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Περίλθψθ 

Θ παροφςα μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν μελζτθ των μεκόδων 

καταςκευισ και διάκεςθσ ςχεδίων μακθμάτων. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί 

μία ςθμαντικι ενζργεια κακϊσ ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να προγραμματίηει αποδοτικά 

και παραγωγικά τθ διδαςκαλία του.  Στθν κατεφκυνςθ αυτι μελετάται θ διαδικαςία και τα 

επίπεδα ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ, γίνεται επιςκόπθςθ των οριςμϊν που ζχουν 

διατυπωκεί ςχετικά με τθν ζννοια των ςχεδίων μακθμάτων και παρουςιάηονται τα δομικά 

ςυςτατικά τουσ. Επιπλζον, γίνεται ςυςχζτιςθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ με τα ςχζδια 

μακθμάτων, ϊςτε να γίνει διάκριςθ των δφο εννοιϊν και να αναδειχκοφν τα ςθμεία 

ςφγκλιςθσ και απόκλιςισ τουσ. Στθ ςυνζχεια, μελετϊνται και παρουςιάηονται ποικίλα 

μοντζλα για τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων, ϊςτε να αναδειχκοφν τα βαςικά ςτάδια 

και βιματα που πρζπει να ςχεδιάηει ο εκπαιδευτικόσ για να ζχει μία αποτελεςματικι 

διδαςκαλία. 

Επιπλζον, ςτθν παροφςα εργαςία θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ ςυνδυάηεται με τισ 

δυνατότθτεσ που παρζχει θ τεχνολογία και πιο ςυγκεκριμζνα εξετάηεται ο τρόποσ που θ 

τεχνολογία μπορεί να ενιςχφςει και να επεκτείνει τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων 

μακθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, γίνεται επιςκόπθςθ των εργαλείων, με τα οποία μποροφν 

να καταςκευαςτοφν ςχζδια μακθμάτων και παρουςιάηονται οι λειτουργίεσ τουσ, ϊςτε να 

αναδειχκεί κατά πόςο εξυπθρετοφν τθ δθμιουργία ςχεδίων. Τζλοσ, παρουςιάηονται οι 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ και οι λειτουργίεσ τουσ, όπου ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςε ζτοιμα 

ςχζδια μακθμάτων και ςε πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό ενϊ επίςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

ανταλλάξει υλικό, να εμπνευςτεί από τισ δθμιουργίεσ άλλων και να διαμοιραςτεί το υλικό 

που ζχει καταςκευάςει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ειςαγωγό 

1.1 Περιγραφό του αντικειμϋνου μελϋτησ τησ εργαςύασ 
 

Σιμερα θ ςχεδίαςθ των ενεργειϊν και των δραςτθριοτιτων ςε οποιοδιποτε τομζα 

κεωρείται από μεγάλο μζροσ των ανκρϊπων το μζςο για τθν επίτευξθ των ςτόχων προσ 

τουσ οποίουσ αυτζσ τείνουν. Τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ όπωσ θ οικονομία, θ 

παραγωγι, θ επιςτιμθ, θ ζρευνα είναι αδφνατο να αποδϊςουν και να προοδεφςουν χωρίσ 

τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό των ενεργειϊν τουσ (Τριλιανόσ, 2003). Τα τελευταία χρόνια, θ 

διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ υιοκετικθκε και ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και ιδιαίτερα ςτθ 

διδαςκαλία, θ αποτελεςματικότθτα τθσ οποίασ εξαρτάται από τισ αποφάςεισ του 

εκπαιδευτικοφ ςχετικά με το περιεχόμενο που κα διδαχκοφν οι εκπαιδευόμενοι και τον 

τρόπο που κα το μάκουν. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ παροφςα εργαςία επικεντρϊνεται ςτισ μεκόδουσ καταςκευισ και 

διάκεςθσ ςχεδίων μακθμάτων. Στθν κατεφκυνςθ αυτι μελετϊνται θ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ και το ςχζδιο μακιματοσ και ερευνϊνται τα μοντζλα για τθν καταςκευι 

ςχεδίων μακθμάτων. Ραράλλθλα δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ για τθ 

διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και διερευνϊνται τα εργαλεία, τα οποία διευκολφνουν το ζργο του 

εκπαιδευτικοφ και ενιςχφουν τθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ. Επιπλζον, 

διερευνάται ο οριςμόσ των εκπαιδευτικϊν πυλϊν και παρουςιάηονται οι λειτουργίεσ τουσ, 

ϊςτε να αναδειχκεί θ χρθςιμότθτά τουσ και θ ςυμβολι τουσ ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ. 

 

θμαντικότθτα του επιλεγμζνου κζματοσ 

Ο προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ ωσ δραςτθριότθτα κεωρείται ςθμαντικόσ και 

δφςκολοσ. Σθμαντικόσ, διότι ςυνδζει το αναλυτικό πρόγραμμα με τθν ωριαία διδαςκαλία 

και δφςκολοσ, διότι κατά τον προγραμματιςμό ο εκπαιδευτικόσ καλείται να επιτελζςει 

ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ (Ματςαγγοφρασ, 2000). Ριο ςυγκεκριμζνα, ο εκπαιδευτικόσ 

πρζπει να αξιολογιςει ποιεσ από τισ επιδιϊξεισ που προβλζπει το αναλυτικό πρόγραμμα, 

προςδοκά θ κοινωνία, απαιτοφν οι ανάγκεσ των μακθτϊν αποτιμά ο ίδιοσ τελικά κα 

επιλζξει και πωσ μπορεί μζςα από το περιεχόμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ να τισ 

υλοποιιςει. Επιπλζον, ο εκπαιδευτικόσ επιχειρεί να ςχθματίςει ςαφι αντίλθψθ τθσ 
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εξελικτικισ διαδικαςίασ τθσ διδαςκαλίασ, θ οποία διαμορφϊνεται μζςα ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ κατά τθν οποία οι εμπλεκόμενοι διαπραγματεφονται ςτόχουσ, μοιράηονται 

πλθροφορίεσ και υλικά και αντιπαρακζτουν ενδιαφζροντα και επιλογζσ. Μία ακόμα 

λειτουργία που καλείται να επιτελζςει, είναι να οργανϊςει μζςα ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά 

πλαίςια δραςτθριότθτεσ και ρόλουσ πολλϊν και διαφορετικϊν προςϊπων. Οι παραπάνω 

λειτουργίεσ κακιςτοφν τθ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ κακαρά επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα ανάλογθ με τισ αντίςτοιχεσ άλλων επιςτθμονικϊν επαγγελμάτων. Λόγω τθσ 

ςπουδαιότθτασ και τθσ δυςκολίασ που παρουςιάηει ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ ζχει 

αποτελζςει αντικείμενο μελζτθσ για πολλζσ δεκαετίεσ. Θ δυςκολία του ςχεδιαςμοφ τθσ 

διδαςκαλίασ οφείλεται ςτθν προβλεπτικι, προλθπτικι και αξιολογικι φφςθ του 

ςχεδιαςμοφ κακϊσ ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να προβλζψει τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ των 

εκπαιδευομζνων και να κάνει τισ ανάλογεσ επιλογζσ (Ματςαγγοφρασ, 2000).  

