ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ο µεθοδικός και ολοκληρωµένος σχεδιασµός κάθε διδακτικής ενότητας ενός γνωστικού
αντικειµένου είναι σηµαντικός, διότι:
•

Προσδιορίζει τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις συµπεριφορές που αναµένεται να
αναπτυχθούν από τη διδασκαλία της ενότητας

•

∆ιατυπώνει µια λογική ακολουθία των διδακτικών δραστηριοτήτων

•

Συµβάλλει στην επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και µέσων

•

Ενισχύει την προετοιµασία του εκπαιδευτικού

•

Οδηγεί στη βέλτιστη διαχείριση του διδακτικού χρόνου

•

Επιτρέπει

την

αξιολόγηση

της

αποτελεσµατικότητας

των

διδακτικών

δραστηριοτήτων
Βασικά βήµατα σχεδιασµού µιας διδακτικής ενότητας
Στα βασικά βήµατα σχεδιασµού µιας διδακτικής ενότητας περιλαµβάνονται τα εξής πέντε:
1. Η µελέτη και αξιοποίηση των διαθέσιµων πληροφοριών, µε στόχο τον εντοπισµό των
παραγόντων,

οι

οποίοι

διαµορφώνουν

το

πλαίσιο

ανάπτυξης

των

διδακτικών

δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία
2. Η διατύπωση των στόχων της διδακτικής ενότητας.
3. Ο καθορισµός και η οργάνωση του περιεχοµένου της διδακτικής ενότητας.
4. Η επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας καθώς και των κατάλληλων εκπαιδευτικών
τεχνικών και µέσων.
5. Ο σχεδιασµός της αξιολόγησης των µαθητών και των συντελεστών της διδακτικής
διαδικασίας.
Τα βασικά αυτά βήµατα σχεδιασµού µιας διδακτικής ενότητας δίνουν την εντύπωση
γραµµικής διαδοχής, αλλά στην πράξη συνδέονται στενά µεταξύ τους και κατά κανόνα το
ένα καθορίζει το άλλο.
1ο βήµα: Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών
Ο εκπαιδευτικός καλείται να απαντήσει στα εξής έξι βασικά ερωτήµατα:
ΠΟΙΟΣ είναι ο µαθητής στον οποίο θα διδάξω (ηλικία, γνωστικό υπόβαθρο, δεξιότητες,
προσδοκίες, κοινωνικό περιβάλλον).
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ΓΙΑΤΙ ο µαθητής πρέπει να διδαχθεί το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο (βασικός
σκοπός διδακτικού αντικειµένου).
ΠΟΙΟ είναι το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου που καλούµαι να διδάξω, µέρος
του οποίου είναι η συγκεκριµένη διδακτική ενότητα.
ΠΟΥ θα γίνει η διδασκαλία της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας (σε ποιο τόπο και σε
ποιο χώρο).
ΠΟΤΕ θα γίνει η διδασκαλία (χρονική διάρκεια και ωράριο διδασκαλίας).
ΤΙ είναι διαθέσιµο για την υλοποίηση της συγκεκριµένης διδασκαλίας (µέσα και υλικά).
2ο βήµα: ∆ιατύπωση των στόχων της διδακτικής ενότητας
Οι στόχοι αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές για το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση
των περιεχοµένων των διδακτικών αντικειµένων και καθορίζουν το πλαίσιο για τη
διατύπωση των κριτηρίων και την επιλογή των µέσων και των µεθόδων της αξιολόγησης.
Οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της διδασκαλίας µε
σαφή και αναλυτικό τρόπο.
Οι στόχοι αυτοί, για µεθοδολογικούς λόγους, ταξινοµούνται σε τρία επίπεδα ή τοµείς:
Α) Γνωστικός τοµέας: Ποιες γνώσεις και ποιες δεξιότητες θα αποκτήσουν οι µαθητές, που
είναι

αναγκαίες

για

την

επεξεργασία

των

πληροφοριακών

δεδοµένων.

Β) Συναισθηµατικός τοµέας (στάσεις): Ποιες αξίες και γενικά προδιαθέσεις θα
αναπτύξουν ή θα αποκτήσουν οι µαθητές, οι οποίες θα επηρεάζουν τις προτιµήσεις και τη
συµπεριφορά

τους

για

πρόσωπα,

πράγµατα

ή

καταστάσεις.

Γ) Ψυχοκινητικός τοµέας (ικανότητες): Τι θα είναι ικανοί να κάνουν οι µαθητές µετά το
τέλος της διδακτικής ενότητας.
3ο βήµα: Καθορισµός και οργάνωση του περιεχοµένου µιας διδακτικής ενότητας
Το περιεχόµενο κάθε γνωστικού αντικειµένου περιέχεται στα Α.Π.Σ. , στα οποία η ύλη
διατάσσεται σε ενότητες κατά τάξη, είτε κλιµακωτά είτε σε επάλληλους κύκλους µε
ενιαία θεώρηση (σπειροειδής διάταξη ύλης).
4ο

βήµα:

Μεθοδολογική

προσέγγιση

–

επιλογή

εκπαιδευτικών

τεχνικών

Η µεθοδολογική προσέγγιση αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο είναι σκόπιµο να
διδαχθεί ένα γνωστικό αντικείµενο. Η τεχνική είναι ένα συγκεκριµένο παιδαγωγικό
«εργαλείο», είναι το µέσο µε το οποίο εφαρµόζεται η εκπαιδευτική µέθοδος. Στη
βιβλιογραφία δεν έχει επικρατήσει µια συγκεκριµένη ορολογία για την εκπαιδευτική
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µεθοδολογία. Σχηµατικά, ανάλογα µε την προώθηση ή µη της ενεργητικής συµµετοχής
των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία διακρίνουµε:
α) την άµεση µορφή διδασκαλίας (π.χ. αφήγηση)
β) τις έµµεσες µορφές (συµµετοχικές, ευρετικές, ερωτηµατικές, ενεργητικές και
µεθόδους εξερεύνησης και εφαρµογής) και
γ) οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας
Κατά περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάθε στρατηγική διδασκαλίας ή σε
συνδυασµό µεταξύ τους
Η ενεργητική συµµετοχή των µαθητών προωθείται µέσα από µεθόδους που αναπτύσσουν
την αλληλεπίδραση µεταξύ του εκπαιδευτικού και των µαθητών, αλλά και µεταξύ των
µαθητών, και δίνουν στους τελευταίους πηγές, ώστε να αναζητούν πληροφορίες, να
αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις, να µαθαίνουν
πράττοντας.
Εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συµµετοχή είναι οι εξής:
- Ερωτήσεις – απαντήσεις
- Συζήτηση
-Καταιγισµός ιδεών
-Ασκήσεις
-Επίδειξη
-Οµάδες εργασίας
-Μελέτη περίπτωσης
-Παιχνίδια ρόλων
-Προσοµοίωση
-Λύση προβλήµατος
-Συνέντευξη από ειδικό
-Εκπαιδευτικές επισκέψεις
5ο βήµα: Αξιολόγηση µαθητή
Βασικός στόχος της αξιολόγησης του µαθητή είναι ο εντοπισµός των µαθησιακών
ελλείψεων και η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε σκοπό τη βελτίωση
της προσφερόµενης σχολικής εκπαίδευσης.
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- Μορφές αξιολόγησης
Α) Αρχική ή ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση
Β) ∆ιαµορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση
Γ) Τελική ή Συνολική Αξιολόγηση
- Βασικές αρχές αξιολόγησης
- Τεχνικές αξιολόγησης
- Έκφραση αξιολογικού αποτελέσµατος
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