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Μικροδιδαςκαλία 20ϋ: Μάκθςθ ςε ομάδεσ 

 

Φφλλο πλθροφοριϊν 

Σφνδεςθ με τα προθγοφμενα: Στο προθγοφμενο μάκθμα διαπιςτϊςαμε βιωματικά ότι 
θ δουλειά ςτθν τάξθ όταν οι εκπαιδευόμενοι ςυνεργάηονται ανά δφο γίνεται πιο 
παραγωγικι απ’ ότι όταν εργάηονται μόνοι τουσ. Στθ ςυνζχεια διαπιςτϊςαμε ότι θ 
ςφνκεςθ των ευρθμάτων όλων των ομάδων αυξάνει ακόμθ περιςςότερο τθν 
παραγωγι. Θυμθκείτε ότι ςτθν τάξθ επικρατοφςε ζνα χαροφμενο, κετικό κλίμα και θ 
ςυνεργαςία υπιρξε άψογθ. 

Ειςαγωγι: Είναι όμωσ πάντοτε τα πράγματα ζτςι; Αν το πρόβλθμα γίνει δφςκολο και 
αν οι ομάδεσ μεγαλφτερεσ τι κα ςυμβεί; Σιμερα λοιπόν κα διερευνιςουμε αυτά τα 
ερωτιματα. Θα δοφμε βιωματικά πϊσ λειτουργεί ςτθν πράξθ μια τάξθ χωριςμζνθ ςε 
ομάδεσ που ζχουν να αντιμετωπίςουν ζνα πρόβλθμα. Το πρόβλθμα ςτθν περίπτωςι 
μασ δεν αφορά κάποιο ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο και επιλζχτθκε με 
μοναδικό ςκοπό να δθμιουργιςει ςυνκικεσ ομαδικισ εργαςίασ παρόμοιεσ με αυτζσ 
που κα ςυναντιςετε ςτισ δικζσ ςασ τάξεισ. 

Δραςτθριότθτα: Χωριςτείτε ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων και με τθ βοικεια 6 φφλλων 
χαρτιοφ Α4 και κολλθτικισ ταινίασ να καταςκευάςετε «πφργο» φψουσ ενόσ μζτρου 
περίπου, που να ιςορροπεί χωρίσ ςτιριγμα.  

Συηιτθςθ: 

Πϊσ λειτοφργθςε κάκε ομάδα; Παρουςιάςτθκαν προβλιματα; 

Ποια είναι και που εντοπίηονται τα ταλζντα και τα δυνατά ςθμεία τθσ κάκε ομάδασ; 
(Μεταγνϊςθ)  

Ποια τα κετικά και ποια τα αρνθτικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ; 

Θεωρία για τθ μάκθςθ ςε ομάδεσ 

Ομάδα είναι ζνα ςφνολο ατόμων, μεγζκουσ τζτοιου, ϊςτε το οποιοδιποτε μζλοσ τθσ 
να μπορεί να μιλιςει και να ακουςτεί από όλουσ. 

Βαςικά χαρακτθριςτικά. Υπάρχουν δφο βαςικζσ προςεγγίςεισ τθσ μάκθςθσ ςε 
ομάδεσ: 

1. Η ςυςτθμικι που ενδιαφζρεται να πάρει απαντιςεισ ςτα ερωτιματα:  

 Πϊσ αντιμετωπίηει θ ομάδα τθ μάκθςθ; 

 Τι διαδικαςίεσ ακολουκεί για να εξαςφαλίςει τθν πορεία προσ τθ μάκθςθ; 

 Πϊσ χειρίηεται ςυλλογικά τθ μάκθςθ; 

 Ποια είναι τα ςυλλογικά αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ; 

2. Η αναλυτικι που ενδιαφζρεται για απάντθςθ ςτο ερώτθμα:  

 Ποια είναι τα διαρκι και μόνιμα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ ςτθν απόδοςθ των 
ατόμων που απαρτίηουν τθν ομάδα; 



 
2 

Τι ςθμαίνει αυτό; Σε μία διαδικαςία μάκθςθσ ςε ομάδα ενδιαφζρουν τόςο τα 
ςυλλογικά όςο και τα ατομικά αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ αυτισ ςτθν ανάπτυξθ 
ικανοτιτων και απόδοςθσ. 

Παρατθριςεισ / προβλιματα. Είναι πολφ ςθμαντικό να επικοινωνοφν τα μζλθ τθσ 
ομάδασ και να ςυμφωνοφν ποια είναι τα προβλιματα (να μθν τα κρατάει ο κακζνασ 
για τον εαυτό του). 

Θυμθκείτε ότι: Η μάκθςθ ςε ομάδα είναι διαφορετικι από τθν ατομικι μάκθςθ, γιατί 
θ ομάδα παρουςιάηεται ωσ ζνασ οργανιςμόσ / ζνα ςφςτθμα ωσ προσ τθ λειτουργία και 
τουσ ςτόχουσ τθσ. Ενδιαφζρει όμωσ εκτόσ από τθ ςυλλογικι απόδοςθ και θ κετικι 
επίδραςθ ςτισ αποδόςεισ των μεμονωμζνων ατόμων, που τθ ςυναποτελοφν.  

Βαςικά χαρακτθριςτικά μιασ λειτουργικισ ομάδασ: 

- Είναι ανομοιογενισ.  

- Είναι προςανατολιςμζνθ προσ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ κριαμβεφει θ αλικεια. 

- Δζχεται ωσ κυρίαρχθ τθν άποψθ τθσ πλειοψθφίασ. 

Τι ςθμαίνουν αυτά; 

- Η ανομοιογζνεια τθσ ομάδασ βοθκάει ςτθν φπαρξθ πολλϊν οπτικϊν γωνιϊν για 
τθν εξζταςθ των κεμάτων. 

- Ο προςανατολιςμόσ προσ τθν αλικεια αποτελεί εγγφθςθ τόςο εμβάκυνςθσ όςο 
και θκικότθτασ τθσ γνϊςθσ. 

- Οι απόψεισ τθσ μειοψθφίασ είναι πθγζσ εμπλουτιςμοφ τθ γνϊςθσ. 

Παρατθριςεισ / προβλιματα: Μερικζσ φορζσ θ πλειοψθφία δεν δθμιουργείται λόγω 
δυνατϊν επιχειρθμάτων, αλλά ςυναιςκθματικά ι λόγω φπαρξθσ ιςχυρϊν 
προςωπικοτιτων.  

Θυμθκείτε ότι: Η αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ομάδασ εξαςφαλίηεται τόςο από τθν 
επίγνωςθ των ιςχυρϊν τθσ ςθμείων και των ικανοτιτων - ταλζντων που διακζτει όςο 
και από τθν επιλογι των ςωςτϊν αρχϊν και προςανατολιςμϊν. 

 

Στο επόμενο μάκθμα: Θα αςχολθκοφμε με τθν επίλυςθ προβλιματοσ που κα μασ 
βοθκιςει να κατανοιςουμε γιατί ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ θ ςθμερινι οι ομάδεσ δεν 
καταφζρνουν να ζχουν αποτελζςματα ι αλλιϊσ πϊσ μπορεί να οργανωκεί θ τάξθ 
ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων. 

 


