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Εισαγωγή 

H αξιολόγηση της εργαστηριακής άσκησης είναι ένα από τα θέµατα διαλόγου µεταξύ των 

εκπαιδευτικών της διεθνούς κοινότητας. Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει ασυµβατότητα µεταξύ των 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργαστηριακής 

άσκησης και της µεθόδου αξιολόγησης που βασίζεται µόνο σε γραπτές εξετάσεις. Τα τεστ µε χαρτί και 

µολύβι θεωρούνται από πολλούς µαθητές και δασκάλους αναξιόπιστα και άδικα. Έτσι, άλλοι προτείνουν 

αξιολόγηση βάσει εκτέλεσης µιας παρόµοιας ή της ίδιας εργαστηριακής άσκησης µε αυτή που εκτελέστηκε 

από το µαθητή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ή ακόµη και καθόλου αξιολόγηση. Η  πρώτη πρόταση είναι 

δύσκολα εφαρµόσιµη στην καθηµερινή σχολική πρακτική, πολυέξοδη και χρονοβόρα. Η µη αξιολόγηση, 

αφενός υποβαθµίζει το αντικείµενο που στην προκειµένη περίπτωση είναι η εργαστηριακή άσκηση και 

αφετέρου έρχεται σε αντίφαση µε το γεγονός ότι οτιδήποτε γίνεται στο σχολείο εξυπηρετεί κάποιους 

παιδαγωγικούς στόχους και άρα πρέπει να αξιολογείται.  

            Η επίλυση του προβλήµατος εναπόκειται στον καθηγητή ο οποίος, αφού θέσει το ερώτηµα για το τι 

επιδιώκει το αναλυτικό πρόγραµµα και ο ίδιος από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, θα κατασκευάσει το 

εργαλείο αξιολόγησης το οποίο κατά τη γνώµη του  αξιολογεί καλύτερα τη δραστηριότητα αυτή. Ο κάθε 

δάσκαλος διαλέγει τον τρόπο τον οποίο εµπιστεύεται ότι θα του δώσει χρήσιµες και αξιόπιστες πληροφορίες. 

Για να κατασκευάσει πάντως ένα καλό εργαλείο αξιολόγησης θα πρέπει να έχει υπόψη του τέσσερις βασικές 

ιδιότητες που πρέπει αυτό να πληροί, δηλαδή αξιοπιστία (reliability), εγκυρότητα (validity), χρησιµότητα 

(utility) και πρακτικότητα ( practicality).  

             Τα εργαλεία αξιολόγησης είναι: 

• Αξιόπιστα, όταν όσες φορές και αν δοθούν στα ίδια άτοµα κάτω από τις ίδιες ή παραπλήσιες συνθήκες 

δίνουν αποτελέσµατα που δεν διαφέρουν συστηµατικά ως προς την κατανοµή τους (reliability). 

• Έγκυρα, όταν ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν (validity). 

• Χρήσιµα, όταν συµβάλουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων που οδηγούν στη βελτίωση της διδασκαλίας 

του µαθήµατος, του µαθησιακού περιβάλλοντος ή ακόµη και του αναλυτικού προγράµµατος (utility).  

• Πρακτικά, όταν πραγµατοποιούνται εύκολα ως προς τη διαδικασία στον καθορισµένο χρόνο, είναι σαφή 

ως προς το τι πρέπει να κάνει ο µαθητής και δεν έχουν µεγάλο κόστος (practicality). 
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              Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο µοντέλα αξιολόγησης εργαστηριακής άσκησης. Το πρώτο 

αναφέρεται σε ατοµική αξιολόγηση κάθε µαθητή από τον καθηγητή και βασίζεται κυρίως στον τρόπο µε τον 

οποίο αξιολογούνται σε εργαστηριακές ασκήσεις οι µαθητές που παίρνουν µέρος στις ∆ιεθνείς Ολυµπιάδες 

Χηµείας. Το δεύτερο µοντέλο αξιολόγησης στηρίζεται στην οµαδοσυνεργατική µέθοδο διδασκαλίας των 

φυσικών επιστηµών στο εργαστήριο. 

