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ΟΜΑΔΑ 

Η οµάδα είναι µια ζωντανή αναπτυσσόµενη διεργασία, 
µοναδική στην κάθε της στιγµή και έκφραση που εµπλέκει 
πολλές πλευρές της ανθρώπινης λειτουργίας και πολλά 
επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης. Συναποτελείται από άτοµα-
µέλη της ή υποοµάδες, που συσχετίζονται, αλληλεξαρτώνται 
και συναλλάσονται µε γνώµονα το κοινό έργο και σκοπό τις 
κοινές αξίες. Είναι ενταγµένη σε κάποιο ευρύτερο 
περιβάλλον µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή συναλλαγή και 
αλληλεξάρτηση. 

 Η οµάδα στην πορεία της λειτουργικής ανάπτυξής της 
συνεχώς αναµορφώνεται, επαναπροσδιορίζοντας και 
συνθέτοντας, σε κάθε φάση, στοιχεία της οργάνωσης και της 
διεργασίας της, προς µια περισσότερο «οργανωµένη 
συµπλοκότητα». 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

1. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ: Ανάγκη 
διατήρησης της ιδιαιτερότητας, της διαφορετικότητας και 
της ιδιαίτερης πορείας του καθενός, σε σχέση µε την 
ανάγκη του να ανήκει, να µοιάζει µε τους άλλους και να 
συλλειτουργεί σε κοινά έργα. 

 
2. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ: Διατήρηση και 

συνέχιση παλιών και οικείων καταστάσεων και 
προσεγγίσεων, σε σχέση µε την ανάγκη για αλλαγή. 

 
3. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 

Ανάγκη του καθενός να είναι αποτελεσµατικός και 
αποδοτικός σε αυτό που αναλαµβάνει, σε σχέση µε την 
ανάγκη να εκφράζει τα συναισθήµατά του και να 
διαµορφώνει κλίµα οικειότητας στις µεταξύ του σχέσεις. 



ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Σε όλες τις οµάδες παρατηρείται ότι κατανέµονται οι 
ευθύνες και το «ηγείσθαι» για τις ξεχωριστές αυτές 
λειτουργίες ανάµεσα στα µέλη, έτσι ώστε κάποιοι να 
αναλαµβάνουν περισσότερο από άλλους τη µια ευθύνη 
έναντι της άλλης. Έτσι διαµορφώνεται το περίγραµµα 
κάποιων ρόλων που αποτελούν «σχηµατισµούς 
χαρακτηριστικής συµπεριφοράς και ευθύνης». 

 



Ο «ηγέτης του έργου» 

Οι οµάδες συγκροτούνται για να υλοποιήσουν ένα έργο για 
στο οποίο την πρωταρχική ευθύνη φέρει ο εκπαιδευτικός ως 
«ηγέτης έργου» και βοηθιέται σε µεγάλο βαθµό από τους 
µαθητές εκείνους που προσανατολίζονται κατεξοχήν προς το 
έργο, προσφέροντας κυρίως τη διάθεσή τους για εργασία. 
Τέτοιοι ρόλοι είνα: «ο ειδικός» στο θέµα, που έχει θεωρητικές 
γνώσεις ή πρακτική εµπειρία, «ο γραµµατέας» που κρατάει 
«ένα είδος ηµερολογίου» για τις δράσεις, «ο βοηθός» που 
συµµετέχει στο συντονισµό, «ο αξιολογητής» που στρέφει 
την προσοχή των µελών στο κατά πόσο προχωράει 
αποτελεσµατικά το έργο, µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο και 
«ο συνεχώς ερωτών», που βρίσκει συνεχώς αφορµή να 
διακόπτει και να ζητάει διευκρινίσεις για το έργο  που δεν είναι 
ουσιαστικές ή δεν είναι της στιγµής (µ’ αυτόν τον τρόπο 
υπηρετεί την ανάγκη να διατηρείται η οµάδα στην οικεία 
παραδοσιακή της µορφή). 



Ο «ηγέτης της οµάδας» 

Η διαµόρφωση και διατήρηση των σχέσεων των µελών 
της οµάδας, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η υλοποίηση του 
έργου αναλαµβάνεται από τον «ηγέτη της οµάδας», ο 
οποίος µπορεί να είναι ο εκπαιδευτικός ή κάποιος µαθητής 
για τον οποίο προκύπτει αυθόρµητα η λειτουργία αυτή. Είναι 
ρόλος που φροντίζει να κρατάει το οµαδικό πνεύµα ψηλά, 
που εκφράζει τις ανάγκες της οµάδας, που υποστηρίζει τα 
συµφέροντα των µελών, όπως π.χ. την αναβολή στην 
παράδοση µιας εργασίας, ή την αφιέρωση περισσότερου 
χρόνου, για χαλάρωση, κλπ. 
Πολλές φορές  «ο ηγέτης της οµάδας» ενεργοποιείται 

έντονα και όχι σε χαµηλούς τόνους, σε σηµείο να γίνει 
ενοχλητικός για τη µαθησιακή διαδικασία. 



Ο «συναισθηµατικά υπεύθυνος» 

Ο ρόλος που διευκολύνει την έκφραση των 
συναισθηµάτων και λειτουργεί σαν «συγκινησιακό 
βαρόµετρο», εκφράζοντας το είδος και την ένταση του 
συναισθήµατος της οµάδας είναι ο «συναισθηµατικά 
υπεύθυνος». Το άτοµο αυτό είναι το πρώτο που δείχνει 
στενοχώρια ή δυσφορία για κάτι που δεν πάει καλά στις 
σχέσεις των µελών ή φόβο µπροστά σε κάποιο καινούργιο 
άνοιγµά του στη διεργασία π.χ. στο µοίρασµα των 
προσωπικών του εµπειριών.  
Πολλές φορές εκφράζει τα συναισθήµατα µέσα από 

«γκρίνια», ή «παράπονα». 