Τθ ςπουδαιότθτα του ςχεδιαςμοφ ωσ φάςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ υπογράμμιςε 

μετά τθ δεκαετία του 1970 και θ κεωρθτικι και ερευνθτικι βιβλιογραφία που κεωρεί τθ 

διδαςκαλία ωσ μία ςυνεχι διαδικαςία λιψθσ πολυάρικμων με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ 

οργανωτικο- διδακτικϊν αποφάςεων τισ οποίεσ λαμβάνει πολλζσ φορζσ μζςα ςε 

ςυγκεχυμζνεσ και πιεςτικζσ καταςτάςεισ. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ διδαςκαλίασ και κεωροφν αναγκαίο τον προγραμματιςμό, διότι 

πιςτεφουν, ότι δίνει τθν δυνατότθτα ζγκαιρθσ προετοιμαςίασ πλθροφοριϊν, ςυμβάλλει ςτθ 

εξοικονόμθςθ χρόνου και πνευματικισ προςπάκειασ, αποκαλφπτει τισ παιδευτικζσ 

δυνατότθτεσ του περιεχομζνου τθσ ενότθτασ που κα διδαχκεί και δθμιουργεί το αίςκθμα 

τθσ αςφάλειασ ςτον εκπαιδευτικό (Χατηθδιμου, 2012). Για να αντιμετωπιςτοφν οι 

δυςκολίεσ του προγραμματιςμοφ προτείνονται από τθ βιβλιογραφία ποικιλία  μοντζλων 

που αναφζρονται ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ και αναλφονται ςτθ ςυνζχεια.  

Τα παραπάνω ηθτιματα αποτελοφν αντικείμενο μελζτθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ 

ςτθν οποία διερευνάται θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων και θ ζννοια των 

ςχεδίων μακθμάτων, οι μζκοδοι και τα εργαλεία καταςκευισ και διάκεςθσ ςχεδίων. 

Επιπλζον, μζςα από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ που πραγματοποιείται αναδεικνφονται 

τα δομικά ςυςτατικά, από τα οποία αποτελείται ζνα ςχζδιο μακιματοσ για να είναι 

αποδοτικό. 

  Αντικείμενο τθσ εργαςίασ είναι επίςθσ, θ μελζτθ και θ παρουςίαςθ των μεκόδων 

για τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων, ϊςτε να κατανοιςει ο εκπαιδευτικόσ τουσ 

βαςικοφσ άξονεσ που πρζπει να ακολουκιςει για να καταςκευάςει το ςχζδιο μακιματοσ, τι 
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ςτοιχεία να ςυμπεριλάβει και με ποια ςειρά, ϊςτε θ διδαςκαλία του να είναι οργανωμζνθ 

και αποτελεςματικι. 

 Επιπρόςκετα, ςτθ παροφςα εργαςία κατανοϊντασ τθ ςθμαςία και τθ ςθμαντικότθτα 

τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ εξετάηουμε τον τρόπο που θ τεχνολογία κα μποροφςε να 

ενιςχφςει και να επεκτείνει τον ςχεδιαςμό. Για το λόγο αυτό, γίνεται επιςκόπθςθ των 

εργαλείων, με τα οποία μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να καταςκευάςει ςχζδια μακθμάτων και 

παρουςιάηονται οι λειτουργίεσ τουσ, ϊςτε να αναδειχκεί κατά πόςο εξυπθρετοφν τθ 

δθμιουργία ςχεδίων. Επίςθσ, παρουςιάηονται οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ και οι λειτουργίεσ 

τουσ, όπου ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςε πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό και ςε ζτοιμα ςχζδια 

μακθμάτων ενϊ επίςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εμπνευςτεί από τα ςχζδια άλλων χρθςτϊν, 

να ανταλλάξει ιδζεσ και να τισ διαμοιραςτεί. Στόχοσ είναι να κατανοιςει τθν ζννοια και τθ 

ςθμαςία του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ και ότι θ τεχνολογία μπορεί να ενιςχφςει όλθ τθ 

διαδικαςία προςφζροντασ νζεσ διαςτάςεισ. 

 

 1.2 Κύριοι τόχοι τησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ 
 

Οι κφριοι ςτόχοι τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ είναι οι παρακάτω: 

 Θ διερεφνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων μζςα από τθν 

παρουςίαςθ των βαςικϊν προχποκζςεων και των παραγόντων που πρζπει να λάβει 

υπόψθ του ο εκπαιδευτικόσ για τον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ 

κακϊσ και  θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διαδικαςίασ του ςχεδιαςμοφ. 

 Θ διερεφνθςθ των βαςικϊν οριςμϊν που ζχουν διατυπωκεί ςχετικά με το ςχζδιο 

μακιματοσ, ϊςτε να κακοριςτεί θ ζννοια αυτοφ και να παρουςιαςτοφν τα δομικά 

ςυςτατικά του, τα οποία κα ζχουν ςαν αποτζλεςμα ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 

μακιματοσ. Επίςθσ, γίνεται ςυςχζτιςθ του ςχεδίου μακιματοσ με τον εκπαιδευτικό 

ςχεδιαςμό, με ςτόχο να γίνει ςαφισ διάκριςθ αυτϊν των εννοιϊν και να 

εντοπιςτοφν τα ςθμεία που ςυγκλίνουν και αποκλίνουν.  

 Θ παρουςίαςθ και θ περιγραφι των μοντζλων καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων 

μζςα από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ, ϊςτε να αναδειχκοφν τα βαςικά ςτάδια 

που πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ.  
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 Θ επιςκόπθςθ των εργαλείων καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων και των 

εκπαιδευτικϊν πυλϊν. Στόχοσ είναι θ παρουςίαςθ εργαλείων και θ αξιολόγθςι 

τουσ με βάςθ οριςμζνα κριτιρια που ζχουν τεκεί. 

 

 

1.3 Περιγραφό του τρόπου διερεύνηςησ του αντικειμϋνου τησ 

εργαςύασ 
 

 Σχετικά με τθ διερεφνθςθ των μοντζλων και των εργαλείων για τθν καταςκευι και 

διάκεςθ ςχεδίων μακθμάτων ακολουκικθκε θ μζκοδοσ τθσ επιςκόπθςθσ και τθσ 

ςφγκριςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκε επιςκόπθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ 

ςχεδίων μακθμάτων αλλά και των οριςμϊν που ζχουν διατυπωκεί ςχετικά με το ςχζδιο 

μακιματοσ. Στθ ςυνζχεια, περιγράφθκαν τα δομικά ςτοιχεία του ςχεδίου μακιματοσ και 

διερευνικθκε θ ζννοια του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ με ςκοπό να γίνει ςυςχζτιςθ αυτοφ 

με τα ςχζδια μακθμάτων. Θ μζκοδοσ τθσ επιςκόπθςθσ εφαρμόςτθκε και για τισ μεκόδουσ 

ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων κακϊσ παρουςιάςτθκαν και περιγράφθκαν τα μζρθ αυτϊν. 

Επιπλζον, για τθ μελζτθ των εργαλείων καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων και των 

εκπαιδευτικϊν πυλϊν εφαρμόςτθκε θ ίδια μζκοδοσ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφγκριςθ, ϊςτε να 

αναδεχκοφν οι λειτουργίεσ τουσ αλλά και κατά πόςο εξυπθρετοφν το ςκοπό των ςχεδίων 

μακθμάτων.  

