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Γηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο
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Α. Σν γξακκηθό κνληέιν

ρεδηαζκόο καζήκαηνο:

έλαο νξζνινγηθόο θύθινο

α) Καζνξηζκόο ζηόρσλ κάζεζεο

β) Δπηινγή πεξηερνκέλσλ, ζηξαηεγηθώλ, 

κεζόδσλ, κέζσλ θαη πεγώλ, δξαζηεξηνηήησλ

γ) Δθαξκνγή θαη 

δ) Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ
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Βήκαηα ζρεδηαζκνύ

κε ην γξακκηθό κνληέιν

1) Σθνπνί καζήκαηνο

2) Σηόρνη

3) Μέζνδνο δηδαζθαιίαο

4) Μνξθή δηδαζθαιίαο

5) Τερληθέο - Μέζα 

6) Πνξεία δηδαζθαιίαο

7) Αμηνιόγεζε δηδαθηηθώλ απνηειεζκάησλ
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1. θνπνί ηεο δηδαζθαιίαο

Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ

↑
Σθνπνί ηεο αγσγήο

↑
Ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα, θνηλσληθέο 

αλάγθεο, παηδαγσγηθέο πξνηεξαηόηεηεο, 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο
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↑



2. ηόρνη ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο

Καζνξηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ θαη αλαιπηηθώλ 

ζηόρσλ

Παξαηεξήζηκα / κεηξήζηκα ζηνηρεία:

ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο κεηά ην πέξαο 

ηεο δηδαζθαιίαο.

6

Με βάζε ην Π.Σ., ην ζέκα ηεο 

δηδαθηηθήο ελόηεηαο, ηελ ειηθία,

ηηο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ

↓



i. Γλώζεο: ν καζεηήο λα δηαηππώλεη ηε 

ζεσξία ηεο εμέιημεο.

ii. Καηαλόεζεο: λα δηαηππώλεη ηε βαζηθή 

ζθέςε πνπ δηέπεη έλα θείκελν.

iii. Δθαξκνγήο: λα ρξεζηκνπνηεί ην 

ππόκλεκα ελόο ράξηε, γηα λα ππνινγίζεη 

ηελ πξαγκαηηθή απόζηαζε αλάκεζα ζε 

δύν πόιεηο.
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Παξαδείγκαηα ζηόρωλ (1)



iv. Αλάιπζεο: απνδόκεζε κηαο 
πιεξνθνξίαο ζηα ζηνηρεία πνπ ηε 
ζπλζέηνπλ. Ο καζεηήο λα βξεη ηελ ηερληθή 
κε ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα 
πείζεη ηνλ αλαγλώζηε.

v. ύλζεζεο: κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία λα ζπλζέζεη κηα αλαθνίλσζε.

vi. Αμηνιόγεζεο: θξίζε γηα ηελ αμία πιηθώλ 
θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
νξηζκέλν ζθνπό: ν καζεηήο λα 
επηρεηξεκαηνινγήζεη…, λα θξίλεη…

8

Παξαδείγκαηα ζηόρωλ (2)



3. Μέζνδνο δηδαζθαιίαο

 Ο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηεο λέαο 

δηδαθηηθήο ελόηεηαο

 Σύλδεζε κε: 

 ηε θύζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ

 ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηνπ 

 ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο θαη 

 ηνπο ζηόρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθήο ελόηεηαο
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i. Δπαγωγηθή ή ζπλζεηηθή κέζνδνο: από ηα 
επηκέξνπο ζην όιν (π.ρ. Φπζηθέο επηζηήκεο, 
Γισζζηθά καζήκαηα, Ηζηνξία …). Σπλδέεη ην 
γλσζηηθό αληηθείκελν κε ηνλ θόζκν ηεο 
εκπεηξίαο ηνπ καζεηή.

ii. Παξαγωγηθή ή αλαιπηηθή κέζνδνο: από ην 
γεληθό ζην εηδηθό (π.ρ. Μαζεκαηηθά, ζε γλσζηηθά 
αληηθείκελα όπνπ ην κάζεκα ζεκειηώλεηαη ζε 
νξηζκνύο, ελλνηνινγήζεηο, απηαπόδεηθηεο 
αιήζεηεο).

iii. Αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή: ζπλδπαζκόο ησλ δύν 
πξνεγνύκελσλ κεζόδσλ (ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο 

δηδαζθαιίαο).
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Μέζνδνη δηδαζθαιίαο (1)



iv. πγθξηηηθή κέζνδνο: όηαλ ππάξρνπλ 

ζπγθξίζηκα δεδνκέλα (π.ρ. ζύγθξηζε: ηζηνξηθώλ 

πεξηόδσλ, ηξηγώλσλ, πεξηεθηηθόηεηαο 

δηαιπκάησλ).