Μια άλλη µορφή του ίδιου ρόλου είναι «ο γελωτοποιός», 
που βοηθάει µε τον τρόπο του να παράγεται γέλιο και φέρνει 
τα µέλη πιο κοντά συγκινησιακά και τα ξεκουράζει, ιδιαίτερα 
σε στιγµές ανησυχίας και κούρασης από κάποια δυσκολία ή 
κρίση. 
Επίσης «ο εµψυχωτής» είναι ο ρόλος αυτός που 

απευθύνεται στις συγκινησιακές ανάγκες της οµάδας, αυτός 
που έχει τον καλό λόγο, που επιβραβεύει, ενθαρρύνει, 
λειτουργεί εξισορροπητικά, επιλύει συγκρούσεις. 
Και οι δυο ρόλοι στην υπερβολή τους δρουν αρνητικά. 



«Ο αµφισβητίας» 

Μια σηµαντική ανάγκη, κοινή στη διεργασία όλων των 
οµάδων, είναι η ανάγκη των µελών για διαµόρφωση και 
έκφραση της δικής τους άποψης και παράλληλα για 
αντιπαράθεση µε την άποψη των άλλων, για αµφισβήτηση 
και ανεξαρτητοποίηση από τα όποια δεδοµένα περιέχει η 
δοµή του προγράµµατος ή υποστηρίζει ο δάσκαλος. Για να 
ικανοπιείται αυτή η ανάγκη αναδύεται ο ρόλος του 
«αµφισβητία» που εκφράζει την τάση για διεύρυνση του 
αντιληπτικού πλαισίου, για αυτόνοµη και δηµιουργική 
ανάπτυξη και για αλλαγή. 



«Ο ιδιαίτερος» 

Ο ρόλος του «ιδιαίτερου» είναι αυτός που έχει 
αναλάβει την ευθύνη να αναρωτιέται ποιο είναι το νόηµα 
αυτού που κάνουµε και πως συνδέεται αυτό µε ότι κάνουµε 
στη ζωή µας µέσα και έξω από την οµάδα. Είναι αυτός που 
δρα µε πιο προσωπικό προσανατολισµό συγκριτικά µε 
τους άλλους και µπορεί να περιθωριοποιείται και να 
αγνοείται κάπως η παρουσία του ή να περιβάλλεται µε 
ενδιαφέρον και να αξιοποιούνται οι παρεµβάσεις του.  



«Ο αποδιοποµπαίος» 

Ο ρόλος που απευθύνεται στην ανάγκη για απορρόφηση 
της συγκινησιακής φόρτισης, ταυτόχρονα όµως και στην 
ανάγκη για αποδοχή της αδυναµίας και της προσωπικής 
ιδιαιτερότητας, είναι αυτός που ονοµάζεται χαρακτηριστικά 
«αποδιοποµπαίος» ή αλλιώς «καρπαζοεισπράκτορας». 
Είναι αυτός που δέχεται από την οµάδα το φορίο της 
αποτυχίας του, του τι δεν πήγε καλά και θυµίζει ότι τα λάθη 
είναι τόσο αναµενόµενα όσο και χρήσιµα και βοηθούν στο να 
επανακαθορίζονται οι στόχοι, ώστε να γίνονται πιο 
κατάλληλοι και εφικτοί για την οµάδα. 



ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 

Όλοι οι προαναφερθέντες ρόλοι είναι χρήσιµοι και 
αναδύονται για να υπηρετήσουν  την ανάπτυξη της οµάδας. 
Οι σχηµατισµοί των ρόλων, όπως αναδεικνύονται 
αντανακλούν τις «εσωτερικές φωνές» που συνυπάρχουν 
µέσα στον καθένα από µας όταν συµµετέχει σε µια οµάδα: 
υπάρχει η φωνή της αµφισβήτησης, αυτή που φωνάζει 
κουράστηκα ή δυσκολεύοµαι, κλπ. Οι ρόλοι ταυτόχρονα 
αντικατοπτρίζουν διεργασίες αντίστοιχες της ευρύτερης 
κοινωνίας. Οι ρόλοι εποµένως αποτελούν αλληλένδετους, 
συµπληρωµατικούς κρίκους στη διεργασία της 
µάθησης. 



Η δυσλειτουργία προκύπτει σε δυο περιπτώσεις: 
•  Όταν οι ρόλοι παγιώνονται σε κάποια πρόσωπα 
και σε συγκεκρµένες µορφές έκφρασης και δεν 
εναλλάσονται ανάµεσα σε περισσότερα µέλη. 
•  Όταν δεν αξιοποιούνται για την αντιµετώπιση των 
αναγκών της οµάδας, αλλά αντίθετα θεωρούνται 
ενόχληση και επιχειρείται η αποσιώπησή τους.  



ΠΩΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΟΛΟΙ 

Η κάθε οµάδα αναπτύσσει τη δική της διεργασία µε το 
δικό της µοναδικό τρόπο. Ανάλογα µε τον τρόπο που έχει 
µεγαλώσει ο κάθε ένας και τη δυναµική των σχέσεων 
µέσα στην οικογένεια και σε άλλες σηµαντικές οµάδες στη 
ζωή του έχει και ανάλογη «προπαίδεια» σε ρόλους µέσα 
στη διεργασία. Όλοι τείνουµε να επαναλαµβάνουµε 
σχήµατα συναλλαγής µε τα οποία έχουµε εξοικειωθεί. 
Κάποιος που µεγαλώνει µε το ρόλο «του καλού 

παιδιού», τείνει περισσότερο προς τον «ηγέτη έργου» 
παρά προς τον «αµφισβητία», προς τον οποίο τείνει 
περισσότερο αυτός που έχει συνηθίσει να µπαίνει   στο 
ρόλο του άτακτου. 