 

Αξιολόγηση µαθητή στο εργαστήριο φ.ε. κατά την ατοµική εκτέλεση εργαστηριακής άσκησης 

            Η αξιολόγηση αυτή εφαρµόζεται όταν τα τµήµατα είναι ολιγοµελή και οι συνθήκες που επικρατούν 

στο εργαστήριο επιτρέπουν τη διεξαγωγή του πειράµατος από κάθε ένα µαθητή χωριστά. Σύµφωνα µε αυτό 

το µοντέλο το φύλλο αξιολόγησης περιλαµβάνει αξιολόγηση της εκτέλεσης του πειράµατος και του 

πρωτοκόλλου εργασίας (Πίνακας 1). Στο πλαίσιο  της εκτέλεσης του πειράµατος αξιολογούνται οι 

εργαστηριακές τεχνικές και ο τρόπος εργασίας, που καλύπτουν το 50% της συνολικής βαθµολογίας. Η 

αξιολόγηση του πρωτοκόλλου εργασίας περιλαµβάνει την καταγραφή των µετρήσεων και την επεξεργασία 

των δεδοµένων (υπολογισµοί, αποτελέσµατα κλπ.) και καλύπτει το υπόλοιπο 50% της συνολικής 

βαθµολογίας.  

Πίνακας 1  

  
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Εργαστηριακές τεχνικές 
 

 

1. Συναρµολόγηση πειραµατικής διάταξης ……….. 
2. Τεχνική 1 (λ. χ.  ζύγιση) ……….. 
3. Τεχνική 2 (λ. χ. διήθηση) ……….. 
4. Τεχνική 3 (λ. χ. αραίωση) ……….. 
5. Τεχνική 4 (λ. χ. θέρµανση) ……….. 
6. Τεχνική 5 (λ. χ. ογκοµέτρηση) ……….. 
7. ………………… ……….. 

Σύνολο
____________ 

5 µονάδες 
 

 
Τρόπος εργασίας 
 

 

Τήρηση κανόνων ασφαλείας (γυαλιά ασφαλείας, ποδιά κλπ.) ……….. 
Τάξη και καθαριότητα στον εργαστηριακό πάγκο ……….. 
Ενδιαφέρον για τη µη ρύπανση του περιβάλλοντος ……….. 

Σύνολο
____________ 

5 µονάδες 
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Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1. Καταγραφή των µετρήσεων    
         
1η Μέτρηση   ………. 
2η Μέτρηση   ………. 
3η Μέτρηση   ………. 
…………….   ………. 
 
2. Επεξεργασία δεδοµένων 
 
1. Υπολογισµοί ………. 
2. Αποτελέσµατα ………. 
3. Ερωτήσεις ………. 

Σύνολο  
 
     10 µονάδες 

 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ενδεικτικά η εφαρµογή του µοντέλου αυτού στην εργαστηριακή 

άσκηση «Υπολογισµός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ». 

 
Πίνακας 2 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ» 

 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Εργαστηριακές τεχνικές  
1.  Συναρµολόγηση πειραµατικής διάταξης 1,5 
2. Αραίωση διαλύµατος οξικού οξέος 1,0 
3. Ογκοµέτρηση  

3.1. 1η Ογκοµέτρηση  1,0 
3.2. 2η Ογκοµέτρηση  1,0 
3.3. 3η Ογκοµέτρηση  1,0 

 
Τρόπος εργασίας  
1. Τήρηση κανόνων ασφαλείας (γυαλιά ασφαλείας, ποδιά κλπ.)       1,5 
2. Τάξη και καθαριότητα στον εργαστηριακό πάγκο                         1,5 
3. Ενδιαφέρον για τη µη ρύπανση του περιβάλλοντος 1,5 

Σύνολο
__________ 
10 µονάδες 
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Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                              
 
1. Καταγραφή των µετρήσεων    
         

 Αρχική ένδειξη 
προχοΐδας 

Τελική ένδειξη  
προχοΐδας 

 

1η Ογκοµέτρηση …………… ………….. 0,5 
2η Ογκοµέτρηση …………… ………….. 0,5 
3η Ογκοµέτρηση …………… ………….. 0,5 

                                         
2. Επεξεργασία δεδοµένων (υπολογισµοί, αποτελέσµατα)     
                                                    
2.1 Όγκος διαλ. NaOH (0,1 M) που καταναλώθηκε στην: 

1η Ογκοµέτρηση                                               ………….mL    
2η Ογκοµέτρηση                                               .…..……..mL    
3η Ογκοµέτρηση                                                ..………..mL    