Στο 1ο κεφάλαιο, παρουςιάηεται ο ςκοπόσ και το αντικείμενο τθσ ΜΔΕ, κακϊσ 

επίςθσ περιγράφεται το προσ διαπραγμάτευςθ πρόβλθμα και εξθγείται θ ςθμαντικότθτά 

του. 

Στο 2ο κεφάλαιο, μελετάται θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων, τα 

επίπεδα ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ και παρουςιάηεται θ ςθμαςία και τα πλεονεκτιματα 

αυτισ. Επιπλζον, παρουςιάηεται θ ζννοια του ςχεδίου μακιματοσ και παρακζτονται 

ςχετικοί οριςμοί ενϊ τζλοσ γίνεται ςυςχζτιςθ του ςχεδίου μακιματοσ με τον εκπαιδευτικό 

ςχεδιαςμό, ϊςτε να γίνει ςαφισ διάκριςθ αυτϊν των εννοιϊν. 

Στο 3ο κεφάλαιο, περιγράφονται τα απαραίτθτα ςτοιχεία από τα οποία πρζπει να 

αποτελείται ζνα ςχζδιο μακιματοσ για να είναι ολοκλθρωμζνο, παρουςιάηονται  και γίνεται 

βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ των μεκόδων και μοντζλων για τθν καταςκευι ςχεδίων 

μακθμάτων. Ρεριγράφονται επίςθσ, τα επιμζρουσ ςτάδια των μοντζλων,  ϊςτε να 
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καταλιξουμε και να εξάγουμε ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ολοκλθρωμζνθ μζκοδο 

καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων. 

Το 4ο κεφάλαιο, επικεντρϊνεται ςτισ δυνατότθτεσ που παρζχει θ τεχνολογία για τθν 

καταςκευι και τθ διάκεςθ ςχεδίων μακθμάτων, ϊςτε να κατανοιςει κανείσ τθ ςθμαςία και 

τθ ςυμβολι αυτϊν ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

γίνεται παρουςίαςθ των εργαλείων καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων και των δυνατοτιτων 

που παρζχουν για τθν ανάπτυξθ ςχεδίων κακϊσ επίςθσ προβάλλονται ςχετικζσ λειτουργίεσ 

αυτϊν που βοθκοφν τον εκπαιδευτικό για τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Στθ ςυνζχεια, 

γίνεται λόγοσ και παρουςίαςθ των εκπαιδευτικϊν πυλϊν απϋ όπου ο χριςτθσ ζχει 

πρόςβαςθ ςε πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό. Τζλοσ, γίνεται ςφγκριςθ των εργαλείων αλλά και 

των εκπαιδευτικϊν πυλϊν, ϊςτε να δοκεί μία ςυνολικι εικόνα των λειτουργιϊν τουσ αλλά 

και να παρουςιαςτεί κατά πόςο εξυπθρετοφν τθν καταςκευι και τθ διάκεςθ ςχεδίων 

μακθμάτων. 

Στθν τελευταία ενότθτα, καταγράφονται τα γενικά ςυμπεράςματα ςτα οποία 

καταλιγουμε μετά τθν  βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ που πραγματοποιικθκε, ϊςτε να  

αναδειχκοφν τα ευριματα τθσ εργαςίασ. Στο τελευταίο μζροσ τθσ εργαςίασ παρατίκενται θ 

βιβλιογραφία που χρθςιμοποιικθκε και παραρτιματα ςτα οποία παρουςιάηονται διάφορα 

πρότυπα ςχεδίων μακθμάτων. 

 

 ύνοψη 
 

Στο πρϊτο κεφάλαιο τθσ παροφςασ εργαςίασ, παρουςιάςτθκαν το αντικείμενο και 

οι ςτόχοι τθσ ΜΔΕ, οι λόγοι που κακιςτοφν το ηιτθμα που εξετάηεται να είναι ςθμαντικό 

κακϊσ επίςθσ και ο τρόποσ που διερευνικθκε το κζμα τθσ εργαςίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η Διαδικαςύα Καταςκευόσ χεδύων Μαθημϊτων και τα χϋδια 

Μαθημϊτων 

Ειςαγωγό 
 

Αντικείμενο μελζτθσ του παρόντοσ κεφαλαίου είναι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων 

μακθμάτων, θ οποία υιοκετικθκε ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και διαδραματίηει ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ. Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων 

μακθμάτων (lesson planning) είναι μία κυκλικι διαδικαςία, θ οποία αποτελείται από τθν 

προετοιμαςία του ςχεδίου μακιματοσ (lesson plan), τθν εφαρμογι του, τθν αξιολόγθςθ και 

τθν εκτίμθςθ τθσ διαδικαςίασ (Serdyukov & Ryan, 2008). Είναι ςθμαντικό, οι εκπαιδευτικοί 

να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων, να 

ςυνδυάςουν τισ γνϊςεισ τουσ και τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ με τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ 

μακθμάτων, ζτςι ϊςτε να καταςκευάςουν ολοκλθρωμζνα και δομθμζνα ςχζδια, τα οποία 

κα είναι χριςιμα τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τουσ εκπαιδευόμενουσ. Κατά τθ 

ςχεδίαςθ, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λάβουν υπόψθ τουσ πολλοφσ παράγοντεσ, ϊςτε να 

ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ όλων των εκπαιδευομζνων με τθ βοικεια διάφορων τεχνικϊν 

αλλά και να εντάξουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ τόςο κατά τον ςχεδιαςμό όςο και κατά τθν  

διάρκεια του μακιματοσ.  

Το κλειδί για τθν επιτυχθμζνθ διδαςκαλία, τθ διαχείριςθ τθσ τάξθσ και τθν επίτευξθ 

ςυνεχοφσ προόδου βρίςκεται ςτθν αποτελεςματικι προετοιμαςία, ςτθν διαδικαςία 

ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων και ςτο ςχζδιο μακιματοσ, κακϊσ θ μάκθςθ είναι μία 

διαδικαςία, θ οποία δεν προκφπτει τυχαία. Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων, θ 

οποία βαςίηεται μόνο ςτθν εμπειρία των εκπαιδευτικϊν, ζχει περιςςότερο τθν μορφι μίασ 

εςωτερικισ διαδικαςίασ και δεν μπορεί να είναι τόςο αποδοτικι όςο ζνα οργανωμζνο 

ςχζδιο μακιματοσ (Butt, 2008; Walker, 2008). Για το λόγο αυτό τόςο οι ζμπειροι όςο και οι 

αρχάριοι εκπαιδευτικοί χρειάηεται να ςχεδιάηουν τθ διδαςκαλία τουσ ακολουκϊντασ 

κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ, οι οποίεσ κα αναπτυχκοφν ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

Στο παρόν κεφάλαιο, μελετάται θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων, τα 

επίπεδα ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ και παρουςιάηεται θ ςθμαςία και τα πλεονεκτιματα 

αυτισ. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται θ ζννοια του ςχεδίου μακιματοσ και παρακζτονται 
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ςχετικοί οριςμοί ενϊ τζλοσ γίνεται ςυςχζτιςθ του ςχεδίου μακιματοσ με τον εκπαιδευτικό 

ςχεδιαςμό, ϊςτε να γίνει ςαφισ διάκριςθ αυτϊν των εννοιϊν.  