ΠΩΣ ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΙΣΧΥ 

Οι δηµοφιλείς ρόλοι µέσα στις οµάδες έχουν 
περισσότερη ισχύ, ο λόγος τους εισακούεται και η 
συµπεριφορά τους είναι αποδεκτή. Βέβαια τα κριτήρια της 
κάθε οµάδας σχετικά µε τους δηµοφιλείς µαθητές και τους 
µη δηµοφιλείς διαφέρουν.  
Για παράδειγµα οι οµάδες που δίνουν µεγάλη σηµασία 

στη διεκπεραίωση ενός προκαθορισµένου έργου σε 
προκαθορισµένο χρόνο και τρόπο θεωρούν «δηµοφιλή 
µαθητή», το µαθητή που µπαίνει στο ρόλο του «ηγέτη 
έργου», ενώ οι οµάδες που επιζητούν τη δηµιουργική 
έκφραση τείνουν να θεωρούν πιο «δηµοφιλή», «τον 
αµφισβητία», «τον ιδιαίτερο» ή «τον ηγέτη οµάδας». 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 

Ο δάσκαλος όταν αντιλαµβάνεται την ύπαρξη κάποιων 
ρόλων καλείται να: 
•  Αξιολογήσει, αξιοποιώντας και άλλες ενδείξεις, κατά 
πόσο η οµάδα πράγµατι έχει κάποια ανάγκη στη δεδοµένη 
φάση ανάπτυξής της. Για παράδειγµα, αν κάποιος µαθητής 
τα τελευταία λεπτά κάνει πολλαπλές απόπειρες για για 
αστεία, σε σηµείο που να διασπάται συνεχώς η προσοχή 
όλων στην τάξη, αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι η οµάδα έχει 
κουραστεί και έχει ανάγκη για χαλάρωση ή για αλλαγή 
διαδικασίας. 
•  Παρέµβει, αξιοποιώντας τη συµπεριφορά ενός µαθητή 
(π.χ. «του γελωτοποιού»), λέγοντας: «από ότι φαίνεται και 
µας το δείχνει συνεχώς ο Κωστάκης µε τα αστεία του, 
κουραστήκατε και έχετε ανάγκη για κάτι άλλο». 



ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 

Εάν ο δάσκαλος διαπιστώνει ότι εναλλάσονται οι ρόλοι 
µέσα στην οµάδα της τάξης του και διαφοροποιείται 
ολοένα και περισσότερο ο τρόπος έκφρασής τους, τότε 
έχει µια ένδειξη ότι η οµάδα προχωράει καλά. 



ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Η διεργασία ανάπτυξης της οµάδας παράγει θέµατα 
προς επίλυση, µέσα από την αντιµετώπιση των οποίων οι 
καινούργιες πληροφορίες ενσωµατώνονται σε παλιές δοµές 
ή οι παλιές δοµές διαλύονται για να δηµιουργήσουν 
καινούργιες µε αφορµή τις νέες πληροφορίες και ανάγκες.  
Αυτή η δυναµική αλληλουχία αφοµοίωσης, προσαρµογής, 
αποδόµησης-αναδόµησης βρίσκεται στον πυρήνα της 
αναπτυξιακής διεργασίας της οµάδας. 
Τα θέµατα προς επίλυση αναδεικνύονται µε κάποια 

χρονική σειρά, δηµιουργώντας µια αλληλουχία φάσεων η 
διάρκεια των οποίων δεν είναι προβλέψιµη, γιατί εξαρτάται 
από τη δυναµική που αναπτύσσεται. 



Φάση 1η 
 

• Καθορίζονται τόσο ο σκοπός όσο και οι επιµέρους 
στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 
γύρω από το συγκεκριµένο έργο.  
• Προσδιορίζεται η στρατηγική δράσης. 
• Δοµείται το εκπαιδευτικό συµβόλαιο δηλαδή µια κοινή 
συµφωνία µε τους µαθητές  µας ως προς τις προσδοκίες 
που έχουµε, το πως θα λειτουργήσει η οµάδα και η 
µεταξύ µας συνεργασία, κ.α. 



      Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός οφείλει να : 
•   Εξηγήσει τους κανόνες και τις κοινωνικές 
δεξιότητες της συνεργατικής συµπεριφοράς. 
•   Κάνει εξάσκηση στα παιδιά µε «µαθήµατα 
συνεργατικής́» συµπεριφοράς.  
•    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.  
Ακόµη ο εκπαιδευτικός οφείλει να εκπαιδεύσει κάθε 

µαθητή και µαθήτρια, έτσι ώστε να χρησιµοποιεί τριών 
«χροιών φωνές», τη χαµηλή για τη συνεργασία, την 
κανονική και τη δυνατή, για την παρουσίαση του 
θέµατός του στην τάξη. 



Φάση 2η 

 
Σε αυτή τη φάση δοκιµάζονται όλα όσα συµφωνήθηκαν 

στην 1η φάση, δηλαδή αποσαφηνίζονται οι κανόνες 
λειτουργίας, οι διαδικασίες και η προσέγγιση του θέµατος και 
αρχίζει να διαµορφώνεται σαφέστερη εικόνα για το τι έχει να 
προσφέρει ο καθε ένας. Ταυτόχρονα αρχίζουν να 
αναδεικνύονται και οι αδυναµίες της οµάδας και οι διαφορές 
των συµµετεχόντων σε απόψεις, επίπεδο κινήτρου, 
δέσµευσης, κλπ. 

