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Σ Χ Ε ∆ Ι Α Σ Μ Ο Σ ∆ Ι ∆Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν
Σχεδιασµός διδασκαλίας—Σχέδιο µαθήµατος
•

Η επιστηµονική κατάρτιση είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή
συνθήκη για αποτελεσµατική διδασκαλία, επειδή ο δάσκαλος
πρέπει να έχει παιδαγωγικοδιδακτική κατάρτιση καθώς και
ενηµέρωση σε θέµατα ψυχολογίας του παιδιού.

•

Μια διδασκαλία → οικοδοµείται πάνω σε κάποιες αρχές
→ επιδιώκει συγκεκριµένα αποτελέσµατα
→ χρησιµοποιεί ορισµένες τεχνικές

Εποµένως, ο δάσκαλος οφείλει όχι µόνο να έχει σχεδιάσει και οργανώσει
τη διδασκαλία του πριν µπει στην τάξη, αλλά και να δοµήσει το µάθηµα µε
τέτοιον τρόπο, ώστε ο µαθητής να θέλει να µαθαίνει, να συµµετέχει, να
συνεργάζεται, να ενεργεί και να εµπεδώνει τη γνώση.
Με δεδοµένα ● το Αναλυτικό πρόγραµµα
● το διδακτικό βιβλίο (σχολικό εγχειρίδιο)
● τις διαθέσιµες διδακτικές ώρες για το µάθηµα
γίνεται

■ προγραµµατισµός της ύλης, που θα διδαχτεί όλη τη
σχολική χρονιά
■ σχεδιασµός-οργάνωση της διδασκαλίας της καθεµιάς
ενότητας.

Ο σχεδιασµός-οργάνωση και η διεξαγωγή της διδασκαλίας
µπορούν να έχουν καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα, αν ο δάσκαλος είναι
σε θέση να απαντά στα εξής ερωτήµατα γύρω από το µάθηµα:
1. Με ποιους µαθητές θα γίνει η διδασκαλία; (βαθµίδα/τάξη/επίπεδο
µαθητών). Ποια είναι η «εικόνα» των µαθητών της συγκεκριµένης
τάξης στην οποία πρόκειται να γίνει η διδασκαλία; [ δηλαδή το επίπεδο
νοητικής ανάπτυξης, οι δεξιότητες, οι δυνατότητες, οι εµπειρίες, οι
κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, οι προηγούµενες γνώσεις, οι ιδέες-αντιλήψεις
ή και παρανοήσεις και τα προβλήµατα των µαθητών του.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο δάσκαλος µπορεί να
διακριβώσει σε µεγάλο βαθµό την «εικόνα» των µαθητών διαµέσου της
συµπλήρωσης κατάλληλων διαγνωστικών ερωτηµατολογίων.

2. Για ποιον σκοπό θα γίνει η συγκεκριµένη διδασκαλία;
Ποιοι είναι οι σκοποί της διδασκαλίας του µαθήµατος στη συγκεκριµένη
τάξη; Ποιοι είναι οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας; [∆ηλαδή τί
αναµένεται να είναι σε θέση να κάνουν οι µαθητές µετά την ολοκλήρωση
της διδασκαλίας;]

3. Με ποιο περιεχόµενο θα γίνει η συγκεκριµένη διδασκαλία;
Ποια ύλη πρέπει και µπορεί να διδαχτεί για την επίτευξη των σκοπών
/στόχων του µαθήµατος; --[διδακτέα ύλη/περιεχόµενα της διδασκαλίας].

4. Πώς θα γίνει η διδασκαλία της συγκεκριµένης ύλης;
Ποια θα είναι η πορεία του µαθήµατος και οι µορφές-µέθοδοι που θα
χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία; [Οι τρόποι µε τους οποίους θα γίνει η
παρουσίαση-επεξεργασία των περιεχοµένων της διδασκαλίας καθώς και οι
διδακτικές δραστηριότητες-ενέργειες, που θα γίνουν για να επιτευχθούν οι
σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας].