 

2.1 Οριςμόσ τησ Διαδικαςύασ Ανϊπτυξησ χεδύων Μαθημϊτων ( 

Lesson Planning) 

 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα παρατίκενται οριςμοί που ζχουν διατυπωκεί από τθν ξζνθ 

και τθν ελλθνικι βιβλιογραφία ςχετικά με τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων, 

ϊςτε να αποςαφθνιςτεί θ ζννοια και να αναδειχκεί θ ςθμαςία και οι διαςτάςεισ τθσ. 

Σφμφωνα με τουσ Duncan και Met (2010) θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων 

είναι μία απαιτθτικι ενζργεια κατά τθν οποία οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αξιοποιιςουν 

τθν εμπειρία τουσ και τισ γνϊςεισ τουσ, για να ςχεδιάςουν ςωςτά τθ διδαςκαλία και να 

λάβουν τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ. Κατά τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων οι 

εκπαιδευτικοί πρζπει να ςκεφτοφν ςε ποιο επίπεδο είναι οι εκπαιδευόμενοι και που 

χρειάηεται να είναι, τι πρζπει να κάνουν και με ποια ςειρά κα πραγματοποιιςουν όςα 

ςχεδιάηουν και τζλοσ λάβουν υπόψθ τουσ τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων 

(ανάγκεσ, ικανότθτεσ και ενδιαφζροντα). 

Σφμφωνα με τον Combs (2008) κατά τθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ ο εκπαιδευτικόσ 

αποφαςίηει ςχετικά με τι κα μάκουν οι εκπαιδευόμενοι και με ποιον τρόπο κα το 

διδαχκοφν. Στθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ εμπλζκονται τα ακόλουκα ςτοιχεία: οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι με βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα, θ γνϊςθ των αναγκϊν των 

εκπαιδευομζνων, θ γνϊςθ του αντικειμζνου και των μεκόδων διδαςκαλίασ. 

Σφμφωνα με τον Tummons (2010) ο εκπαιδευτικόσ κατά τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ 

ςχεδίων μακθμάτων πρζπει να προβλθματιςτεί ςχετικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

τθσ ενότθτασ που κα διδάξει, τουσ ςκοποφσ που προβλζπονται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα ςπουδϊν, τα κζματα που κα καλφψει το μάκθμα, τον εξοπλιςμό που είναι 

διακζςιμοσ, τισ ικανότθτεσ των εκπαιδευομζνων και τισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ που 

κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν.  

Στθν ελλθνικι βιβλιογραφία θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων (lesson 

planning) απαντάται και με τον όρο «ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ». Σφμφωνα  με τον 

Ματςαγγοφρα (2000) ο όροσ «ςχεδιαςµόσ τθσ διδαςκαλίασ» αναφζρεται «ςτο ςφνολο των 
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προδιδακτικϊν ενεργειϊν του εκπαιδευτικοφ οι οποίεσ ζχουν ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

πραγματοποίθςθσ των επιδιϊξεων τθσ εκπαίδευςθσ και ςυγχρόνωσ τθν πραγματοποίθςι 

τουσ µε οικονοµία χρόνου και πνευματικοφ µόχκου, μζςα ςε ζνα κατάλλθλο παιδαγωγικό 

περιβάλλον». 

Σφμφωνα με τον Τριλιανό (2003) με τον όρο «ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ» εννοείται 

«θ ςυςτθματικι διαδικαςία, κατά τθν οποία παίρνονται αποφάςεισ ςχετικά με τθ μορφι και 

το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ και κακορίηεται θ ακολουκία των διδακτικϊν ενεργειϊν, 

που οφείλουν να γίνουν ςε ζνα μάκθμα». Σφμφωνα με τον ίδιο «για τον αποτελεςματικό 

ςχεδιαςμό μίασ διδαςκαλίασ επιβάλλεται να λθφκεί υπόψθ θ γνϊςθ των ςκοπϊν και των 

ςτόχων του μακιματοσ, θ γνϊςθ των εκπαιδευομζνων, θ γνϊςθ του περιεχομζνου του 

μακιματοσ και τθσ οργάνωςισ του και θ γνϊςθ των διδακτικϊν μεκόδων και των μζςων».  

Πςον αφορά τθ γνϊςθ των ςκοπϊν και των ςτόχων του μακιματοσ, για τουσ 

οποίουσ κα γίνει αναλυτικότερθ παρουςίαςθ ςτθ ςυνζχεια, πρζπει να ςθμειωκεί, ότι 

αποτελοφν τθν αφετθρία για τθν ςχεδίαςθ τθσ διδαςκαλίασ. Ο παραδοςιακόσ ςχεδιαςμόσ 

επιβάλλει πρϊτα να προςδιορίηονται με ακρίβεια και ςαφινεια οι εκπαιδευτικοί ςκοποί και 

οι ςτόχοι, ζπειτα να προγραμματίηονται οι διδακτικζσ ενζργειεσ και οι ςτρατθγικζσ που κα 

βοθκιςουν ςτθν υλοποίθςθ των ςκοπϊν και των ςτόχων και τζλοσ να κακορίηονται τα 

κριτιρια μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων. Το μοντζλο του παραδοςιακοφ 

ςχεδιαςμοφ ζχει το ςχιμα: ςκοποί- ενζργειεσ- αποτελζςματα (Τριλιανόσ,2003). Αυτι θ 

άποψθ για τον διδακτικό ςχεδιαςμό, που υποςτθρίχκθκε από τουσ  Mager,R. (1962), Gagne, 

R. & Briggs, L.(1979) , αμφιςβθτικθκε κατά τθ δεκαετία του ’80 με τθν αιτιολογία ότι δεν 

εκφράηει τον πραγματικό ςχεδιαςμό ςτο ςφγχρονο κόςμο και ςτισ ςχολικζσ τάξεισ κακϊσ 

ςιμερα κυριαρχεί θ αβεβαιότθτα, θ μεταβολι, θ ποικιλία και θ πολυπλοκότθτα.  Ζτςι ο K. 

Weick υποςτθρίηει, ότι οι ςχεδιαςτζσ ενόσ ςυνόλου ενεργειϊν ςυνικωσ αρχίηουν με 

κάποιεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ παράγουν οριςμζνα αποτελζςματα και δικαιολογοφν τισ 

πράξεισ τουσ με το να αποδίδουν ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι ο ςχεδιαςτισ ακολουκεί το ςχιμα: ενζργειεσ- αποτελζςματα-ςκοποί. Ζνα τζτοιο 

ςχιμα δεν κατευκφνει τισ ενζργειεσ, αλλά επιδοκιμάηει και δικαιολογεί ότι μζχρι τϊρα 

ζχουν επιτελζςει οι άνκρωποι. Αυτό το ςχιμα ακολουκοφν ςυνικωσ οι ζμπειροι 

εκπαιδευτικοί χωρίσ να απορρίπτουν παράλλθλα τον παραδοςιακό ςχεδιαςμό (Τριλιανόσ, 

2003). 