 



Φάση 3η  
 
Στη φάση αυτή δηµ ι ουργούντα ι δ ιαφωνίες κα ι 
αντιπαραθέσεις, δηλαδή αρχίζουν να εκφράζονται οι 
διαφορές. Οι συµµετέχοντες επανεξετάζουν το κατά πόσο 
θέλουν να παραµείνουν σε µια οµάδα, τείνουν να 
αποβάλουν στόχους που δεν τους εκπροσωπούν, ακόµα και 
πρόσωπα που εκφράζουν κάτι από αυτούς. Κάποια 
αρνητικά συναισθήµατα απευθύνονται προς το δάσκαλο ο 
οποίος τίθεται σε αµφισβήτηση για το ρόλο του, τις 
µεθόδους, η τις προσεγγίσεις του. Εν ολίγοις η οµάδα βιώνει 
κρίση. 



Η κρίση παίρνει συνήθως τη θέση της κάπου στη µέση 
και σηµατοδοτεί την ανάγκη επανατοποθέτησης στόχων και 
προσδοκιών, είναι αναµενόµενη, καλοδεχούµενη και 
αξιοποιήσιµη, αρκεί να είναι «στην ώρα» της, να 
περιορίζεται σε έκταση και δυσκολία που «αντιστοιχεί στις 
δυνάµεις» της συγκεκριµένης οµάδας. 
Εάν η κρίση έρχεται άκαιρα ή είναι υπερβολικά «βαριά», 

τότε συνήθως η οµάδα προσπαθεί να την αποφύγει µε 
διάφορους χειρισµούς αναβάλοντας την αποκάλυψη των 
δυσκολιών. Έτσι όµως οι δυσκολίες συσσωρεύονται και η 
ανάγκη αντιµετώπισής τους γίνεται πιο επιτακτική, οπότε 
χρειάζεται «πυροσβεστική» παρέµβαση. 



Φάση 4η 

 
Αν η οµάδα αντέξει την αβεβαιότητα της προηγούµενης 

φάσης και αξιοποιήσει την ανάδυση των συναισθηµάτων και 
των δυσκολιών, προχωράει σε επανατακτοποίηση αρκετών 
θεµάτων που αφορούν τους στόχους, τις διαδικασίες, τους 
κανόνες, τους ρόλους, κ.α. Ξεκαθαρίζει τις ασάφειες και 
επανατοποθετεί το συµβόλαιο σε νέα βάση, περνώντας έτσι 
σε βαθύτερο συγκινησιακό και αντιληπτικό επίπεδο. 



Φάση 5η  
 
Επικρατεί ευφορία, διαµορφώνεται κλίµα εµπιστοσύνης 

και η οµάδα χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση στην 
εκµάθηση νέων πραγµάτων. Αυξάνεται η οικειότητα, το 
«εµείς» είναι εντονότερο, η ταυτότητα της οµάδας 
σαφέστερη, αναπτύσσεται η «αυτοηγετικότητα» της οµάδας, 
δηλαδή η ικανότητα των συµµετεχόντων για αυτορύθµιση και 
µεγαλώνει η δέσµευση µεταξύ τους.  

 



Φάση 6η  
 
Η οµάδα σ’ αυτή τη φάση έχοντας πετύχει ένα πρώτο 

επίπεδο των στόχων της θα µπορούσε να τερµατίσει, 
κάνοντας απολογισµό και εστιάζοντας στο τι έµαθαν οι 
µαθητές και πως µπορούν να το αξιοποιήσουν µέσα και 
έξω από την οµάδα. Αν η οµάδα δεν τερµατίσει ξεκινάει 
αναπόφευκτα ένας νέος κύκλος των προαναφερθέντων 
φάσεων, δηµιουργούνται νέες απαιτήσεις και προσδοκίες 
και η ανασφάλεια επανέρχεται. 

 
 
 



Οµαδοσυνεργατική µάθηση (Cooperative Learning)  
εννοείται η εργασία σε οµάδες µε κοινό στόχο, η οποία 
επιτρέπει τη µεγιστοποίηση της µάθησης για όλους  

(Johnson & Johnson, 1990). 

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 



 Η οµαδο-συνεργατική διδασκαλία και µάθηση: 
 

•   Βοηθά τα παιδιά µε χαµηλή επίδοση 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. 



Μέθοδος Jigsaw 

Ο κάθε µαθητής της οµάδας αναλαµβάνει να 
επεξεργαστεί ένα υποθέµα από το θέµα που τους έχει 
ανατεθεί.  
Στη συνέχεια κάθε µαθητής διδάσκει στους 

υπόλοιπους  όσα έχει µελετήσει και κατακτήσει. 
Ο κάθε µαθητής καταβάλλει ατοµική προσπάθεια 

για να κατανοήσει, ώστε να διδάξει στους άλλους αυτά 
που κατανόησε και έτσι να συµβάλλει στην απόδοση 
της οµάδας του. 



Μέθοδος Learning Together 

Οι µαθητές χωρίζονται σε τετράδες. 
Αναλαµβάνουν να επεξεργαστούν ένα επίµαχο 

θέµα. 
Υποδύονται αντιµαχόµενους ρόλους (υπέρ και 

κατά). 
Δυο µαθητές από κάθε οµάδα συµµετέχουν σε 

διάλογο αντιπαράθεσης (debate). 
Αντιστρέφονται οι ρόλοι. 