5. Πώς θα γίνει ο έλεγχος του αποτελέσµατος της διδασκαλίας;
Με ποιους τρόπους θα γίνει ο έλεγχος του αποτελέσµατος/αξιολόγηση
της διδασκαλίας; [∆ηλαδή, πώς θα διαπιστωθεί το ποσοστό των µαθητών
που κατέκτησε τους συγκεκριµένους στόχους].

6. Ποια µέσα θα χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία;
Ποια µέσα θα χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία (όργανα, µοντέλα,
χάρτες,πίνακες, συσκευές, CD, βιντεοταινίες, κ.ά.

◘ Η προετοιµασία και η οργάνωση της διδασκαλίας και το σχέδιο
µαθήµατος βοηθούν το δάσκαλο:
•

Να

εµπλουτίσει,

διδασκόµενη

ύλη,

να

αναπλαισιώσει,

ώστε

να

την

να

µεταπλάσει

καταστήσει

τη

κατανοητή,
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ενδιαφέρουσα
κατάλληλα

και ελκυστική στους µαθητές, επιλέγοντας

παραδείγµατα,

ασκήσεις,

δραστηριότητες

και

εφαρµογές µε αποτέλεσµα να δείξει τη χρησιµότητα της
ενότητας συσχετίζοντάς την

µε την καθηµερινή ζωή, το

περιβάλλον, τα ενδιαφέροντα, τις εµπειρίες και τις ανάγκες των
µαθητών.
•

Να επιλέξει την καταλληλότερη πορεία, µορφή και µέθοδο
διδασκαλίας

καθώς

και

τα

κατάλληλα

µέσα

διδασκαλίας/εποπτικά µέσα.
•

Να αξιοποιήσει όσο καλύτερα µπορεί το χρόνο, που έχει στη
διάθεσή του για τη διδασκαλία για να πετύχει τους στόχους του
(σωστή διαχείριση και κατανοµή του διδακτικού χρόνου).

•

Να είναι µεθοδικός, συστηµατικός και αποτελεσµατικός. Με τις
δεξιότητες αυτές ο δάσκαλος αποφεύγει αυτοσχεδιασµούς και
πιθανά διδακτικά ή επιστηµονικά σφάλµατα µε αποτέλεσµα να
νιώθει αυτοπεποίθηση και ασφάλεια το οποίο µεταδίδεται στους
µαθητές, δηµιουργώντας ένα θετικό µαθησιακό κλίµα.

◘ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ: Αν και το σχέδιο µαθήµατος είναι αναγκαίο για
µια επιτυχηµένη διδασκαλία, όµως, το κάθε σχέδιο µαθήµατος
δεν είναι δεσµευτικό για το δάσκαλο στην πορεία εφαρµογής
του, δηλαδή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά θα πρέπει να
το ακολουθεί µε ελαστικό τρόπο, έτοιµος σε κάθε περίσταση να το
τροποποιήσει, να το βελτιώσει και να το προσαρµόσει στις εκάστοτε
συνθήκες και ανάγκες, αξιοποιώντας όλα εκείνα τα στοιχεία, που
του παρέχει η ζωντανή τάξη για να ενισχύσει τη διδασκαλία του. Με
τη δεξιότητα αυτή αναδεικνύεται η διδακτική ετοιµότητα του
δασκάλου.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ «ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ»
ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τάξη/Τµήµα: …………..

Ηµεροµηνία..............

