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Μέθοδος 3
Περιγραφή διαδικασίας

Η ομαδική δραστηριότητα της μελέτης περίπτωσης είναι μια εκπαιδευτική στρατηγική σχεδιασμού που

περιλαμβάνει τον δάσκαλο να παρέχει μία ή περισσότερες μελέτες περίπτωσης στις οποίες

ανταποκρίνονται ομάδες μαθητών. Οι περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι μια πραγματική υπόθεση ή

προσομοίωση. Θα μπορούσε να είναι περιγραφή βασικών εννοιών που εφαρμόστηκαν, μια ιστορία ή ένα

σενάριο, μια πραγματική μελέτη περίπτωσης, ένα πρόβλημα ή μυστήριο, μια παράσταση, μια εικόνα ή

ένα παράδειγμα.

Επειδή η υπόθεση αντικατοπτρίζει μια πραγματική κατάσταση, καθώς τα μέλη της ομάδας

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, θα πρέπει να αποκαλύψουν πολλαπλές λύσεις, προοπτικές ή μεθόδους

ανάλυσης της κατάστασης, χωρίς καμία σωστή απάντηση. Αυτή η απόκλιση είναι σημαντική για την

ενθάρρυνση για την προώθηση βαθύτερων επιπέδων μάθησης και κριτικής σκέψης (Choi & Lee, 2009)

Μαθησιακοί Στόχοι

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά, πειστικά, με

σεβασμό.

Ενίσχυση των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας των μαθητών, διαχείρισης και συνεργασίας

από ομοτίμους·

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, ανάλυσης, έρευνας και σύνοψης των μαθητών.

Βοήθεια στους μαθητές να κανουν κτήμα τους βασικές θεωρητικές έννοιες.

Βελτίωση των δεξιοτήτων παρουσίασης, δημόσιας ομιλίας των μαθητών και οικοδόμηση της

αυτοπεποίθησής τους.

Εντοπισμός διαχωρισμού μεταξύ κρίσιμων και εξωγενών παραγόντων και ανάπτυξη

ρεαλιστικών λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα (επίλυση προβλημάτων).

Αλληλοδιδασκαλία.

Αντιμετώπιση αμφισημιών

Χρήση αναλυτικών εργαλείων, ποσοτικών ή/και ποιοτικών, ανάλογα με την περίπτωση

Η μελέτη περίπτωσης ως μέθοδος στην τάξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη

πολλαπλών μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως:
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Μέθοδος  3
Περιγραφή διαδικασίας

Οι μαθητές αξιολογούν

1ο μέρος:
Παρουσίαση των Περιεχομένων της Συνεδρίας

2ο μέρος:
Ορισμός της Μελέτης Περίπτωσης
Χωρισμός σε ομάδες εργασίας

3ο μέρος:
Παρουσίαση των υποθέσεων
Ερωτήσεις προβληματισμού στον Πίνακα 

4ο μέρος:
Οι μαθητές διαβάζουν και αναλύουν

5ο μέρος:

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

Μελέτη Περίπτωσης / Κριτικά Σκεπτόμενοι: Πλήρης φάκελος

https://docs.google.com/presentation/d/1dglRQCKfDag2U98twKHkFIW9KUtySk6h/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/16wecdjIQ3UmW5gyO7H9jD6DCFt2ufd9q/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/19Sv_BCMSqZB5scEA8k4FVDOHhmnXyo_Z/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tVZ88I2BAvx-MEs7Q-6oqi9s49G6Fy-K/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1THnSuJacTyFHdH69d8E6wjyCgUmjMcvo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rJXphB1taJEwBqtP9xEgVpacljFYTUjR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1ApTHS7NJBUYI_L15PYwHDOUQExCOn8og/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NVGVYDtbyF4-Z0jyf4D0lBRUCFM5_iFC