Στρατηγική Co-op 

ü  Οι µαθητές εκφράζουν τα ενδιαφέροντά τους για ένα 
θέµα. 
ü  Συγκρότηση οµάδων µε βάση το κοινό ενδιαφέρον. 
ü  Επιλογή θεµάτων µελέτης από κάθε οµάδα. Ανάθεση 
καθηκόντων σε κάθε µέλος. 
ü  Ατοµική εργασία 
ü  Παρουσίαση εργασίας από κάθε µέλος της οµάδας. 
Σύνθεση εργασιών. 
ü  Προετοιµασία της παρουσίασης της οµάδας. 
ü  Παρουσίαση των οµάδων. 
ü  Αξιολόγηση:  
ü  Η τάξη αξιολογεί την παρουσίαση κάθε οµάδας 
ü  Η κάθε οµάδα αξιολογεί τη συµβολή κάθε µέλους της  
ü  Ο εκπ/κός αξιολογεί την παρουσίαση κάθε οµάδας. 



Στρατηγική οµαδικής εργασίας 

Κάθε µαθητής αναλαµβάνει ένα ρόλο στον οποίον 
προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι ενέργειες που 
απαιτούνται, προκειµένου η οµάδα να ολοκληρώσει την 
εργασία της.  
Για παράδειγµα, ο ρόλος ενός µαθητή είναι να 

ελέγχει το χρόνο που θα µιλήσει κάθε µέλος, άλλος 
µαθητής αναλαµβάνει να παρακινεί όλα τα µέλη να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, άλλος αναλαµβάνει το 
ρόλο του γραµµατέα ή του αναγνώστη κλπ.  



Συνεργατική µάθηση - µέθοδος Kagan 

ΟΜΑΔΑ: Κάθε συνεργατική οµάδα αποτελείται από 3-6 
µόνιµα µέλη, ανάµεσα στα οποία υπάρχει ισχυρή συνοχή. 
Γνωρίζονται µεταξύ τους, αποδέχονται και υποστηρίζουν το 
ένα το άλλο. Είναι µια οµάδα µε ετερογενή σύνθεση, βάσει 
των ικανοτήτων, του φύλου, της σύµπνοιας και της 
εθνοτικής καταγωγής. 
■ Τρόποι συγκρότησης των οµάδων: τυχαίοι ή 

συνειδητοί.  



■ Αρµοδιότητες στο πλαίσιο της οµάδας: 
–Εκείνος που κρατά σηµειώσεις και είναι υπεύθυνος 

για την ορθή εκφορά του λόγου (τη συντακτική και 
νοηµατική ορθότητα). 

–Εκείνος που χρονοµετρά και είναι υπεύθυνος για 
την τήρηση των χρονικών ορίων.  

–Ο δάσκαλος (επικεφαλής της οµάδας) διασφαλίζει 
ότι κάθε µέλος κάνει σωστά την εργασία που του έχει 
ανατεθεί και φροντίζει να υπάρχει αποτελεσµατική επι- 
κοινωνία ανάµεσα στα µέλη της οµάδας.  

– Ο εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος να βρίσκεται η 
οµάδα σε επαφή µε τον εκπαιδευτικό και παρουσιάζει 
τόσο την εργασία ολοκληρωµένη όσο και µια έκθεση για 
το έργο της οµάδας.  



■ Ανάθεση των εργασιών στα µέλη της οµάδας, 
οργάνωση της δουλειάς, προσδιορισµός της τεχνικής που 
θα χρησιµοποιηθεί (π .χ . «στρογγυλό τραπέζι», 
«ψηφιδωτό» κτλ.). 

■ Τεχνικές: Όλες οι συνεργατικές τεχνικές έχουν λόγο 
ύπαρξης, καθώς καθεµιά από αυτές προσφέρεται για 
διαφορετική κατάσταση.  

 
■ Θέµατα που πρέπει να συνεκτιµώνται κατά την 

επιλογή τεχνικής: 
■ Ο χρόνος που παραχωρείται για την εργασία  
■ Οι µορφές των δραστηριοτήτων  
■Το είδος του µαθήµατος 
■ Το περιεχόµενο 
■ Ο βαθµός αλληλεξάρτησης 



α) Τεχνική για τη συγκρότηση µιας οµάδας 
Ανθρώπινο ψηφ ιδωτό : Τεχν ι κή τ υχα ί α ς 

συγκρότησης οµάδας.  
Θα κόψετε µερικές εικόνες σε τόσα κοµµάτια, όσα 

είναι τα µέλη της οµάδας. Καθένας παίρνει ένα κοµµάτι 
της εικόνας. Οι µαθητές ανταλλάσσουν τα κοµµάτια 
µεταξύ τους. Καθένας πρέπει να ανταλλάξει τουλάχιστον 
ένα κοµµάτι.  

Στη συνέχεια πρέπει να βρουν ο ένας τον άλλο, για να 
συµπληρωθεί η εικόνα. 

 Έτσι οι οµάδες συγκροτούνται µε τυχαίο τρόπο, αλλά, 
αν γράψετε τα ονόµατα των µαθητών στο πίσω µέρος 
των κοµµατιών της εικόνας, η τεχνική αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να συγκροτηθούν οµάδες µε πιο 
συνειδητό τρόπο. 