v. Δξκελεπηηθή κέζνδνο: αληρλεύεηαη ην 

βησκαηηθό θαη ηδενινγηθό ζηνηρείν πίζσ από ην 

γισζζηθό (π.ρ. Γιώζζα, Λνγνηερλία).

vi. Μέζνδνο «project»: ηξόπνο έξεπλαο, κε 

νκάδεο, πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ.
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Μέζνδνη δηδαζθαιίαο (2)



4. Βαζηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο

Οκηιία: κνλόινγνο, δηάιεμε, αθήγεζε

Δξωηναπνθξίζεηο

Καηεπζπλόκελνο δηάινγνο:
α) δηάινγνο δύν αηόκσλ

β) ζπδήηεζε κε πεξηζζόηεξα από δύν άηνκα

γ) «εθκαίεπζε» (απνθάιπςε ιαλζαλνπζώλ

γλώζεσλ, ζθέςεσλ, απόςεσλ)

δ) θαηαηγηζκόο ηδεώλ/ηδενζύειια
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Πξνϋπνζέζεηο δηαιόγνπ ζηελ ηάμε
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 Μηθξόο αξηζκόο καζεηώλ

 Κιίκα εκπηζηνζύλεο θαη αιιειναπνδνρήο

 Σαθήλεηα ησλ κελπκάησλ σο πξνο ην 

πεξηερόκελν, ηε δνκή θαη ηνλ γισζζηθό θώδηθα

 Σπρλέο επαλαιήςεηο ησλ εξσηήζεσλ

 Έιεγρνο ησλ απαληήζεσλ



5. Σερληθέο - Μέζα

Πίλαθαο

Γηαδξαζηηθόο π.

Βηβιία

Φσηνηππίεο

Χάξηεο

Φσηνγξαθίεο

Σπζθεπή 

αλάγλσζεο 

νπηηθώλ δίζθσλ

Πεξηερόκελν 

ηζηνζειίδσλ
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Οη δηδαθηηθνί πόξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

θαηά ηε δηδαζθαιία.
Δλδεηθηηθά: 



6. Πνξεία ωξηαίαο δηδαζθαιίαο

Γηάξζξσζε δηδαζθαιίαο κε ζπλνρή
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Δλδεηθηηθή πνξεία:

 Αλάθιεζε παιαηάο πείξαο/Δμέηαζε:  8΄

 Αθόξκεζε/Δθθίλεζε: 1΄-3΄

 Παξνπζίαζε-πεξηγξαθή ηνπ όινπ: 3΄

 Δπεμεξγαζία: 30΄

 Έθθξαζε / Αλαθεθαιαίσζε: 3΄



7. Αμηνιόγεζε δηδαθηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ

Απνηίκεζε ησλ κεζνδεύζεσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηόρνπο:
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Γηακνξθσηηθή

Τειηθή



Γηακνξθωηηθή αμηνιόγεζε

Καηά ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο

Δληνπηζκόο ηπρόλ απνθιίζεσλ από ηνλ 

αξρηθό ζρεδηαζκό

 Σηόρνο: ε άκεζε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ αλακελόκελσλ 

απνηειεζκάησλ ηεο
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο

Κξίζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ

Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 
δηδαζθαιίαο

Μνξθέο:

 Διεύζεξε απάληεζε ζε εξώηεζε

 Δμέηαζε κε ζύληνκεο απαληήζεηο

 Test πνιιαπιώλ επηινγώλ
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Σειηθή αμηνιόγεζε



Σν γξακκηθό κνληέιν

ΚΡΙΣΙΚΗ - ΑΜΦΙΒΗΣΗΗ

1) Ζ κάζεζε βξίζθεηαη ππό ηνλ πιήξε έιεγρν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.

2) Ζ «επηηπρία» ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη από 

ηνλ πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό.  

19

Σα δεδνκέλα(;): 



Η ακθηζβήηεζε γηα ην

γξακκηθό κνληέιν

Δθπαηδεπηηθή ηππνπνίεζε

Κπξηαξρία ησλ εξγαιεηαθώλ

εθπαηδεπηηθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ 

Κεληξηθόο έιεγρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο

Αδπλακία νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο 

καζεηώλ
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πκπεξηθνξηζκόο-- Κνλζηξνπθηηβηζκόο

 Ο λνπο ησλ καζεηώλ: 

άγξαθε πιάθα…

 Ζ γλώζε: «αληηθεηκεληθή»

 Ζ κάζεζε:

αληίδξαζε ζε επηιεθηηθά 

εξεζίζκαηα

 Ο λνπο: «απνζεηήξην» 

πεπνηζήζεσλ, αμηώλ, 

πξνζδνθηώλ 

 Ζ γλώζε: «αλαθάιπςε» 

 Ζ κάζεζε: ζπζηεκαηηθή 

νηθνδόκεζε ηεο λέαο 

γλώζεο πάλσ ζηελ 

πξνϋπάξρνπζα 
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Ζ γλώζε κεηαδίδεηαη σο 

πιεξνθνξία.

