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Προγραμματισμός Διδασκαλίας

Επιλογή στόχων 
μαθήματος

Νοητός σχεδιασμός 
μαθήματος

Οργάνωση 
επιμέρους 

δραστηριοτήτων 
μέσα στο ορισμένο 

χρονικό πλαίσιο

Πρωταρχική παράμετρο στη σχεδίαση της διδασκαλίας αποτελούν οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους.

Τριλιανός, Α. (2004), Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας. Καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις 
στη διδακτική πράξη, Τόμοι Α΄ και Β΄, 3η έκδοση, Αθήνα: Αυτοέκδοση.



Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών 

Τι γνωρίζουν ήδη;
Τι πηγές στοιχείων 

μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε;

Τι θα πρέπει να 
διδαχτούν σε 

θεωρητικό επίπεδο & 
ποιες δεξιότητες να 

αποκτήσουν;

Πως θα προσθέσουμε 
νέα γνώση στην ήδη 

υπάρχουσα;

H. Timperley, A. Wilson, H. Barrar & I. Fung (2007) Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration
Wellington, New Zealand: Ministry of Education http://educationcounts.edcentre.govt.nz/goto/BES



Διδακτική Στοχοθεσία ωριαίας διδασκαλίας

 Σε επίπεδο ωριαίας διδασκαλίας, οι διδακτικοί στόχοι
αφορούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που
αναμένεται να επιτευχθούν μετά το πέρας της διδασκαλίας

 Οι διδακτικοί στόχοι θα πρέπει να βρίσκονται:

 σε αντιστοιχία με τις διδακτικές ανάγκες που έχουν αναδειχτεί

 θα πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια

 θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των
μαθητών

Fuller, U., Johnson, C., Ahoniemi, T., Cukierman, D., Herman-Losada, I., Jackova, J., Lahtinen, E., Lewis, T., 
Thompson, D., Riedesel, C. and Thompson, E. (2007), Developing a computer science-specific learning 
taxonomy, ACM SIGCSE Bulletin, 39(4), 152 – 170.



Διδακτικοί Στόχοι- Διατύπωση

 τι επιδιώκεται να πετύχουν οι μαθητές μέσω της 
διδασκαλίας

 τι αναμένεται να μπορούν να «κάνουν» οι μαθητές 
ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας 

 τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι μαθητές προκειμένου 
να επιτελέσουν τις διδακτικές δραστηριότητες.

Ματσαγγούρας, Η. (2001), Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Θεωρία και 
Πράξη της Διδασκαλίας, Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg.



Σχεδιασμός Περιεχομένου Διδασκαλίας

Ματσαγγούρας, Η. (2001), Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Θεωρία και 
Πράξη της Διδασκαλίας, Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg.
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Επιλογή Στρατηγικών Διδασκαλίας

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ/

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ



Επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού –

εποπτικών μέσων- νέων τεχνολογιών

• Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει και να 
δημιουργήσει:

• το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 

• τα κατάλληλα εποπτικά μέσα

• τα κατάλληλα διδακτικά μέσα

Η επιλογή  των μέσων  εξαρτάται  από τους διδακτικούς στόχους, 
τη στρατηγική/τεχνικές  διδασκαλίας  που ακολουθείται, το 

προφίλ των μαθητών και τους διαθέσιμους πόρους.



Δομή Διδασκαλίας

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Δημιουργείστε το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό κλίμα

• Βεβαιωθείτε ότι το κοινό σας 
είναι έτοιμο να λάβει το μήνυμα 
που πρόκειται να παραδώσετε



Δομή Διδασκαλίας

 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΔΙΔΑΞΕΤΕ

• Τίτλος

• Στόχοι μάθησης

• Στόχοι δεξιοτήτων



Δομή Διδασκαλίας

 ΔΙΔΑΞΤΕ με τη χρήση 
στρατηγικών διδασκαλίας/ 
τεχνικών διδασκαλίας  που θα 
ενισχύσουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών 



Δομή Διδασκαλίας

 ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ

Βασικός στόχος της

αξιολόγησης πρέπει να

είναι η εκπαίδευση των

μαθητών και η βελτίωση

της απόδοσης και του

έργου τους και όχι μόνο ο

απλός έλεγχος της επίδοσής τους.