β) Τεχνική για την επεξεργασία ενός νέου θέµατος 
Συνέντευξη σε τρία βήµατα: 
Ο δάσκαλος δίνει στα µέλη της οµάδας κάρτες µε τα 

γράµµα Α, Β, Γ, Δ. Καθένας παίρνει ένα διαφορετικό 
κείµενο και µια διαφορετική άσκηση. Κάθε µέλος της 
οµάδας διαβάζει το κείµενο και την άσκησή του και κρατά 
σηµειώσεις. 
■ Ο µαθητής Α µιλά στο µαθητή Β σχετικά µε το 

κείµενό του, ενώ ο Γ µιλάει στον Δ σχετικά µε το δικό του 
κείµενο. 
■ Ο Β λέει στον Α και ο Δ λέει στον Γ τι διάβασε. 
■ Κουτσοµπολιό»: Ο Α λέει στον Γ και στον Δ τι 

άκουσε από τον Β, ενώ ο Β λέει τι άκουσε από τον Α. Στη 
συνέχεια, ο Γ επαναλαµβάνει αυτά που άκουσε από τον 
Δ και ο Δ επαναλαµβάνει αυτά που άκουσε από τον Γ. 



γ)  Τεχνική ανακεφαλαίωσης και συστηµατοποίησης 
Στρογγυλό τραπέζι: Αυτή η τεχνική προσφέρεται για: 
■ προετοιµασία µιας παρουσίασης 
■ έλεγχο του κατά πόσο οι µαθητές κατανόησαν µια 

πληροφορία  
■ καταιγισµό ιδεών 
■ εξέταση των µαθητών 
Τα µέλη της οµάδας χρησιµοποιούν ένα φύλλο χαρτί και 

ένα στυλό. Ένας από όλους γράφει κάτι και περνάει το χαρτί 
και το στυλό σε αυτόν που κάθεται στα αριστερά του. Η 
ονοµασία «στρογγυλό τραπέζι» οφείλεται ακριβώς στο ότι το 
χαρτί και το στυλό περνούν από χέρι σε χέρι και κάνουν το 
γύρο της οµάδας. 



δ) Τεχνικές αποτίµησης και αξιολόγησης 
Αποστολή µιας ερώτησης – ποιοτικός έλεγχος και 

αξιολόγηση σε µια οµάδα. 
Κάθε οµάδα στέλνει µια ερώτηση στις υπόλοιπες 

(µε οµόφωνη απόφαση) και µετά από λίγο στέλνει και 
την ορθή απάντηση. Οι οµάδες ελέγχουν η µια την 
άλλη. 



Εφαρµογή οµαδοσυνεργατικών µεθόδων/
στρατηγικών στη διδασκαλία της Γλώσσας 

Κατανόηση κειµένου 
 
Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µία ιστορία.  
Μετά, δίνει σε κάθε µέλος της οµάδας ένα διαφορετικό 

καρτούν.  
Τα µέλη προσπαθούν να βάλουν τα καρτούν στη 

σωστή σειρά, ώστε να απεικονίσουν την ιστορία.  



Αξιολόγηση κειµένου 
 
Τα µέλη της οµάδας διαβάζουν ατοµικά και σιωπηλά 

µία ιστορία που τους δόθηκε σε αντίγραφα από τον 
εκπαιδευτικό και γράφουν ατοµικά σχόλια και την άποψή 
τους, όπως τι τους άρεσε στην ιστορία και τι όχι.  

 
Στη συνέχεια συζητούν όλοι µαζί και εντοπίζουν κοινές 

ή διαφορετικές απόψεις.  
 
Όταν οι απόψεις τους είναι διαφορετικές, προσπαθούν 

να τις αιτιολογήσουν και να πείσουν τα υπόλοιπα µέλη για 
την ορθότητά τους.  

 
Στόχος είναι οι απόψεις των µελών τελικά να 

συγκλίνουν, ώστε σαν οµάδα πλέον να παρουσιάσουν τις 
αξιολογικές τους κρίσεις για την ιστορία ενώπιον της τάξης.  



Δραµατοποίηση λογοτεχνικού κειµένου (διηγήµατος) 
 
Ο εκπαιδευτικός διαβάζει ένα διήγηµα.  
Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε τους µαθητές, το διήγηµα 

τεµαχίζεται σε επιµέρους επεισόδια (σκηνές) και κάθε οµάδα 
επιλέγει ένα επεισόδιο το οποίο επιθυµεί να δραµατοποιήσει.  
Κατόπιν, κάθε οµάδα συζητά την πλοκή του επεισοδίου, 

τους χαρακτήρες των ηρώων που εµφανίζονται σε αυτό, τη 
δράση τους, τα κίνητρα των ενεργειών τους κλπ. (τι έκαναν, 
πώς το έκαναν, γιατί το έκαναν…) και ένα µέλος κρατά 
σηµειώσεις της συζήτησής τους.  
Ο εκπαιδευτικός περιφέρεται και ενηµερώνεται.  
Μετά, οι οµάδες οργανώνουν τη δραµατοποίηση των 

επεισοδίων και στη συνέχεια κάθε οµάδα διαδοχικά δίνει την 
παράστασή της µε τη σειρά διάταξης των επεισοδίων.  
Στο τέλος, τα µέλη κάθε οµάδας γράφουν δύο πράγµατα 

που τους ικανοποίησαν κατά τη διάρκεια της δράσης τους, 
όπως επίσης και δύο πράγµατα που θα µπορούσαν να 
βελτιώσουν σε µία επόµενη δραµατοποίηση.  



Εξάσκηση στη χρήση του λεξικού και παραγωγή γραπτού 
λόγου 

 
Δίνεται στις οµάδες ένα σύνολο λέξεων άγνωστων 

στο λεξιλόγιό τους.  
Τα µέλη αναζητούν στο λεξικό την ερµηνεία κάθε 

λέξης και σε συνεργασία, διατυπώνουν µία πρόταση 
που να περιέχει τη λέξη.  