Σχετικά με τθ γνϊςθ των αναγκϊν των εκπαιδευομζνων και των ατομικϊν τουσ 

διαφορϊν κανζνα ςχζδιο διδαςκαλίασ δεν είναι αποτελεςματικό εάν δε λθφκοφν υπόψθ θ 
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νοθτικι ικανότθτα και θ επίδοςθ των μακθτϊν, το άγχοσ, οι παρωκθτικζσ τάςεισ, θ 

αυτοϊδζα και οι επιδράςεισ που αςκοφνται από το οικογενειακό περιβάλλον και τουσ 

ςυνομθλίκουσ. Επιπλζον, ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να γνωρίηει ότι παράγοντεσ όπωσ θ 

θλικία, θ εκνικότθτα, οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ και οι ικανότθτεσ των εκπαιδευομζνων 

μπορεί να ζχουν αντίκτυπο ςτο ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων αλλά και ςτθ δυναμικι των 

ομάδων. Ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να ελζγξει τουσ προθγοφμενουσ παράγοντεσ κακϊσ 

μπορεί να επθρεάςουν τισ αποφάςεισ του ζτςι ϊςτε να  επιλζξει τισ κατάλλθλεσ διδακτικζσ 

ενζργειεσ, να τισ οργανϊςει κατά τον καταλλθλότερο τρόπο και να ορίςει τον απαιτοφμενο 

χρόνο για τθν πραγμάτωςι τουσ Tummons (2010). 

Πςον αφορά τθν τρίτθ προχπόκεςθ ςχετικά με τθ γνϊςθ του περιεχομζνου του 

μακιματοσ και τθσ οργάνωςθσ των επιμζρουσ ςτοιχείων, κεωρείται λογικό ότι θ ελλιπισ 

κατοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου δεν ευνοεί τθν ανάπτυξθ ςχεδίου μακιματοσ αλλά και 

επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να κατανοιςουν βαςικά ςθμεία του περιεχομζνου. Εκτόσ από τθ 

γνϊςθ του κζματοσ ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να οργανϊνει το περιεχόμενο 

κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να κακιςτά ευκολότερθ τθ μάκθςθ και μονιμότερθ τθ ςυγκράτθςι 

του ςτθ μνιμθ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί από τον εκπαιδευτικό κζτοντασ προτεραιότθτεσ 

ςτθ διάταξθ τθσ φλθσ, επιςθμαίνοντασ τα πρωτεφοντα και τα δευτερεφοντα ςτοιχεία τθσ, 

προςδιορίηοντασ το πϊσ κα γίνει θ μετάβαςθ από το ζνα κζμα ςτο άλλο αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο κα παρουςιάςει τα γεγονότα, ζννοιεσ, κανόνεσ και γενικεφςεισ 

(Τριλιανόσ,2003). Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω βαςικι προχπόκεςθ είναι θ γνϊςθ των 

μεκόδων διδαςκαλίασ, θ οποία επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό να προβεί ςτθ ςωςτι επιλογι 

τθσ διδακτικισ ςτρατθγικισ, των διδακτικϊν μζςων και των πθγϊν, τα οποία κακιςτοφν 

ενδιαφζρουςα τθ διδακτικι πράξθ και εξοικονομοφν χρόνο για άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

(Τριλιανόσ, 2003).  

Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτθτα και πρζπει να ενςωματϊνονται ςε κάκε διδακτικό 

ςχεδιαςμό, ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι αποδοτικό και ωφζλιμο. Εξίςου ςθμαντικι με τθ 

ςχεδίαςθ τθσ διδαςκαλίασ είναι και θ ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να βρίςκει εναλλακτικζσ 

πορείεσ ενεργειϊν, από τισ οποίεσ κα επιλζγει εκείνθ που ταιριάηει ςτθν ανάλογθ 

περίςταςθ, αφοφ πρϊτα εκτιμιςει τθν αξία και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διδαςκαλίασ. Σε κάκε διδαςκαλία λοιπόν ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να επινοεί τον 

αποδοτικότερο τρόπο ςυνδυαςμοφ των ςκοπϊν και των ςτόχων του μακιματοσ με τισ 

ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων, το περιεχόμενο του μακιματοσ και τισ διδακτικζσ μεκόδουσ. 

Τα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ςυνδυαςμοφ κα χρθςιμεφςει ωσ 

ανατροφοδότθςθ ςτον εκπαιδευτικό για να προχωριςει ςε τυχόν βελτιϊςεισ και αλλαγζσ 
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(Τριλιανόσ,2003). Επιπλζον, θ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ μπορεί να είναι δφςκολθ για τον 

εκπαιδευτικό ςε καμία όμωσ περίπτωςθ το ςχζδιο μακιματοσ που προκφπτει δεν 

εφαρμόηεται πιςτά χωρίσ καμία μεταβολι κακϊσ δεν μποροφν να προβλεφκοφν οι 

αντιδράςεισ των εκπαιδευομζνων, οι δυςκολίεσ και οι απορίεσ τουσ. Γι το λόγο αυτό ο 

εκπαιδευτικόσ οφείλει να  ανταποκρίνεται ςτισ οποιαδιποτε αλλαγζσ και να προςαρμόηει 

το μάκθμα αναλόγωσ (Tummons (2010). 

Εμβακφνοντασ περιςςότερο ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων 

παρουςιάηονται οι παράγοντεσ που χρειάηεται να ςυμπεριλθφκοφν από τον εκπαιδευτικό 

κατά το ςχεδιαςμό, ϊςτε να κατανοιςει κανείσ τισ διαςτάςεισ τθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθ 

διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων ενςωματϊνονται παράγοντεσ όπωσ, θ 

διαφορετικότθτα των εκπαιδευομζνων, οι ανάγκεσ των χαριςματικϊν και ταλαντοφχων 

μακθτϊν, οι «διαφορετικζσ τάξεισ», οι οδθγίεσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, θ 

οργάνωςθ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ και ο εξοπλιςμόσ, ο ρυκμόσ τθσ διδαςκαλίασ και 

κινθτοποίθςθ των εκπαιδευομζνων, θ ζνταξθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθ, θ διαχείριςθ του χρόνου του εκπαιδευτικοφ και θ εκτίμθςθ τθσ διαδικαςίασ  (Butt, 

2008; Duncan  & Met, 2010). 

Ξεκινϊντασ με τθν ζννοια τθσ διαφορετικότθτασ, ο εκπαιδευτικόσ κατά τθ διαδικαςία 

ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων οφείλει να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ ιδιαιτερότθτεσ των 

εκπαιδευομζνων, είτε πρόκειται για αδφναμουσ, χαριςματικοφσ ι ταλαντοφχουσ μακθτζσ, 

είτε για μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ (Duncan & Met, 2010). Συνικωσ, οι εκπαιδευτικοί 

χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ διδαςκαλίασ και διδακτικά μοντζλα εφαρμόηοντάσ τα ςε όλουσ 

τουσ εκπαιδευόμενουσ με τθν υπόκεςθ ότι όλοι ζχουν τισ ίδιεσ ανάγκεσ και ικανότθτεσ, ότι 

τουσ κινθτοποιοφν τα ίδια κίνθτρα και ότι μακαίνουν με τον ίδιο ρυκμό. Θ υπόκεςθ αυτι 

δεν υφίςταται, κακϊσ κάκε εκπαιδευόμενοσ ζχει διαφορετικζσ ανάγκεσ και γι’ αυτό το λόγο 

είναι ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων να 

λάβουν υπόψθ τουσ τθ διαφορετικότθτα των μακθτϊν. Οι εκπαιδευόμενοι είναι 

απαραίτθτο να μποροφν να διαχειριςτοφν το μάκθμα και το περιεχόμενο αυτοφ, να το 

κατανοοφν, να το επεξεργάηονται, να το εφαρμόηουν και να το κατακτοφν, κάτι που μπορεί 

να επιτευχκεί με ζνα ενεργό και προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τουσ μάκθμα (Butt, 2008). 