0,5 
0,5 
0,5 

2.2 Μ.Ο. των τριών µετρήσεων                              …………mL     0,5 
2.3 Mol NaOH στο διάλυµα που χρησιµοποιήθηκε: n=……..mol   1,5 
2.4 Mol CH3COOH στο δείγµα ξιδιού:                     n=……..mol   1,5 
2.5 Μάζα CH3COOH στο δείγµα ξιδιού:                  m=…….g        1,5 
2.6 Υπολογισµός % w /v του δείγµατος  
        ξιδιού σε οξικό οξύ:                                    ………..g/100 mL 

 
2,0 

Σύνολο
____________ 

10 µονάδες 
  

 

Ατοµική και οµαδική αξιολόγηση στο εργαστήριο των φ.ε. µε βάση την οµαδοσυνεργατική µέθοδο 

διδασκαλίας 
            Το εργαστήριο των φυσικών επιστηµών αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον για την οµαδοσυνεργατική 

διδασκαλία και µάθηση. Οι µαθητές  στο εργαστήριο µαθαίνουν πώς να δοµούν ουσιαστική γνώση, πώς να 

ανταλλάσσουν τις προσωπικές τους ιδέες, πώς να σκέπτονται συλλογικά,  ώστε να κατακτήσουν τη γνώση. 

Ειδικότερα, η ενεργός µάθηση, µέσω της εργαστηριακής άσκησης, προάγει ουσιαστική κατανόηση εννοιών 

που η κλασική διάλεξη ή η περιγραφή πειραµάτων αδυνατεί να πραγµατοποιήσει. 

             Ο καλός σχεδιασµός και η προετοιµασία της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου διδασκαλίας στο 

εργαστήριο αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή της. Οι συνήθεις κίνδυνοι της 

οµαδοσυνεργατικής µεθόδου προέρχονται από τη µη ενεργοποίηση όλων των µελών της οµάδας και την 

ενδεχόµενη αδιαφορία για τον τρόπο εργασίας, τις δυσκολίες και τις επιδόσεις των υπολοίπων µελών. Για να 

αντιµετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους, οι εκπρόσωποι της παρωθητικής θεώρησης προβλέπουν ατοµικές 

και οµαδικές αµοιβές και εξαρτούν την ατοµική αµοιβή από τη συνολική αµοιβή της οµάδας.  

                Αν δεν υπάρξει ατοµική αµοιβή για την ατοµική συµβολή των µελών, επέρχεται αδρανοποίηση 

στα µέλη, ενώ, αν δε συσχετισθεί η ατοµική µε την οµαδική επίδοση, την οποία διαµορφώνουν αθροιστικά 
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οι ατοµικές επιδόσεις, ενδέχεται να εµφανισθούν φαινόµενα αδιαφορίας για τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας 

(Ματσαγγούρας 2000). 

             Η αξιολόγηση των µαθητών από τους συµµαθητές τους αλλά και η αυτοαξιολόγησή τους στο 

πλαίσιο της οµαδοσυνεργατικής διαδικασίας λειτουργούν ως κινητήρια δύναµη για την όσο το δυνατόν 

ισότιµη συµµετοχή τους στις εργασίες που αναλαµβάνει η οµάδα και τους επιτρέπει να δρουν ως ώριµα 

άτοµα και να εµπλέκονται σε διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια ως ενήλικοι στις 

επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. 

 

  Οργάνωση της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στο εργαστήριο των φ.ε.   

          Μερικά από τα θέµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο καθηγητής, στην προσπάθειά του να οργανώσει το 

µάθηµα του στο εργαστήριο φυσικών επιστηµών, στο πλαίσιο της οµαδοσυνεργατικής διαδικασίας, είναι η 

σύνθεση των οµάδων των µαθητών, ο καθορισµός των ρόλων και η κατανοµή των εργασιών. 

  Σύνθεση των οµάδων 

         Όσον αφορά τη σύνθεση των οµάδων, η οποία είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για τη 

δηµιουργία καλού µαθησιακού περιβάλλοντος, συγκροτούνται τετραµελείς ανοµοιογενείς οµάδες µε βάση 

τέσσερα κριτήρια, το κοινωνιόγραµµα, την επίδοση, το φύλο και την εθνικότητα. 

Το κοινωνιόγραµµα είναι ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο καθηγητής για τη µέτρηση 

του επιπέδου των κοινωνικών σχέσεων των µαθητών µέσα στην τάξη του. Σύµφωνα µε το κοινωνιόγραµµα, 

οι µαθητές τοποθετούνται στην ίδια οµάδα µε µαθητές που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και δεν έχουν απορρίψει. 