Ζ γλώζε είλαη απνηέιεζκα 

λνεηηθώλ δηεξγαζηώλ, είλαη 

πξνζσπηθή θαηαζθεπή.

Ο καζεηήο, σο παζεηηθόο 

δέθηεο, θαηαγξάθεη 

πιεξνθνξίεο.

Ο καζεηήο, σο δεκηνπξγόο 

γλώζεο, νηθνδνκεί ηηο 

γλώζεηο.

Σεκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζηα εξεζίζκαηα θαη ηελ 

αληαπόθξηζε. 

Σεκαζία ζε πξνϋπάξρνπζεο 

γλώζεηο, ζεκαληηθή ε 

αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ.

πκπεξηθνξηζκόο--Κνλζηξνπθηηβηζκόο



Β. Σν θνλζηξνπθηηβηζηηθό κνληέιν

1) Σην θέληξν ν καζεηήο: νηθνδόκεζε γλώζεσλ 
επάλσ ζηηο πξνϋπάξρνπζεο

2) Αιιειεπίδξαζε θαη δηεξεπλεηηθή ζπδήηεζε 

3) Μάζεζε «κε λόεκα»: κε απζεληηθέο θαη όρη 
κεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο
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Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο: 



Ο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο κε βάζε 

ην θνλζηξνπθηηβηζηηθό κνληέιν

Πξνζαλαηνιηζκόο ζε δηεξεπλεηηθέο θαη 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σηόρνη πξνδηαηππσκέλνη, αιιά πην ειαζηηθνί

Δλζσκάησζε δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ

Έκθαζε ζηε ζπλάθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Εεηνύκελν: ε δόμηζη ηεο γλώζεο όρη ε 

μεηαβίβαζή ηεο.
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Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο

ρέδην καζήκαηνο (lesson plan)

Πεξηγξαθή θαη εθαξκνγή ελόο ζύληνκνπ ζε δηάξθεηα 

καζήκαηνο, ζε ζηελή ζύλδεζε κε ηε ζρνιηθή ύιε θαη 

ηελ ηζρύνπζα ζρνιηθή ινγηθή

ρέδην δξάζεο/εξγαζίαο (project)

Πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο ύιεο κε κεγαιύηεξε επξύηεηα, 

ειεπζεξία, δηεξεπλεηηθή ινγηθή θαη πξνώζεζε ησλ 

ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
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Αιιειεμάξηεζε ηωλ αλζξωπνγελώλ θαη 

θνηλωληθνπνιηηηζκηθώλ παξαγόληωλ



1) Καηνρή δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ: ζηαζεξή 

επηζηεκνληθή ζπγθξόηεζε θαη ζπλερήο 

αλαλέσζε γλώζεσλ 

2) Δπνπηεία: α) ζθαηξηθόο ηξόπνο παξνπζίαζεο 

ηνπ λένπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζπζρέηηζε 

κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, β) ελεξγνπνίεζε 

όιεο ηεο ηάμεο

3) πλνιηθόηεηα: ε δηδαθηηθή ώξα σο έλα δνκηθό 

ζύλνιν
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Βαζηθέο αξρέο δηδαθηηθήο (1)



4) Δγγύηεηα ζηε δωή: Σπζρέηηζε ησλ 

δηδαζθνκέλσλ γλώζεσλ κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή. Μνξθσηηθά αγαζά γηα ηε δσή, όρη γηα ηηο 

εμεηάζεηο

5) Βηωκαηηθόηεηα: Αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο 

ησλ καζεηώλ, ώζηε ην κάζεκα λα βησζεί, λα 

κε γίλεη ζηείξα γλώζε. Αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη όρη απιή πξόζθηεζε 

πιεξνθνξηώλ.
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Βαζηθέο αξρέο δηδαθηηθήο (2)
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«Οη λέοη πιήηηοσλ, 

οη εθπαηδεσηηθοί ακθηβάιιοσλ, 

ε έλλοηα ηοσ ζτοιείοσ ζοιώλεη: 

ηο ζτοιείο βρίζθεηαη ζε θρίζε…»
(Bernard Charlot, Τν ζρνιείν αιιάδεη)



Η αγωλία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
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Να οργαλώζεη ηε δηδαζθαιία ηοσ κε ηρόπο 

ποσ ο καζεηής ζα είλαη ελεργός,

ώζηε λα  οηθοδοκήζεη ηε γλώζε ηοσ θαη

λα γίλεη θαιύηερος άλζρφπος.
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