Συνεπϊσ, οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν ςτο ςχζδιο τουσ δραςτθριότθτεσ 

που καλφπτουν τθν διαφορετικότθτα των μακθτϊν αλλά και διαφορετικζσ πρακτικζσ, 

μεκόδουσ και τρόπουσ αξιολόγθςθσ.  
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Από τθν άλλθ πλευρά, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν και τισ 

ανάγκεσ των ταλαντοφχων και χαριςματικϊν μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ 

μακθμάτων. Οι τελευταίοι ςυγκεντρϊνουν υψθλό ςκορ ι είναι περιςςότερο ικανοί  από 

τουσ υπόλοιπουσ, πολλζσ φορζσ όμωσ δεν τουσ δίνεται θ πνευματικι ϊκθςθ που 

χρειάηονται, ϊςτε να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ τουσ.  Για τον ςκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί 

μποροφν να ειςάγουν περιςςότερεσ ερωτιςεισ που απαιτοφν ανάλυςθ, ςφνκεςθ και 

αξιολόγθςθ, να τουσ απευκφνουν τον λόγο, να κζτουν ατομικοφσ ςτόχουσ ςε αυτοφσ και να 

προςπακοφν να επεκτείνουν τθν γνϊςθ τουσ. Επιπροςκζτωσ, μποροφν να απευκφνουν 

ερωτιςεισ ανάπτυξθσ με ςκοπό να αναλφςουν, να παρουςιάςουν όςα ςκζφτονται αλλά και 

να δικαιολογιςουν τισ απόψεισ τουσ. Επίςθσ, μποροφν να ανακζςουν ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ τθν διεκπεραίωςθ μιασ άςκθςθσ που απαιτεί ζρευνα, ϊςτε να τουσ 

κινθτοποιιςουν και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Κατά τθ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ενςωματϊςουν τζτοιου είδουσ αςκιςεισ,  αν όχι 

απαραίτθτα ςε κάκε μάκθμα αλλά κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ (Butt, 2008 ; 

Walker, 2008).  

Σφμφωνα με τον Butt (2008) ςτθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων, 

μποροφν να προςτεκοφν και οι «διαφορετικζσ» τάξεισ, όπου οι εκπαιδευόμενοι είναι 

απακείσ ι ζχουν προκλθτικι και αδιάφορθ ςυμπεριφορά. Οι εκπαιδευτικοί πολλζσ φορζσ 

αδυνατοφν ι αδιαφοροφν να ςχεδιάςουν το μάκθμά τουσ για τζτοιου είδουσ περιςτάςεισ, 

κακϊσ κεωροφν ότι κάκε ενζργειά τουσ κα αποτφχει. Αντικζτωσ, ζχει παρατθρθκεί ότι οι 

μακθτζσ αποτυγχάνουν, εάν το μάκθμα είναι χαμθλοφ επιπζδου, χωρίσ ςωςτι ςχεδίαςθ ι 

εάν οι δραςτθριότθτεσ είναι ανεπαρκείσ. Συνικωσ, οι μακθτζσ αυτϊν των τάξεων δεν 

ςυμπεριφζρονται ευπρεπϊσ εμποδίηοντασ εξαρχισ τθν ομαλι διεξαγωγι του μακιματοσ 

παρόλο που αυτό μπορεί να είναι άψογα ςχεδιαςμζνο. Θ ςυμπεριφορά τουσ αυτι 

οφείλεται ςτισ υψθλζσ απαιτιςεισ του εκπαιδευτικοφ ι του αντικειμζνου διδαςκαλίασ 

απζναντι ςτισ ικανότθτεσ των εν λόγω εκπαιδευομζνων, ςτθν δυςκολία ςυγκζντρωςισ τουσ 

και κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ κινιτρων που μπορεί να τουσ εμπλζξουν ςτθν διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ. Σε αυτζσ τισ τάξεισ θ λφςθ είναι ζνα πλιρεσ ςχζδιο μακιματοσ, το οποίο να ζχει 

ρυκμό, ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, να παρζχει κίνθτρα, να ζχει ςχεδιαςτεί προςεκτικά 

αλλά και να διαχειρίηεται τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν.  

Κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του 

και να ςχεδιάςει τα μακιματα με άξονα τισ γενικζσ κατευκφνςεισ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν (Tummons, 2010; Walker 2008; Serdyukov & Ryan, 2008· 
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Ματςαγγοφρασ, 2000). Κάκε ςχζδιο μακιματοσ περιγράφει μία ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

κάκε φορά, παράλλθλα όμωσ κα πρζπει όλα τα ςχζδια μακθμάτων να ζχουν μία ροι και 

αλλθλουχία ςτο ςφνολο τουσ, αλλά και να ςυνάδουν με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν.  

Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να αξιοποιιςει το προθγοφμενο μάκθμα ωσ 

ειςαγωγι, για να εντάξει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο κζμα, ϊςτε να αντιλθφκοφν τθ 

ςυνζχεια και τθ ροι μεταξφ των μακθμάτων. 

 Στθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακιματοσ μπορεί να ςυμπεριλθφκεί και θ 

οργάνωςθ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ και ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ, κακϊσ είναι κάτι που 

επθρεάηει τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ και το αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ (Tummons, 

2010; Walker 2008). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αίκουςα διδαςκαλίασ και ο εξοπλιςμόσ τθσ 

μπορεί να επθρεάςουν τον εκπαιδευτικό κατά τον ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων, τον 

τρόπο διδαςκαλίασ αλλά και τον τρόπο αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των εκπαιδευομζνων και 

να κακορίςουν τισ επιλογζσ του, ϊςτε να ςχεδιάςει ζνα αποτελεςματικό μάκθμα. 

Αντικζτωσ, θ ζλλειψθ χϊρου, θ διάταξθ των κρανίων και των κζςεων ςτθν αίκουςα, ακόμα 

και θ δφςκολθ πρόςβαςθ ςε αυτιν δυςχεραίνουν το ςχεδιαςμό ενόσ διαδραςτικοφ και 

ενεργθτικοφ μακιματοσ. Για το λόγο αυτό, μζροσ τθσ διαδικαςίασ του ςχεδιαςμοφ μπορεί 

να κεωρθκεί και θ επίςκεψθ ςτθν αίκουςα, όπου κα διεξαχκεί το μάκθμα, ϊςτε να 

γνωρίηει ο εκπαιδευτικόσ τον εξοπλιςμό που διακζτει και να ςχεδιάςει αναλόγωσ το 

μάκθμα του (Serdyukov & Ryan, 2008). 

Ζνα βαςικό ςθμείο κατά τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων είναι θ 

φπαρξθ ρυκμοφ και κινθτοποίθςθσ των εκπαιδευομζνων (Duncan  & Met, 2010; Walker, 

2008). Ριο ςυγκεκριμζνα, ο εκπαιδευτικόσ για να επιτφχει αυτό μπορεί να ξεκινά το μάκθμα 

του με τισ πιο εφκολεσ αςκιςεισ και να προχωρά ςτισ πιο δφςκολεσ, κακϊσ και να 

εναλλάςςει τα δυναμικά και ενεργά ςθμεία του μακιματοσ με πιο ιρεμα και ςτοχαςτικά. 