Αυτό δηµιουργεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, µια και η σύνθεση της οµάδας είναι τέτοια που ικανοποιεί τις 

κοινωνικές ανάγκες του παιδιού, του δηµιουργεί ευχάριστες συνθήκες εργασίας και κυρίως το αίσθηµα της 

ασφάλειας.  

Ως προς τη σύνθεση της οµάδας µε βάση το κριτήριο της επίδοσης, συνιστάται από πολλούς 

θεωρητικούς και ερευνητές του οµαδοσυνεργατικού κινήµατος η δηµιουργία ανοµοιογενών τετραµελών 

οµάδων που αποτελούνται συνήθως από έναν καλό, δύο µέτριους και έναν αδύνατο µαθητή. 

 Κατά τη σύνθεση των οµάδων, ο καθηγητής φροντίζει, επίσης, να υπάρχει ισοκατανοµή αγοριών – 

κοριτσιών και, στην περίπτωση τάξεων µε αλλοδαπούς µαθητές, ισοκατανοµή εθνικοτήτων στις διάφορες 

οµάδες. 

Καθορισµός ρόλων 

 Όσον αφορά τον καθορισµό των ρόλων των µαθητών στην οµάδα, ο καθηγητής καθορίζει το ρόλο 

του κάθε µαθητή (Farrell 1999, Jackson 2000). Κάθε µέλος της οµάδας είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση 

συγκεκριµένων καθηκόντων. Οι ρόλοι πρέπει να εναλλάσσονται κυκλικά κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. Οι προτεινόµενοι ρόλοι είναι: 
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 Ο συντονιστής. Φροντίζει για το γενικότερο συντονισµό της οµάδας, δηλαδή τη σειρά εµπλοκής των 

µαθητών στη διαδικασία, την τήρηση των χρόνων και την επικοινωνία µε τον καθηγητή. 

 Ο ειδικός στο χειρισµό των οργάνων και συσκευών. Είναι το µέλος της οµάδας που διδάσκεται από τον 

καθηγητή πριν από την εκτέλεση του πειράµατος τις απαραίτητες δεξιότητες για το χειρισµό οργάνων και 

συσκευών και µεταφέρει τη γνώση αυτή στην οµάδα του. 

Ο γραµµατέας. Συµπληρώνει το επίσηµο φύλλο εργασίας της οµάδας, το φύλλο αξιολόγησης και γενικά ό,τι 

πρόκειται να δοθεί στον καθηγητή εκ µέρους της οµάδας. 

Ο παρασκευαστής. Φροντίζει να υπάρχουν τα απαραίτητα όργανα και αντιδραστήρια στον εργαστηριακό 

πάγκο και είναι υπεύθυνος για την παράδοσή τους σε καλή κατάσταση µετά το τέλος της εργαστηριακής 

άσκησης. Επίσης, φροντίζει για την τάξη και την καθαριότητα του εργαστηριακού πάγκου. 

 Κατανοµή εργασιών 

Όσον αφορά την κατανοµή των εργασιών, αυτή γίνεται µε βάση την µέθοδο καταµερισµού του 

περιεχοµένου ή µέθοδο jigsaw του Αronson. H µέθοδος αυτή αναφέρεται σε µια προσέγγιση κατά την οποία 

γίνεται καταµερισµός του θεωρητικού ή/ και του πρακτικού µέρους, έτσι ώστε σε κάθε µαθητή να έχει 

ανατεθεί ένα συγκεκριµένο κοµµάτι του µαθήµατος το οποίο παρουσιάζει στην οµάδα του, λειτουργώντας 

έτσι ως πηγή πληροφοριών και βοήθειας προς τα άλλα µέλη της οµάδας (Lazarowitz 1998).  

 

 Αξιολόγηση 

    Κατά την εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στο εργαστήριο φυσικών επιστηµών 

προτείνεται µοντέλο πολλαπλής αξιολόγησης, το οποίο προβλέπει ατοµική αξιολόγηση του µαθητή και 

αξιολόγηση της οµάδας. Τόσο η ατοµική όσο και η αξιολόγηση της οµάδας γίνονται και από τον καθηγητή 

και από τους µαθητές (Hass 2000). 

 Αξιολόγηση από τους µαθητές.  

 Ο κάθε µαθητής αξιολογεί τον εαυτό του και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας ως προς: 

• Την ικανότητα συνεργασίας τους µέσα στην οµάδα και  

• την ικανότητα παρουσίασης του θεωρητικού και πρακτικού µέρους που έχουν αναλάβει. 

