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Γνώση 

Παρουσιάζετε λίγες γνώσεις με χαμηλή 
συνάφεια και όχι με σαφή τρόπο. 
Εφάρμοσες πολύ λίγες έννοιες σωστά.  

Επιλέξατε πληροφορίες που ήταν ελάχιστα 
σχετικές και από πηγές που δεν ήταν 
σαφείς. Απέτυχες να εφαρμόσεις μεγάλο 
μέρος αυτών στο θέμα ή στο θέμα 

Παρουσιάζεις κάποιες από τις γνώσεις που 
απέκτησες, αλλά όχι με τη μεγαλύτερη 
δυνατή σαφήνεια, και εφαρμόζεις σωστά 
ορισμένες τουλάχιστον έννοιες.  

Επέλεξες πληροφορίες που έδειχναν 
μερικές φορές μικρή συνάφεια από πηγές 
που δεν ήταν και τόσο σαφείς, και 
εφάρμοσες κάποιες από αυτές στο 
θέμα/αντικείμενο. 

Παρουσιάζεις με σαφήνεια τις 
περισσότερες από τις γνώσεις που 
απέκτησες και εφαρμόζεις σωστά πολλές 
έννοιες.  

Επέλεξες σχετικές πληροφορίες από 
ορισμένες αξιόπιστες πηγές και 
προσάρμοσες τις περισσότερες από αυτές 
στο θέμα/αντικείμενο. 

Παρουσιάζεις όλες τις γνώσεις που 
απέκτησες με μεγαλύτερη σαφήνεια και 
εφαρμόζεις όλες τις έννοιες συστηματικά 
και σωστά. 

Επέλεξες τις πιο σχετικές πληροφορίες 
από διάφορες εξαιρετικά αξιόπιστες πηγές 
και τις προσάρμοσες όλες στο 
θέμα/αντικείμενο. 

Έρευνα & εργασία σε 
αναθέσεις 

Χρησιμοποίησες πολύ λίγες πηγές στο 
διαδίκτυο ή αλλού- οι πληροφορίες που 
έδωσες  ήταν ελάχιστα σχετικές με τις 
αναθέσεις ή τις ερωτήσεις σε αυτό το 
WebQuest. 

Χρησιμοποίησες κάποιες πηγές στο 
διαδίκτυο ή αλλού- οι πληροφορίες που 
έδωσες  παρουσίαζαν κάποια ποικιλία και 
είχαν κάποια συνάφεια με τις εργασίες ή 
τις ερωτήσεις σε αυτό το WebQuest. 

Χρησιμοποίησες αρκετές πηγές από το 
διαδίκτυο και άλλες πηγές- οι 
πληροφορίες που έδωσες  ήταν επαρκείς, 
παρουσίαζαν καλή ποικιλία και οι 
απαντήσεις σου ήταν σχετικές με τις 
εργασίες και τις ερωτήσεις. 

Χρησιμοποίησες όλες τις διαδικτυακές και 
άλλες πηγές που χρειαζόσασταν για να 
παρέχετε εξαιρετικά ακριβείς και πλήρεις 
πληροφορίες, παρουσιάζοντας μια καλή 
ποικιλία προοπτικών που συνθέτουν τις 
πιο σχετικές απαντήσεις σε όλες τις 
εργασίες και τις ερωτήσεις. 

Δέσμευση & 
συνεισφορές 

Έδειξες ελάχιστο ενδιαφέρον και 
δέσμευση για την εκπλήρωση των 
εργασιών που σου δόθηκαν, υπάρχει 
αμφιβολία ότι κατανόησες πραγματικά τις 
εργασίες και ότι προσπάθησες σκληρά να 
βρείτε περισσότερες και διεισδυτικές 
πληροφορίες. 

Έδειξες ενδιαφέρον για το θέμα και 
δέσμευση για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που σου ανατέθηκαν. 
Κατανόησες τις εργασίες και προσπάθησες 
να βρείτε πρόσθετες και διορατικές 
πληροφορίες. Είναι πραγματικά μια καλή 
αρχή, αλλά μπορείς να βελτιωθείς. 

Έδειξες καλό ενδιαφέρον για το θέμα και 
σαφή δέσμευση να ολοκληρώσετε όλες τις 
εργασίες που σου δόθηκαν. Δουλέψατε 
καλά στις εργασίες και μπορέσατε να 
βρείτε βασικές πληροφορίες. Η βελτίωση 
είναι δύσκολη, αλλά εφικτή! 