Θα πρζπει όμωσ να ςθμειωκεί, ότι ο ρυκμόσ δεν περιορίηεται μόνο ςτα πλαίςια ενόσ 

μακιματοσ αλλά και ςε μία ςειρά μακθμάτων μίασ ευρφτερθσ χρονικισ περιόδου, ο ρυκμόσ 

μπορεί να ενυπάρχει και ςε μία εβδομάδα μακθμάτων. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

ςχεδιάηει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε τα ενεργά και δραςτιρια μακιματα να κατανζμονται 

ιςομερϊσ μζςα ςτθν εβδομάδα, για να υπάρχει εναλλαγι και ποικιλία μακθμάτων ενϊ 

παράλλθλα οι δραςτθριότθτεσ και όλο το μάκθμα κα πρζπει να κινθτοποιοφν τουσ 

εκπαιδευόμενουσ και να τουσ εμπλζκουν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Duncan  & Met, 

2010; Butt, 2008). 

Αρκετά γριγορθ τα τελευταία χρόνια είναι θ εξζλιξθ τθσ ειςαγωγισ και τθσ ζνταξθσ  

των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  
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Ολοζνα και περιςςότερο θ χριςθ τουσ ειςχωρεί και υιοκετείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

οργανιςμοφσ κακϊσ χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ, τόςο ςτθ διδακτικι και 

μακθςιακι διαδικαςία όςο και ςτθ διαχείριςθ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (Κόμθσ, 2004). 

Θ χριςθ των ΤΡΕ δεν περιορίηεται μόνο ςτθν εφκολθ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και ςτθν 

εξοικονόμθςθ χρόνου, αλλά προςφζρει νζεσ διαςτάςεισ ςτθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Σφμφωνα με τουσ Hooper και Rieber (1999) υπάρχουν δφο τφποι εκπαιδευτικισ 

τεχνολογίασ, θ τεχνολογία των προϊόντων (product technology) και θ τεχνολογία των ιδεϊν 

(idea technology). Θ πρϊτθ αναφζρεται ςτθν τεχνολογικι και ςτθ μθχανικι υποδομι 

(hardware) των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και περιλαμβάνει διάφορεσ μορφζσ 

οπτικοακουςτικϊν μζςων, παραδοςιακϊν αλλά και ςφγχρονων (video, θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν κλπ.). Θ δεφτερθ αναφζρεται ςτθν τεχνολογία του λογιςμικοφ (software), ςτα 

προγράμματα διδακτικϊν παρεμβάςεων ςτα διάφορα μακιματα. Ο εκπαιδευτικόσ είναι 

ςθμαντικό να αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ που του παρζχει θ τεχνολογία και να ειςάγει ςτα 

ςχζδια μακθμάτων του τόςο τα ςφγχρονα εποπτικά μζςα και υλικά αλλά και να δϊςει 

ζμφαςθ και ςτθν «τεχνολογία των ιδεϊν» όπωσ τθν ορίςαμε παραπάνω. 

Θ ζνταξθ και χριςθ των ΤΡΕ ςτθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ προςφζρει ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα και ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, παρζχοντασ τουσ πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό 

υλικό οποιαδιποτε ςτιγμι αυτοί επικυμοφν. Το μάκθμα γίνεται περιςςότερο διαδραςτικό 

ενϊ παράλλθλα κινθτοποιεί τουσ εκπαιδευόμενουσ εμπλζκοντασ ακόμα και τουσ πιο 

δυςαρεςτθμζνουσ μακθτζσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Με τθν χριςθ των νζων 

τεχνολογιϊν, οι εκπαιδευόμενοι αναπτφςςουν ικανότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, 

βελτιϊνονται οι κοινωνικζσ και οι επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ, ενιςχφεται θ 

αυτοεκτίμθςθ και θ αυτοπεποίκθςθ τουσ ενϊ παράλλθλα μακαίνουν να διαχειρίηονται και 

να αξιολογοφν τισ πλθροφορίεσ και τα ευριματα που ςυγκεντρϊνουν. Ραράλλθλα, 

βοθκοφν ςτθν καλλιζργεια και ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ των εκπαιδευομζνων, οι 

οποίοι μποροφν να αλλθλεπιδράςουν μεταξφ τουσ και να ςυναναςτραφοφν με άλλα άτομα 

ι και με ευρφτερεσ κοινότθτεσ ςε κάκε μζροσ τθσ γθσ ενϊ επίςθσ ευνοείται και θ 

ςυνεργατικι μάκθςθ, κακϊσ δθμιουργοφνται προχποκζςεισ για ομαδικι εργαςία. Με τθν 

αξιοποίθςθ των ΤΡΕ παρζχονται ίςεσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε όλουσ τουσ 

εκπαιδευόμενουσ και ςυμβάλλουν ςτθν αλλαγι του ρόλου του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ 

από μεταδότθσ τθσ γνϊςθσ γίνεται διευκολυντισ τθσ μάκθςθσ (Καςςωτάκθσ & Φλουρισ, 

2006). Ρροχπόκεςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, αποτελεί ο ζλεγχοσ και θ εποπτεία τθσ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, κακιςτϊντασ τθν ζτςι όςο το δυνατόν πιο αςφαλι και ωφζλιμθ.  
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Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν είναι αναμφίβολο ότι ελευκερϊνει τουσ μακθτζσ να 

εκςυγχρονίηει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία προςελκφοντασ ταυτόχρονα το ενδιαφζρον των 

εκπαιδευομζνων, όμωσ οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να είναι προςεκτικοί κατά τθν ςχεδίαςθ 

των μακθμάτων. Θα πρζπει να γνωρίηουν τον λόγο για τον οποίο ζχουν επιλζξει να 

χρθςιμοποιιςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτο μάκθμά τουσ, κακϊσ και τον τρόπο επίτευξθσ 

του. Ακόμα, κα πρζπει να αναρωτθκοφν, εάν οι νζεσ τεχνολογίεσ προωκοφν και ενιςχφουν 

το μάκθμα τουσ και αν μποροφν να βοθκιςουν ςτθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων 

(Butt, 2008). 

 Ραράλλθλα, θ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ ενιςχφει τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ των εκπαιδευτικϊν, επιταχφνει τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακιματοσ 

και δίνει νζα διάςταςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να εξοικονομιςουν χρόνο ςτθ ςχεδίαςθ των μακθμάτων τουσ, να 

αναηθτιςουν άλλα ςχζδια μακθμάτων που υπάρχουν διακζςιμα ςε διάφορεσ 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ και να εμπνευςτοφν από αυτά, κακϊσ και να χρθςιμοποιιςουν 

εργαλεία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων που κα τουσ βοθκιςουν να οργανϊςουν ςωςτά 

και ολοκλθρωμζνα το ςχζδιό τουσ. Είναι απαραίτθτο όμωσ να αξιολογοφν τα ευριματά τουσ 

και να χρθςιμοποιοφν μόνο όςα είναι επιςτθμονικά τεκμθριωμζνα. Επιπλζον, ζχουν τθ 

δυνατότθτα να παρακολουκοφν τθν ςυμμετοχι, τθν πρόοδο, τθν προετοιμαςία των 

εκπαιδευομζνων και να παρεμβαίνουν ι να υποςτθρίηουν τουσ εκπαιδευόμενουσ όπου 

χρειάηεται. Για τα παραπάνω κα γίνει εκτενζςτερα λόγοσ ςε επόμενα κεφάλαια τθσ 

παροφςασ εργαςίασ, ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ ςθμαςία και θ λειτουργία τουσ.   

