
ΕΝΑΡΙΟ 3 

ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΑΞΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

 

1. Διατφπωςθ ερωτιματοσ: 

α. Ο εκπαιδευτικόσ διατυπϊνει το ερϊτθμα με ςαφινεια με βάςθ τουσ 

διδακτικοφσ ςτόχουσ που κζλει να προωκιςει. 

β. Ο εκπαιδευτικόσ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ϊςτε να ςκεφτεί ο 

κακζνασ χωριςτά τισ πικανζσ απαντιςεισ. 

γ. Ο εκπαιδευτικόσ κακορίηει το χρόνο αναμονισ για τθν απάντθςθ, ανάλογα με 

τουσ μακθτζσ του. 

δ. Ο εκπαιδευτικόσ ρωτά πόςοι μακθτζσ ζχουν ολοκλθρϊςει. 

2. Ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να ςυηθτιςουν ςε ομάδεσ (ι ςε δυάδεσ) και να 

ανταλλάξουν απόψεισ για το ερϊτθμα που τουσ τζκθκε. 

3. Ο εκπαιδευτικόσ δίνει εξατομικευμζνθ βοικεια ςε μακθτζσ (ι ομάδεσ/δυάδεσ) που 

αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ. 

4. Ο εκπαιδευτικόσ ρωτά πόςεσ ομάδεσ ζχουν απάντθςθ. 

5. Αν ζχουν απάντθςθ γφρω ςτο 75% των ομάδων (ι δυάδων) τότε ο εκπαιδευτικόσ 

ηθτά από μία ομάδα να ανακοινϊςει τθν απάντθςι τθσ. 

6. Ο εκπαιδευτικόσ ρωτά πόςοι ςυμφωνοφν και πόςοι διαφωνοφν με τθν απάντθςθ 

που ανακοινϊκθκε αλλά και πόςοι δεν ζχουν άποψθ (Δεν ηθτά ςε αυτό το ςτάδιο 

επεξιγθςθ). 

7. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από μία άλλθ ομάδα που ςυμφωνεί με τθν άποψθ που 

ανακοινϊκθκε εξιγθςθ γιατί ςυμφωνεί. 

8. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από μία άλλθ ομάδα που δεν ςυμφωνεί με τθν άποψθ που 

ανακοινϊκθκε εξιγθςθ γιατί δεν ςυμφωνεί. 

9. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά άλλα επιχειριματα ι αντεπιχειριματα (αν υπάρχουν) από τισ 

άλλεσ ομάδεσ. 

10. Ο εκπαιδευτικόσ ρωτά πόςοι ςυμφωνοφν και πόςοι διαφωνοφν με τθν επεξιγθςθ 

που ανακοινϊκθκε. Αν υπάρχει ομοφωνία τότε ηθτά από τθν ολομζλεια να 

επιβραβεφςει τθν ομάδα που ζκανε τθν ανάλογθ ανακοίνωςθ. 

11. Ο εκπαιδευτικόσ ςυντονίηει τισ απόψεισ των μακθτϊν και προςκζτει (αν είναι 

αναγκαίο) άλλα επιχειριματα για να κακοδθγιςει και να εμπλουτίςει τθ ςυηιτθςθ. 

12. Ο εκπαιδευτικόσ ςυνοψίηει τα αποτελζςματα τθσ ςυηιτθςθσ και καταλιγουν ςε 

ςυμπεράςματα, ςτο πλαίςιο τθσ ολομζλειασ. 

  



ΕΝΑΡΙΟ 2 

ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΑΞΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

 

1. Διατφπωςθ ερωτιματοσ: 

α. Ο εκπαιδευτικόσ διατυπϊνει το ερϊτθμα με ςαφινεια με βάςθ τουσ 

διδακτικοφσ ςτόχουσ που κζλει να προωκιςει. 

β. Ο εκπαιδευτικόσ απευκφνεται ςτισ ομάδεσ των μακθτϊν για να ςκεφτοφν τισ 

πικανζσ απαντιςεισ. 

γ. Ο εκπαιδευτικόσ κακορίηει το χρόνο αναμονισ για τθν απάντθςθ, ανάλογα με 

τουσ μακθτζσ του. 

2. Ο εκπαιδευτικόσ δίνει εξατομικευμζνθ βοικεια ςε μακθτζσ που αντιμετωπίηουν 

δυςκολίεσ. 

3. Ο εκπαιδευτικόσ ρωτά πόςεσ ομάδεσ ζχουν απάντθςθ. 

4. Αν ζχουν απάντθςθ γφρω ςτο 75% των ομάδων τότε ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από μία 

ομάδα να ανακοινϊςει τθν απάντθςι τθσ. 

5. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά άλλα επιχειριματα ι αντεπιχειριματα (αν υπάρχουν) από 

τουσ άλλουσ μακθτζσ. 

6. Ο εκπαιδευτικόσ προςκζτει άλλα επιχειριματα για να κακοδθγιςει και να 

εμπλουτίςει τθ ςυηιτθςθ. 

7. Ο εκπαιδευτικόσ ςυνοψίηει τα αποτελζςματα τθσ ςυηιτθςθσ και καταλιγουν ςε 

ςυμπεράςματα, ςτο πλαίςιο τθσ ολομζλειασ. 

  



ΕΝΑΡΙΟ 1 

ΒΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΑΞΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

 

1. Διατφπωςθ ερωτιματοσ: 

α. Ο εκπαιδευτικόσ διατυπϊνει το ερϊτθμα με ςαφινεια με βάςθ τουσ 

διδακτικοφσ ςτόχουσ που κζλει να προωκιςει. 

β. Ο εκπαιδευτικόσ απευκφνεται ςτθν ολομζλεια των μακθτϊν για να ςκεφτοφν 

τθν απάντθςθ. 

γ. Ο εκπαιδευτικόσ κακορίηει το χρόνο αναμονισ για τθν απάντθςθ, ανάλογα με 

τουσ μακθτζσ του. 

2. Ο εκπαιδευτικόσ δίνει εξατομικευμζνθ βοικεια ςε μακθτζσ που αντιμετωπίηουν 

δυςκολίεσ. 

3. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από κάποιο μακθτι που ψθλϊνει το χζρι του να ανακοινϊςει 

τθν απάντθςι του. 

4. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τον ίδιο μακθτι να εξθγιςει τθν απάντθςι του.  

α. Αν είναι ςωςτι θ απάντθςθ του μακθτι τον επιβραβεφει και προχωρά ςτθν 

επόμενθ ερϊτθςθ. 

β. Αν είναι λανκαςμζνθ θ απάντθςθ του μακθτι ηθτά από ζνα άλλο μακθτι να 

πει τθ δικι του απάντθςθ και να τθν εξθγιςει. 

5. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά άλλεσ απαντιςεισ (αν υπάρχουν) από τουσ άλλουσ μακθτζσ. 

6. Ο εκπαιδευτικόσ δίνει τθ ςωςτι απάντθςθ. 

7. Ο εκπαιδευτικόσ ςυνοψίηει τα αποτελζςματα τθσ ςυηιτθςθσ και καταλιγουν ςε 

ςυμπεράςματα, ςτο πλαίςιο τθσ ολομζλειασ. 

 