Έδειξες έντονο ενδιαφέρον για το θέμα και 
είχατε κίνητρο να ολοκληρώσετε τις 
εργασίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Η εργασία σου πλησίαζε την τελειότητα 
και παρουσίασες τις πληροφορίες όσο το 
δυνατόν πιο ξεκάθαρα. Περαιτέρω 
βελτίωση είναι δύσκολο να φανταστεί 
κανείς! 

Ομαδική εργασία 

Έδειξες λίγη υπευθυνότητα και σχεδόν 
καθόλου αυτονομία- δυσκολεύτηκες να 
συνεργαστείς με άλλα μέλη της ομάδας 
και να σεβαστείς τις απόψεις των άλλων. 
Η αλληλεπίδρασή σου με τους άλλους δεν 
ήταν γόνιμη ή παραγωγική. 

Επίσης, δεν τήρησες τις προθεσμίες που 
συμφωνήθηκαν στην ομάδα. 

Έδειξες υπευθυνότητα και κάποιο βαθμό 
αυτονομίας- συνεργάστηκες καλά με τα 
μέλη της ομάδας και σεβαστήκατε τις 
απόψεις των άλλων. Συνεργάστηκες 
αρκετά καλά με τους άλλους, αλλά τα 
αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι 
καλύτερα. 

Προσπάθησες με κάποια επιτυχία να 
τηρήσεις τις προθεσμίες που 
συμφωνήθηκαν στην ομάδα. 

Έδειξες υπευθυνότητα και αυτονομία- 
συνεργάστηκες πολύ καλά με τα μέλη της 
ομάδας και Έδειξες σαφή σεβασμό στις 
απόψεις των άλλων. Συνεργάστηκες πολύ 
καλά με τους άλλους και τα αποτελέσματα 
ήταν τα αναμενόμενα. 

Σεβάστηκες τις προθεσμίες της ομάδας. 

Εκτός από την αυτονομία σου, ενθάρρυνες 
επίσης τη συνεργασία μεταξύ των μελών 
της ομάδας και εξήγησες τις απόψεις σου 
για να διαφωτίσετε τους άλλους. 
Συνεργάστηκες ομαλά με όλους τους 
άλλους και τα αποτελέσματα ήταν πέρα 
από τις προσδοκίες. 

Πήρες την πρωτοβουλία να ορίσεις τις 
απαραίτητες προθεσμίες για όλες τις 
ομαδικές εργασίες. 

Επικοινωνία 

Η επικοινωνία σου δεν είναι 
αποτελεσματική, οι δηλώσεις και τα 
αιτήματά σου προς τους άλλους δεν 
γίνονται κατανοητά και δεν ενδιαφέρεσαι 
ιδιαίτερα. 

Ο τρόπος έκφρασής σου δεν είναι καλά 
προσαρμοσμένος στο πλαίσιο, τόσο σε 
προφορική όσο και σε γραπτή μορφή. 

Η επικοινωνία σου είναι αποτελεσματική 
σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, τα αιτήματά 
σου προς τους άλλους συχνά δεν γίνονταν 
κατανοητά και θα μπορούσες να είχες 
προσπαθήσει να επαναδιατυπώσεις τις 
δηλώσεις σου. 

Μερικές φορές ο τρόπος έκφρασής σου 
δεν ταιριάζει καλά στο πλαίσιο και, ως εκ 
τούτου, είναι κάπως δυσάρεστος. 

Η επικοινωνία σου είναι αρκετά 
αποτελεσματική. Τα αιτήματά σου 
γίνονται κατανοητά και χρησιμοποιείτε 
αποτελεσματικά τις απαντήσεις των μελών 
της ομάδας. 

Ο τρόπος έκφρασής σου ταιριάζει καλά 
στο πλαίσιο και γίνεται αντιληπτός από τα 
μέλη της ομάδας σου ως ευχάριστος και 
σωστός. 

Η επικοινωνία σου είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική. Οι παρατηρήσεις και τα 
αιτήματά σου γίνονται πάντα κατανοητά 
και συνεπώς οι απαντήσεις των μελών της 
ομάδας ταιριάζουν απόλυτα στο πλαίσιο. 

Ο τρόπος έκφρασής σου είναι πολύ καλός: 
τα μέλη της ομάδας σε βλέπουν ως 
ευχάριστο και σωστό. Είστε ένα 
πλεονέκτημα για την ομάδα σου! 

 