      Για την αξιολόγηση χρησιµοποιείται η πενταβάθµια κλίµακα 1,2,3,4,5 (Πίνακας 3). 

      Οι µαθητές παραδίδουν τη βαθµολογία τους στο γραµµατέα, ο οποίος εξάγει τους µέσους όρους για κάθε 

µαθητή και τους δύο επιµέρους µέσους όρους για όλη την οµάδα και τους παραδίδει στον καθηγητή ο οποίος  

τους καταχωρίζει στο φύλλο αξιολόγησης που φαίνεται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 3 

(δες στο τέλος του κειµένου) 
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Αξιολόγηση από τον καθηγητή  

Ο καθηγητής αξιολογεί κάθε οµάδα (Πίνακας 4) ως προς:  

• Τη λειτουργία της οµάδας (ικανότητα συνεργασίας, συµπεριφορά, τάξη, καθαριότητα, οργάνωση, 

ησυχία) και γίνεται µε παρατήρηση των οµάδων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργαστηριακής 

άσκησης (κλίµακα βαθµολογίας από 0 έως 2). 

• Τις πρακτικές δεξιότητες και γίνεται µε παρατήρηση των µαθητών ενώ αυτοί εργάζονται (κλίµακα 

βαθµολογίας από 0 έως 2). 

• Τις θεωρητικές γνώσεις και γίνεται µε µια ή περισσότερες ερωτήσεις που απευθύνει σε κάθε οµάδα κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης (κλίµακα βαθµολογίας από 0 έως 2). 

• Τις απαντήσεις στο φύλλο εργασίας της οµάδας το οποίο συµπληρώνεται από το γραµµατέα της οµάδας 

και παραδίδεται στον καθηγητή (κλίµακα βαθµολογίας από 0 έως 4). 

Ο βαθµός κάθε οµάδας προκύπτει από την άθροιση των βαθµών που έχει βάλει ο καθηγητής και οι 

µαθητές (βλέπε παράδειγµα στον Πίνακα 4). 

 

Πίνακας 4 

(δες στο τέλος του κειµένου) 

 

Η εξαγωγή του τελικού βαθµού για κάθε µαθητή σε κάθε εργαστηριακή άσκηση προκύπτει από το 

µέσο όρο του εργαστηριακού βαθµού της οµάδας και του βαθµού ενός γραπτού τεστ, που έπεται της 

εργαστηριακής άσκησης.   Βαθµός εργαστηριακής άσκησης για κάθε µαθητή = 
2

BTBO +  όπου, ΒΟ = 

βαθµός οµάδας και ΒΤ= βαθµός τεστ. 

        Ο µέσος όρος των βαθµών των εργαστηριακών ασκήσεων είναι ο τελικός εργαστηριακός βαθµός έτους. 

Η συµµετοχή του τελικού εργαστηριακού βαθµού στον τελικό ετήσιο βαθµό του µαθητή εξαρτάται από το 

συνολικό αριθµό ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος και το συνολικό αριθµό των εργαστηριακών ασκήσεων 

που έγιναν. Για παράδειγµα, εάν ένα µονόωρο µάθηµα έχει διδαχθεί 25 ώρες κατά τη διάρκεια µιας σχολικής 

χρονιάς και έχουν γίνει 5 εργαστηριακές ασκήσεις, ο τελικός εργαστηριακός βαθµός έτους αποτελεί το 20% 

του τελικού ετήσιου βαθµού του µαθητή. 
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Πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου µοντέλου πολλαπλής αξιολόγησης 

1. Αξιολογούνται οι γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες του κάθε µαθητή καθώς και η ικανότητα 

συνεργασίας του µέσα στην οµάδα. 

2. Αναπτύσσεται στους µαθητές η ικανότητα αυτοαξιολόγησης, που η παιδαγωγική της αξία είναι πολύ 

σηµαντική, τόσο για τη µορφωτική διαδικασία, όσο και γενικότερα για τη δηµιουργία υπεύθυνων 

αυριανών πολιτών. 

3. Παρέχεται η δυνατότητα της αξιολόγησης της αυτοβελτίωσης του κάθε µαθητή, η οποία είναι πολύ 

αποτελεσµατική ως προς τη θετική παρώθηση, κυρίως των αδύνατων µαθητών.  

4. Εξοικειώνονται οι µαθητές στο να αξιολογούν τους συµµαθητές τους (και αργότερα τους συναδέλφους 

και συνεργάτες τους) και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και τις κρίσεις τους για αυτούς. 