Η αξιολόγηση παρέχει δυνατότητες οργάνωσης της εκπαιδευτικής παρέμβασης
σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών και ανατροφοδοτεί τόσο
το μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό για την πορεία και τις αναγκαίες διορθωτικές
παρεμβάσεις στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία της διδασκαλίας



Τεχνικές διδασκαλίας
Εισήγηση ή 
Διάλεξη ή 

Μονολογική 
Παρουσίαση

Ερωταποκρίσεις

Συζήτηση ή 
Διάλογος

Χιονοστιβάδα

Καταιγισμός 
ιδεών

Επίδειξη



Τεχνικές διδασκαλίας

Πρακτική 
άσκηση

Ομάδες Εργασίας

Συνθετικές 
Εργασίες

Παιχνίδι 
ρόλων

Μελέτη 
περίπτωσης

Εννοιολογικός 
χάρτης



Τεχνικές ενεργητικής μάθησης

 Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι ενεργητικές μέθοδοι 
μάθησης ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
με τρόπο που να παρέχει βαθιά κατανόηση των  εννοιών.

 Τέτοιες διαλογικές τεχνικές καθιστούν επίσης τη μάθηση
περισσότερο ελκυστική, προκλητική, αυθεντική και
ικανοποιητική, οδηγώντας παράλληλα σε καλύτερη διατήρηση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. 
P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and 
mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415. 



Τεχνικές ενεργητικής μάθησης



Παιχνίδια ρόλων

Είναι μια εκπαιδευτική τεχνική που
επιτρέπει στους μαθητές να
εξετάσουν κάποιες πλασματικές
καταστάσεις σε πλαίσιο ασφαλές
και ελεγχόμενο

Θα πάρετε ιστορικό από τον ασθενή, 
εσύ θα κάνεις τον ασθενή και εσύ την νοσηλεύτρια



Ανάθεση εργασιών σε ομάδες

Ανάθεση εργασιών όπου οι

μαθητές μαθαίνουν να

δουλεύουν ως ομάδα, να

λειτουργούν ως μέλη μίας

ομάδας, να σέβονται και να

αντιμετωπίζουν τυχόν διαφωνίες.



Χρήση διαδικτύου 

 Το διαδίκτυο μπορεί να ενισχύσει τη 
διδασκαλία μέσα στην σχολική τάξη, 
προσφέροντας πρόσβαση σε 
πληροφορίες, εικόνες, videos που δεν 
μπορούν να είναι άμεσα διαθέσιμες 
στους μαθητές. 

 Ανάθεση ομαδικών εργασιών με την 
αξιοποίηση του διαδικτύου.

 Aμφίδρομη ασύγχρονη γραμμή
επικοινωνίας με την αποστολή στους 
μαθητές περαιτέρω πληροφοριακού 
υλικού



Χρήση διαδικτύου 

 Το διαδίκτυο μπορεί να ενισχύσει τη 
διδασκαλία μέσα στην σχολική τάξη, 
προσφέροντας πρόσβαση σε 
πληροφορίες, εικόνες, videos που δεν 
μπορούν να είναι άμεσα διαθέσιμες 
στους μαθητές. 

 Ανάθεση ομαδικών εργασιών με την 
αξιοποίηση του διαδικτύου.

 Aμφίδρομη ασύγχρονη γραμμή
επικοινωνίας με την αποστολή στους 
μαθητές περαιτέρω πληροφοριακού 
υλικού



Χρήση διαδικτύου 



Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού



Χρήση λογισμικών μάθησης βασισμένων στο 

Παιχνίδι



Χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών



Επισκέπτες ομιλητές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις



Χρήση ταινιών- videos



Εργαστήριο – τεχνικές προσομοίωσης



Χρήση προπλασμάτων- υλικών



Συνοψίζοντας….


