ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κάθε ομάδα θα αξιολογήσει την εργασία από κάθε άλλη ομάδα.
Κάθε ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει πέντε φύλλα αξιολόγησης (ένα για
καθεμιά από τις υπόλοιπες ομάδες).
Στο τέλος θα αθροίσετε τα αποτελέσματα και θα δείτε ποια ομάδα έχει
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία:

ΟΜΑΔΑ:-----------------------------------------------------------------------

Α. Το περιεχόμενο της εργασίας θα το χαρακτηρίζατε:
1. Ανεπαρκές (ελλιπές, άσχετο με το ερώτημα, δεν απαντά στην ερώτηση)
2. Φτωχό (ελλιπές, δεν ολοκληρώνει την απάντηση στο ερώτημα)
3. Καλό (επαρκές, ολοκληρωμένο, με συνοχή)
4. Πολύ καλό (με συνοχή, δεν έχει κενά, καλύπτει πλήρως το ερώτημα)

Β. Η μορφή της εργασίας ήταν:
1. Ανεπαρκής (με ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, χωρίς χωρισμό παραγράφων,
χωρίς λογική αλληλουχία)
2. Φτωχή (με λίγα λόγια, χωρίς εικόνες)
3. Καλή (με χωρισμό παραγράφων, εικονικό υλικό, χωρίς γραμματικά λάθη)
4. Πολύ καλή ( με πλούσιο υλικό, εικονικό υλικό, σωστό χωρισμό παραγράφων,
τίτλους )

Γ. Η ομάδα τελείωσε στον προβλεπόμενο χρόνο:
1. Καθόλου (καθυστέρησε πολύ, έμεινε τελευταία, την περίμεναν οι άλλες ομάδες)
2. Λίγο (τελείωσε με μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τις άλλες ομάδες)
3. Πολύ (τελείωσε ακριβώς στον προβλεπόμενο χρόνο, δεν καθυστέρησε)
4. Πάρα πολύ (τελείωσε πρώτη σε σχέση με τις άλλες ομάδες, πολύ γρήγορα)

Δ. Η ομάδα συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες ομάδες χωρίς προβλήματα:
1. Καθόλου (ενοχλούσε τις άλλες ομάδες, ρωτούσαν συνεχώς, μιλούσαν δυνατά)
2. Λίγο (κάποιες φορές μιλούσαν δυνατά, διατύπωναν λίγες απορίες)
3. Πολύ ( δεν ενόχλησαν, ήταν ήσυχοι, βοηθούσαν αν μια ομάδα χρειαζόταν
βοήθεια)
4. Πάρα πολύ (βοήθησαν τις άλλες ομάδες, δεν έρχονταν σε αντίθεση, ήταν
ήσυχοι και ανέπτυξαν διάλογο)

Ε. Η ομάδα δεν έδειξε στις υπόλοιπες ομάδες ότι αντιμετώπισε προβλήματα:
1. Καθόλου (μάλωναν συνεχώς, διαφωνούσαν, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν)
2. Λίγο (κάποιες φορές διαφωνούσαν)
3.Πολύ (γενικά φαίνονταν ότι συμφωνούσαν, εργάζονταν ήσυχα, ήταν ευδιάθετοι)
4. Πάρα πολύ (εργάζονταν με ηρεμία, ήταν χαρούμενοι, γελούσαν, έδειχναν
ικανοποιημένοι με την εργασία τους)

ΣΤ. Εντοπίστε μερικά θετικά της εργασίας της ομάδας αυτής:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ζ. Εντοπίστε μερικά αρνητικά της εργασίας της ομάδας αυτής:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η. Δώστε μερικές υποδείξεις στην ομάδα τις οποίες θεωρείτε πως πρέπει να λάβουν
υπόψη τους αν ξαναέκαναν την εργασία τους:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