5. Συνηθίζουν να δέχονται την κρίση από την οµάδα στην οποία ανήκουν και οι ίδιοι (από τους 

συµµαθητές τους) και όχι µονάχα από µία «ανώτερη εξουσία» (τον καθηγητή). 

6. Ο οµαδικός βαθµός συµµετέχει κατά 50% στον ατοµικό βαθµό κάθε µαθητή γεγονός που τον ωθεί στο 

να δουλέψει πιο αποδοτικά στο πλαίσιο της οµάδας και να φροντίσει για την αυτοβελτίωσή του µια 

που αυτή συνεισφέρει στη βελτίωση της οµάδας. Λειτουργεί έτσι αφενός συνεργατικά (µέσα στην 

οµάδα) και αφετέρου ανταγωνιστικά (σε σχέση µε τις άλλες οµάδες), διαδικασίες που τον εφοδιάζουν 

µε πολύτιµες για τη µετέπειτα ζωή του δεξιότητες. 

7. Η ύπαρξη τελικής ατοµικής αξιολόγησης µε βάση το γραπτό τεστ βοηθά τον καλό µαθητή, ώστε να µη 

νοιώσει ότι «ισοπεδώνεται» στο πλαίσιο της οµάδας, αλλά ότι αντίθετα ωφελείται, διότι σε κάποιο 

τοµέα της όλης διαδικασίας έχει να κερδίσει και σε κάποιο να προσφέρει στους συµµαθητές του. 

8. Ο αδύνατος µαθητής, που έχουµε φροντίσει να του αναθέσουµε ένα γνωστικό ή ένα πρακτικό κοµµάτι 

στο οποίο να είµαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρει, νοιώθει ότι συνεισφέρει θετικά στην οµάδα. 

Εξάλλου, η πιθανή χαµηλή βαθµολογία του στο γραπτό τεστ, δεν προσµετράται στο βαθµό της οµάδας. 
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                  Πίνακας 3  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ (συµπληρώνεται από τους µαθητές)                      

 
 
 Μαθητής 1 Μαθητής 2 Μαθητής 3 Μαθητής 4 

 
 
 
 
 
 

 
Ικανότητα 
συνεργασίας 

 
 
 

Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

 
Παρουσίαση 

θεωρητικού και 
πρακτικού 

µέρους 
 

Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

 
Ικανότητα 
συνεργασίας 

 
 
 

Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

 
Παρουσίαση 

θεωρητικού και 
πρακτικού 

µέρους 
 

Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

 
Ικανότητα 
συνεργασίας 

 
 
 

Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

 
Παρουσίαση 

θεωρητικού και 
πρακτικού 

µέρους 
 

Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

 
Ικανότητα 
συνεργασίας 

 
 
 

Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

 
Παρουσίαση 

θεωρητικού και 
πρακτικού 

µέρους 
 

Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

Μαθ. 1         
 

Μαθ. 2         
 

Μαθ. 3  
        

Μαθ. 4  
        

Μ.Ο.       
   

Μέσος όρος οµάδας: …………….. (Παρουσίαση θεωρητικού και πρακτικού µέρους) 
Μέσος όρος οµάδας: …………….. (Ικανότητα συνεργασίας) 
 

(επιστροφή) 
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Πίνακας 4 
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

α/α 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 

  
Λειτουργία της 

οµάδας 
 
 

Ποσοστό: 10% 
 

Κλίµακα: 
0 έως 2 

 
Πρακτικές 
δεξιότητες 

 
 

Ποσοστό: 
10% 

 
Κλίµακα: 

0 έως 2 

 
Θεωρητικές 
γνώσεις 

 
 

Ποσοστό: 
10% 

 
Κλίµακα: 

0 έως 2 

 
Φύλλο 
εργασίας 

 
 

Ποσοστό: 
20% 

 
Κλίµακα: 

0 έως 4 

 
Ικανότητα 
συνεργασίας 

 
 

Ποσοστό: 
25% 

 
Κλίµακα: 
0,1,2,3,4,5 

 
Παρουσίαση 

θεωρητικού και 
πρακτικού µέρους 

 
Ποσοστό: 

25% 
 

Κλίµακα:  
0,1,2,3,4,5 

 

1η Οµάδα 2 1 1 3 4 3 14 

2η Οµάδα  
 

      

3η Οµάδα  
 

      

4η Οµάδα  
 

      

…………  
 

      

 

(επιστροφή) 


