοφν, αν τουσ ηθτθκεί, ςτοιχεία τουσ.

Ρόλοσ
διαδικτφου

Παρζχει ανάλογα παραδείγματα.

Περιβάλλον ΣΠΕ

Ηλεκτρονικι τάξθ (π.χ. πλατφόρμα moodle, e-class)

Πρϊτθ Φάςθ:
• Γενικόσ
Προγραμματιςμόσ ςε
Ολομζλεια Σμιματοσ

Όγδοθ Φάςθ:
• υνοπτικι Παρουςίαςθ
Εργαςίασ

Δεφτερθ Φάςθ:

Ζβδομθ Φάςθ:

• Προγραμματιςμόσ και
Προετοιμαςία τθσ
Ερευνθτικισ Ομάδασ

• Διαμόρφωςθ Φακζλου
τθσ Ερευνθτικισ
Εργαςίασ

Σρίτθ Φάςθ:

Ζκτθ Φάςθ:

• Τλοποίθςθ Δράςεων
από Τποομάδεσ για
υλλογι Δεδομζνων

• Προκαταρτικι
Παρουςίαςθ Εργαςιϊν
ςε Ολομζλεια Σμιματοσ

Ζνατθ Φάςθ:
• Αξιολόγθςθ Ομαδικισ
Εργαςίασ και Ατομικισ
υμβολισ Μελϊν

θμαντικό:

προγραμματιςμόσ
Σετάρτθ Φάςθ:

Πζμπτθ Φάςθ:

• Επεξεργαςία
Δεδομζνων από Ομάδα
εντόσ Σάξθσ

• Επιλογι Σρόπων
Αναπαράςταςθσ Νζων
Γνϊςεων