Οµαδοσυνεργατική συζήτηση 
 
Αναπτύσσει τις επικοινωνιακές και λεκτικές δεξιότητες 

των µαθητών.  
Στάδια της τεχνικής: 
α) Ο συντονιστής της συζήτησης κάνει αντιφατικές 

δηλώσεις σχετικά µε ένα θέµα. 
β) Οι προτάσεις παρουσιάζονται στην αίθουσα.  
γ) Κάθε µαθητής στέκεται κάτω από µια δήλωση, 

ανάλογα µε τη γνώµη ή τα αισθήµατά του. 
δ) Αφού δηµιουργηθούν οι οµάδες για τη συζήτηση, ο 

δάσκαλος θέτει ένα χρονικό όριο για τη συγκέντρωση των 
επιχειρηµάτων υπέρ της δήλωσης.  
ε) Μετά τη συγκέντρωση των επιχειρηµάτων, κάθε 

οµάδα επιλέγει τον εκπρόσωπό της. 



στ) Οι εκπρόσωποι των οµάδων κάθονται γύρω από 
ένα τραπέζι και παίρνουν τις λεγόµενες µάρκες συζήτησης 
(3-6 µάρκες, ανάλογα µε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή 
σας και τον αριθµό των παιδιών που συµµετέχουν). 
ζ) Τα µέλη της οµάδας στέκονται πίσω από τους 

εκπροσώπους τους και παίρνουν επίσης µάρκες. Αυτές οι 
µάρκες επιτρέπουν στους υπόλοιπους µαθητές, εκτός από 
τον εκπρόσωπο, να συµµετέχουν στη συζήτηση. 
Εναλλακτικά, τα µέλη της οµάδας µπορούν να δώσουν τις 
µάρκες τους στον εκπρόσωπο, αν, µολονότι έχουν 
τελειώσει οι δικές του, έχει µερικά ακόµη επιχειρήµατα να 
παρουσιάσει. 
η) Όταν ο εκπρόσωπος αναπτύσσει ένα επιχείρηµα, 

πρέπει να τοποθετεί µια µάρκα στο κέντρο του τραπεζιού. 
Οι µάρκες ορίζουν τον αριθµό των επιχειρηµάτων. Κάθε 
επιχεί ρηµα στοιχίζει µία µάρκα. Χρησιµοποιώντας αυτή την 
τεχνική, ο εκπαιδευτικός δεν ελέγχει µόνο τη διάρκεια της 
συζήτησης, αλλά διδάσκει τους µαθητές και πώς να 
διατυπώνουν τα επιχειρήµατά τους µε ακρίβεια και 
συντοµία. 



 
 

 
Συντελεί στην περισσότερη χρήση της µαθηµατικής γλώσσας. 
Καλλιεργεί πολλαπλές προσεγγίσεις για την επίλυση ενός 

προβλήµατος, διότι υπάρχει: 
ü   ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µελών της οµάδας 
ü  ανάπτυξη της από κοινού αναπαράστασης του προβλήµατος, 
ü  δυνατότητα διαφορετικής ερµηνείας των δεδοµένων του 
προβλήµατος σε µαθηµατικές σχέσεις, 
ü  ποικιλία των στρατηγικών αντιµετώπισης του προβλήµατος που 
επινοούνται από τα µέλη της οµάδας 
ü  αναστοχασµός, τον οποίο «αναγκάζεται» να χρησιµοποιήσει ο 
µαθητευόµενος, 
ü  εξάσκηση των µελών της οµάδας στο να θέτουν ερωτήσεις, να 
αναζητούν ακριβείς λεπτοµέρειες, να εκτιµούν και να προβλέπουν, να 
υποθέτουν, 
ü  επινόηση και χρήση επιχειρηµάτων, τα οποία πρέπει να πείσουν τα 
υπόλοιπα µέλη της οµάδας. 

Εφαρµογή οµαδοσυνεργατικών µεθόδων/στρατηγικών 
στα Μαθηµατικά 

 



ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΙΝ  ΠΡΟ(Σ)ΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
1. Οι µαθητές δεν έχουν συνηθίσει στην οµαδική εργασία και 

δεν αντιµετωπίζουν µε σοβαρότητα αυτόν τον τρόπο εργασίας. 
2. Δεν ευνοεί η αίθουσα διδασκαλίας που έχω. Είναι µικρή, τα 

θρανία δεν είναι καλά ώστε να µετακινηθούν και να φτιάξουµε 
τους χώρους των οµάδων. 

3. Αισθάνοµαι ανασφαλής, γιατί δεν έχω δουλέψει µε αυτόν 
τον τρόπο. 

4. Πώς θα ελέγχω την ατοµική συµµετοχή και επίδοση των 
µαθητών µέσα στην οµάδα; 

5. Πώς θα χωρίσω τους µαθητές µου σε οµάδες; Με ποια 
κριτήρια (αριθµός, φύλο, επίδοση, χαρακτήρα, διαφορετική 
προέλευση, κλπ) ή να αφήσω τους ίδιους να συστήσουν τις 
οµάδες µόνοι τους; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες σε 
κάθε περίπτωση; 

 



6. Πώς θα πείσω τους µαθητές µου να δουλέψουν 
οµαδικά; Πως θα αποκτήσουν οµαδικότητα και συνεργατικό 
χαρακτήρα ; Απαιτε ίται χρόνος , κάποιο διάστηµα 
πειραµατισµού; 

