
Πίνακας αξιολόγησης  

στο υλικό του υπολογιστή 

 
 

 Μέτρια : 1 Καλή: 2  Πολύ Καλή: 3  Εξαιρετική: 4  Βαθμολογία 
 

1η  

Η ομάδα αξιοποίησε 
ελάχιστα τις πηγές 
και δεν απάντησε 
ικανοποιητικά στο 
φύλλο εργασίας. 
(3-4 κενά) 

Η ομάδα απάντησε 
αρκετά από τα 
θέματα του φύλλου 
εργασίας, όμως δεν 
έγινε πλήρης 
αξιοποίηση των 
πηγών. 
(5-6 κενά) 

Η ομάδα αξιοποίησε 
τις περισσότερες από 
τις προτεινόμενες 
πηγές και 
συμπλήρωσε γενικά 
με επιτυχία το φύλλο 
εργασίας της. 
(7-8 κενά) 

Η ομάδα μελέτησε με 
προσοχή τις 
πληροφορίες από τις 
πηγές απάντησε 
εύστοχα σε όλες τις 
ερωτήσεις του φύλου 
εργασίας. 
(9 κενά) 

… /4 

 

2η  

Η ομάδα αξιοποίησε 
ελάχιστα τις πηγές 
και κατάφερε να 
απαντήσει σωστά σε 
ελάχιστες από τις 
ερωτήσεις του κουιζ. 
(< 50%) 

Η ομάδα αξιοποίησε 
ένα μέρος των πηγών 
και απάντησε σωστά 
σε αρκετές από τις 
ερωτήσεις του κουίζ. 
(50% - 60%) 

Η ομάδα αξιοποίησε 
τις περισσότερες από 
τις προτεινόμενες 
πηγές και απάντησε 
σωστά στις 
περισσότερες από τις 
ερωτήσεις του κουιζ. 
(70% - 80%) 

Η ομάδα μελέτησε με 
προσοχή τις 
πληροφορίες από τις 
πηγές και απάντησε 
εύστοχα σε όλες τις 
ερωτήσεις του κουιζ. 
(90% - 100%) 
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3η  

Η ομάδα αξιοποίησε 
ελάχιστα τις πηγές 
και κατάφερε να 
απαντήσει σωστά σε 
ελάχιστες από τις 
ερωτήσεις του κουιζ. 
(< 50%) 

Η ομάδα αξιοποίησε 
ένα μέρος των πηγών 
και απάντησε σωστά 
σε αρκετές από τις 
ερωτήσεις του κουίζ. 
(50% - 60%) 

Η ομάδα αξιοποίησε 
τις περισσότερες από 
τις προτεινόμενες 
πηγές και απάντησε 
σωστά στις 
περισσότερες από τις 
ερωτήσεις του κουιζ. 
(70% - 80%) 

Η ομάδα μελέτησε με 
προσοχή τις 
πληροφορίες από τις 
πηγές και απάντησε 
εύστοχα σε όλες τις 
ερωτήσεις του κουιζ. 
(90% - 100%) 

… /4 

 

4η  

Η ομάδα 
δυσκολεύτηκε να 
συμπληρώσει τις 
περισσότερες λέξεις 
στο σταυρόλεξο. 
(6-7 λέξεις) 

Η ομάδα συμπλήρωσε 
αρκετές από τις λέξεις 
στο σταυρόλεξο. 
(8-9 λέξεις) 

Η ομάδα 
συμπλήρωσε με 
επιτυχία τις 
περισσότερες λέξεις. 
(10-11 λέξεις) 

Η ομάδα συμπλήρωσε 
σωστά όλο το 
σταυρόλεξο. 
(12-13 λέξεις) … /4 
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Η ομάδα δεν 
κατάφερε να 
συνεργαστεί 
ικανοποιητικά, 
κάποια μέλη της 
ήταν απρόθυμα να 
συμμετάσχουν στις 
δραστηριότητες. 

Τα μέλη της ομάδας 
συνεργάστηκαν 
σχετικά καλά αλλά 
δεν μπόρεσαν να 
διαχειριστούν σωστά 
το χρόνο που είχαν 
στη διάθεσή τους. 

Η ομάδα 
λειτούργησε 
ικανοποιητικά και 
οριακά ολοκλήρωσε 
τις εργασίες της. 

Όλα τα μέλη της 
ομάδας έδειξαν 
ενδιαφέρον και 
συνεργάστηκαν 
αρμονικά 
ολοκληρώνοντας το 
έργο τους εγκαίρως. 
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Σύνολο         … /20 

 