∆ιδακτική Ενότητα.......................................................................
∆ιδάσκων.........................................................................
•

Σκοποί και διδακτικοί
στόχοι της ενότητας

Ο στόχος πρέπει να είναι S.M.A.R.T.:
•

Specific (Συγκεκριµένος)

•

Measurable (ΜετρήσιµοςΑξιολογήσιµος)

•

Achievable (Επιτεύξιµος)

•

Realistic (Ρεαλιστικός)

•

Time bound
(Πραγµατοποιήσιµος σε
ορισµένο χρονικό διάστηµα)

•

Πορεία/φάσεις του
µαθήµατος—
∆ιδακτικές ενέργειες
(διαδοχή των φάσεων
µε χρονοθέτηση κάθε
φάσης)

•

Μορφές/µέθοδοι
διδασκαλίας

•

Τέστ αξιολόγησης της
διδασκαλίας

•

Μέσα διδασκαλίας/

εποπτικά µέσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπάρχει ένας φορµαλιστικός, τυποποιηµένος και καθολικά
εφαρµόσιµος τρόπος σχεδιασµού της διδασκαλίας, αφού το περιεχόµενο και
το είδος µάθησης, που επιδιώκεται κάθε φορά διαφοροποιούν τη διδασκαλία.
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ΣΤΑ∆ΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Σχεδιασµός
2. Οργάνωση
3. ∆ιεξαγωγή
4. Αξιολόγηση

Οι

σκοποί

επιδιώξεις,

αναφέρονται
στα

σε

επιδιωκόµενα

µακροπρόθεσµες
από

την

και

γενικότερες

εκπαιδευτική

διαδικασία

αποτελέσµατα κατά βαθµίδα και τάξη και στη χρησιµότητα ή αξία της
γνώσης, που επιδιώκεται µε τη διδασκαλία διαφόρων µαθηµάτων, ενώ οι
διδακτικοί στόχοι αναφέρονται σε βραχυπρόθεσµες και ειδικότερες
επιδιώξεις της κάθε

διδακτικής ενότητας.

(Γ.Φλουρής:

Αναλυτικά

Προγράµµατα, για µια νέα εποχή στην εκπαίδευση, Εκδόσεις Γρηγόρη,
1983).

•

Η περιγραφή-διατύπωση των διδακτικών στόχων πρέπει να
αναφέρει µε πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια το εξής:

«Τί αναµένεται από το µαθητή να «µάθει», να είναι σε θέση να
«κάνει» (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) µετά το τέλος της
διδασκαλίας».

Στην περιγραφή της διδασκαλίας µπορούν ακόµη να αναφερθούν οι
συνθήκες (περιορισµοί & δεδοµένα), που θα πραγµατοποιηθεί ο διδακτικός
στόχος, καθώς και τα κριτήρια µε τα οποία θα ελεγχθεί/διαπιστωθεί το
αποτέλεσµα της διδακτικής παρέµβασης.

Για τα κριτήρια επιλογής των διδακτικών στόχων πρέπει να έχουµε
υπόψη το S.M.A.R.T., που παρέχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά τους:
•

Είναι συµβατοί/σύµφωνοι µε τους σκοπούς του µαθήµατος;

•

Είναι συγκεκριµένοι και σαφείς;

•

Είναι µετρήσιµοι-αξιολογήσιµοι;
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•

Είναι επιτεύξιµοι; Αντιστοιχούν στις γνώσεις, τις εµπειρίες και τις
δυνατότητες των µαθητών για να µπορούν να επιτευχθούν;

•

Ανταποκρίνονται στις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα των µαθητών;

•

Είναι χρονικά πραγµατοποιήσιµοι;

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
•

Ταξινοµία σύµφωνα µε τον Bloom

Α) Γνωστικός τοµέας: 1. Γνώση, 2. Κατανόηση, 3. Εφαρµογή,
4. Ανάλυση, 5. Σύνθεση και 6. Αξιολόγηση.

Β) Συναισθηµατικός τοµέας: Στόχοι, που αναφέρονται στην ικανότητα
αλλαγής στάσεων, αξιών, ενδιαφερόντων και συµπεριφορών.