7. Σε περίπτωση που µέσα στην οµάδα επικρατήσει ως 
γλώσσα επικοινωνίας η µητρική γλώσσα των µαθητών  µου 
(αλλοδαποί), πως θα το αντιµετωπίσω; 

8. Πως θα αντιµετωπίσω τα παιδιά που είναι 
συνεσταλµένα και εσωστρεφή ή αυτά που είναι κοινωνικά, 
υπερισχύουν και επιβάλλονται στα άλλα; 

9. Πόσο χρόνο θα δολεύουν οι οµάδες µόνες τους; Θα 
απευθύνοµαι στην τάξη ως σύνολο ή η τάξη θα έχει χάσει τη 
συνολική εικόνα για τον εαυτό της; Θα ανακύψουν ίσως 
ζητήµατα ανταγωνιστικότητας µεταξύ των οµάδων; 

10. Τι κάνουµε µε τα διαφορετικά µαθησιακά επίπεδα 
καθώς και µε το θέµα αγόρια-κορίτσια; 

11. Πως επεµβαίνω στο χωρισµό των οµάδων; Ποιος 
είναι ο ρόλος µου; 

 



12. Πώς διαπραγµατεύεται η οµάδα τις δυσκολίες της; 
13. Πως αξιολογείται µια οµαδική δουλειά σε σχέση µε τον 

κάθε µαθητή; 
14. Σπάµε τις παρέες και τις φιλίες που υπάρχουν στην 

τάξη ή τις αξιοποιούµε; 
15. Πώς διαχειριζίµαστε τη δυσλειτουργία µιας οµάδας; 

π.χ. Όταν όλα τα κάνει ένας ο οποίος «καπελώνει» τους 
άλλους,ή οµάδες όπου δεν λαµβάνει κανείς πρωτοβουλία; 

16. Πόσο παρεµβατικός είναι ο εκπαιδευτικός; Ποιος είναι 
ο ρόλος του; Τι ακριβώς σηµαίνει «εµψυχώνω» την οµάδα; 

17. Αγωνιώ µήπως χάσω τον έλεγχο της τάξης. Πώς 
ελέγχω τις οµάδες; 

18. Πώς καταφέρνω να γίνεται δουλειά και να µη γίνεται 
υπερβολική φασαρία; 

19. Πώς ελέγχω το έργο που παράγεται; 



Τα κύρια κριτήρια για την οµαδοποίηση των µαθητών κατά 
περίπτωση είναι: νοηµοσύνη, σχολική επίδοση, φύλο, ενδιαφέροντα. 

Ανεξάρτητα από τα κριτήρια αυτά οι οµάδες µπορεί να είναι 
οµοιογενείς ή ανοµοιογενείς, σταθερές ή µεταβλητές, ελεύθερες ή 
καθορισµένες. Βασικό ρόλο στο πώς θα χωριστούν οι οµάδες παίζει η 
εµπειρία του εκπαιδευτικού και η παιδαγωγική του στόχευση, καθώς 
και το είδος του µαθήµατος.  

Για παράδειγµα, ένα µάθηµα Μαθηµατικών, στο οποίο θέλει ο 
εκπαιδευτικός να κινητοποιηθούν όλοι οι µαθητές, αλλά ταυτοχρόνως να 
λύσουν τις ασκήσεις τους, ο χωρισµός σε οµάδες µε κριτήριο τη σχολική 
επίδοση µοιάζει φυσικός, αρκεί να µη σταθεροποιηθεί. Στο µάθηµα της 
Γλώσσας, όµως, οι οµάδες είναι συνήθως καλό να σχηµατίζονται µε 
κριτήριο το ενδιαφέρον των µαθητών για τα προτεινόµενα για διδασκαλία 
κείµενα. Από την άλλη, στο µάθηµα της Λογοτεχνίας πάλι, µπορεί να 
αναθέσουµε σε µικτές οµάδες αγοριών - κοριτσιών ή σε αµιγείς οµάδες 
αγοριών και κοριτσιών να επεξεργαστούν κείµενα που έχουν «έµφυλο» 
_προβληµατισµό και θεµατική, προκειµένου να δούµε τον τρόπο 
πρόσληψης των κειµένων από παιδιά των δύο φύλων. 

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 



ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 
Ο εκπαιδευτικός είναι καλό να: 
 

1.   Φτιάχνει οµάδες 4 ατόµων, όπου αυτό είναι δυνατόν, 
επειδή δουλεύουν καλύτερα (5 άτοµα είναι καλύτερα από 3 
άτοµα ). 
2.   Επιτρέπει στα παιδιά να διαλέξουν την οµάδα τους, 
τουλάχιστον στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 
3.   Εξισορροπεί τη δυναµική της οµάδας σε σχέση µε το 
φύλο, τη φυλή και τη συµπεριφορά (τα κορίτσια αποδίδουν 
καλύτερα σε οµάδες ίδιου φύλου). 
4.   Αλλάζει τη σύνθεση της οµάδας ανά τακτά διαστήµατα. 
5.   Ανακατατάσσει τα µέλη, έτσι ώστε να τοποθετεί ένα παιδί 
υψηλής επίδοσης και ένα χαµηλής επίδοσης σε κάθε οµάδα. 



Κατά την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός πρέπει: 
 
■ Να µην αξιολογεί απλώς, αλλά να καταγράφει το 

στάδιο ανάπτυξής του. 
■ Να αποτιµά τη βελτίωση του µαθητή σε σύγκριση µε 

τις προηγούµενες επιδόσεις του. 
■ Να επισηµαίνει το βαθµό στον οποίο ο µαθητής 

αξιοποίησε τις ικανότητές του. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 