Γ) Ψυχοκινητικός τοµέας: Στόχοι, που αναφέρονται στην ικανότητα
εκτέλεσης κινήσεων µε επιδεξιότητα (κινητικές δεξιότητες). Π.χ. να κάνει
µετρήσεις, να πραγµατοποιεί πειράµατα µε βάση συγκεκριµένες οδηγίες, να
σχεδιάζει χάρτες, που περιέχουν συγκεκριµένα στοιχεία /γεγονότα, να
χειρίζεται συσκευές και να εκτελεί αποτελεσµατικά νέες δραστηριότητες.

•

Ταξινοµία κατά Gagné (Είδη µάθησης)

Περιγράφουν την ικανότητα του µαθητή να:
Αναφέρει α) πληροφορίες-γνώσεις
Εφαρµόζει β) νοητικές δεξιότητες
Επινοεί λύσεις γ) γνωστική στρατηγική
Επιλέγει δ) στάσεις
Εκτελεί συγκεκριµένες πράξεις ε) κινητικές δεξιότητες
ΚΑΝΟΝΑΣ: Στη διαδικασία σχεδιασµού, οργάνωσης, διεξαγωγής και
αξιολόγησης της διδασκαλίας δεν πρέπει να επικεντρώνεται η προσοχή
σε έναν µόνο τύπο µαθησιακής ικανότητας, αλλά να διαµορφώνεται ένα
ισορροπηµένο σύνολο, ένας συνδυασµός από τα περισσότερα είδη
στόχων/µάθησης (ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), επειδή
διευκολύνει την πολύπλευρη ανάπτυξη του µαθητή.
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ΤΙ ΘΑ ∆Ι∆ΑΧΘΕΙ; (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ)
Στον προβληµατισµό αυτό τίθενται τα παρακάτω ερωτήµατα:
Με

1.

τί

είδους κριτήρια θα

γίνει η

επιλογή

των

περιεχοµένων; (τί πρέπει και µπορεί να διδαχθεί;).
Με ποιον τρόπο θα γίνει η διάταξη των περιεχοµένων;

2.

(δοµή, λογική σύνδεση, συνοχή & αλληλουχία των
περιεχοµένων).
ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΡΧΗ: «∆εν είναι εφικτό ή απαραίτητο όλοι οι στόχοι
και όλα τα περιεχόµενα µάθησης να είναι υποχρεωτικά και κατά τον ίδιο τρόπο
για όλους τους µαθητές µιας τάξης».

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΛΥΣΗ: 1. «Μικρή ποσότητα-Μεγάλη ποιότητα»
2. Συνεχής

ετοιµότητα

για

µάθηση

και ανεπτυγµένη

ικανότητα αναπροσαρµογής τόσο από το δάσκαλο όσο
και από τους µαθητές.
Όσον αφορά στα κριτήρια θα πρέπει να γίνεται σωστή και ορθολογική
επιλογή των περιεχοµένων της διδασκαλίας. Περιορισµός της διδακτέας ύλης
µε έµφαση στα βασικά και απαραίτητα (αναγκαία & χρήσιµα) και σε
συνάρτηση µε τον διατιθέµενο διδακτικό χρόνο.

Όσον αφορά στη διάταξη των περιεχοµένων αναφέρονται δύο είδη:
α) οριζόντια διάταξη: είναι η σειρά των διδακτικών ενοτήτων ενός µαθήµατος
µιας τάξης.
β) κάθετη διάταξη: είναι η διάταξη των ενοτήτων ενός µαθήµατος από τάξη
σε τάξη. Μια αποτελεσµατική κάθετη διάταξη είναι η σπειροειδής διάταξη
(Bruner), σύµφωνα µε την οποία τα θέµατα διδασκαλίας (έννοιες, βασικές
αρχές και µέθοδοι) επανέρχονται από τάξη σε τάξη και εξετάζονται για
πρόσκτηση νέων γνωστικών δοµών οι οποίες αποτελούν υποδοµή για
περαιτέρω µάθηση.
ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων Ν. Αιτ/νίας