Στθ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων μπορεί να ενταχκεί ο χρόνοσ που 

απαιτείται για τθν ςχεδίαςθ, αλλά και θ διαχείριςθ του άγχουσ του εκπαιδευτικοφ. Ζνασ 

εκπαιδευτικόσ οφείλει να διαμοιράςει τον χρόνο του με επιδεξιότθτα, ζτςι ϊςτε να διδάξει 

όλο το υλικό που ζχει ςχεδιάςει (Butt, 2008; Serdyukov & Ryan, 2008 · Ματςαγγοφρασ, 

2000). Για τον ςκοπό αυτό, κα πρζπει να βρει τον κατάλλθλο ρυκμό που κα του 

διαςφαλίςει μία επιτυχθμζνθ διδαςκαλία. Είναι ςθμαντικό να ιεραρχεί τθν δουλειά και τισ 

ευκφνεσ του και ςτθν περίπτωςθ που ο χρόνοσ δεν είναι αρκετόσ, να επαναπροςδιορίηει τα 

ςχζδια του, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνει πάντα τουσ ςτόχουσ του. Για να ςχεδιάςει και να 

αξιοποιιςει αποδοτικά το χρόνο του, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να υπολογίςει κατά τθν 

διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ το μζγιςτο χρόνο κατά τον οποίο μακαίνουν και παρακολουκοφν 

οι εκπαιδευόμενοι, κακϊσ ςε μία διδακτικι ϊρα πζρα από τθν διδαςκαλία κα αφιερωκεί  

χρόνοσ και για τθν υποςτιριξθ/κακοδιγθςθ των εκπαιδευόμενων, τθν αλλθλεπίδραςθ με 

τουσ ςυνεκπαιδευμζνουσ τουσ αλλά και για κζματα που αφοροφν τθν διαχείριςθ τθσ τάξθσ. 
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Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αξιοποιοφν τον χρόνο τουσ, με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, 

διότι εκτόσ του ότι κα ζχουν ζνα πιο αποδοτικό και εφρυκμο μάκθμα, ελαχιςτοποιοφν το 

άγχοσ τουσ (Butt, 2008). Ωσ ςυνζπεια των παραπάνω, ο εκπαιδευτικόσ είναι ωφζλιμο να 

υιοκετιςει μία αλλθλουχία αρχϊν, όπωσ τον ςχεδιαςμό και τθν ιεράρχθςθ τθσ δουλειάσ και 

του χρόνου που απαιτείται, ξεκινϊντασ με τα ςθμαντικά κζματα, ορίηοντασ ζνα 

χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο διεξαγωγισ τθσ και κζτοντασ ξεκάκαρουσ και ρεαλιςτικοφσ 

ςτόχουσ. 

Το ςχζδιο μακιματοσ είναι μία κυκλικι διαδικαςία, θ οποία ξεκινά με τον 

ςχεδιαςμό, ακολουκεί το ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ και ολοκλθρϊνεται με  τθν εκτίμθςθ τθσ 

διαδικαςίασ. Κάκε μζροσ  που διδάςκεται κα πρζπει να αξιολογείται, ϊςτε να εκτιμθκεί 

κατά πόςο λειτοφργθςε ςωςτά και να μελετθκεί ποιζσ μελλοντικζσ αλλαγζσ είναι ςκόπιμο 

να γίνουν, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί (Butt, 2008; Serdyukov & 

Ryan, 2008; Walker, 2008). Το βαςικό κριτιριο για τθν εκτίμθςθ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ και του ςχεδίου μακιματοσ είναι τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα τι αποκόμιςαν οι εκπαιδευόμενοι, τι λειτοφργθςε επιτυχϊσ και ποιζσ 

βελτιϊςεισ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν για τα επόμενα μακιματα. Ο εκπαιδευτικόσ 

μπορεί να πραγματοποιιςει τθν εκτίμθςθ τθσ διαδικαςίασ μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν ςτόχων, των διδακτικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν, τθσ διαχείριςθσ 

τθσ τάξθσ, του ζλεγχου που άςκθςε, τθσ απόδοςθσ των εκπαιδευομζνων και των πθγϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν. Θ παραπάνω διαδικαςία μπορεί να επιτευχκεί κακόλθ τθ διάρκεια του 

μακιματοσ, μζςα από αςκιςεισ αξιολόγθςθσ αλλά κυρίωσ μετά το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ (Butt, 2008). 

Συνεπϊσ, ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να προγραμματίηει και να προςχεδιάηει  τθ 

διδαςκαλία του με τθ μεγαλφτερθ δυνατι πλθρότθτα, επιςτρατεφοντασ για το ςκοπό αυτό 

κάκε ςχετικι γνϊςθ και μζςο (Χατηθδιμου, 2012). Ο ςχεδιαςμόσ όμωσ δε ςθμαίνει ότι ο 

εκπαιδευτικόσ είναι αναγκαςμζνοσ να πραγματοποιιςει το μάκθμά του και να ακολουκεί 

πιςτά το ςχζδιο μακιματοσ, όπωσ ακριβϊσ το ζχει προετοιμάςει, χωρίσ καμία αλλαγι ι 

μετατροπι κακϊσ πολλζσ φορζσ προκφπτουν απρόοπτα γεγονότα ι καταςτάςεισ 

(Χατηθδιμου, 2012). Επίςθσ με τθν προετοιμαςία και το ςχζδιο μακιματοσ δεν επιλφονται 

όλα τα προβλιματα τα οποία προκφπτουν κατά τθ διδαςκαλία κακϊσ αυτά μπορεί να είναι 

ςυνυφαςμζνα με τουσ μακθτζσ, το μάκθμα, με το ςχολείο, με τθν οικογζνεια, με τθν 

πολιτεία κ.α. Σκοπόσ είναι να τονίςουμε, ότι με τθν προετοιμαςία ο εκπαιδευτικόσ μπορεί 

να αποφφγει τθ δθμιουργία προβλθμάτων και να επιτφχει τθν επίλυςθ πολλϊν που 

προκφπτουν. Για αυτό θ προετοιμαςία και το ςχζδιο μακιματοσ είναι ζνα από τα βαςικά 
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κακικοντα του εκπαιδευτικοφ, που ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχι πραγμάτωςθ του ζργου 

(Χατηθδιμου, 2012 ). 

Ζρευνα ζχει αποδείξει ότι ο ςχεδιαςμόσ των διδακτικϊν ενεργειϊν βελτιϊνει 

ςθμαντικά το μακθςιακό αποτζλεςμα, ενϊ οι τυχαίεσ και ςυμπτωματικζσ ενζργειεσ του 

εκπαιδευτικοφ κατά τθ διδαςκαλία επιδροφν αρνθτικά ςτθν προαγωγι τθσ μάκθςθσ. Ο 

ςχεδιαςμόσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ δίνει τθν αίςκθςθ κατεφκυνςθσ ςε εκπαιδευτικοφσ 

και εκπαιδευόμενουσ και βοθκά τουσ τελευταίουσ να εντοπίςουν τουσ ςτόχουσ που 

ενυπάρχουν ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ (Τριλιανόσ,2003).  

 

2.1.1 Επύπεδα χεδιαςμού τησ Διδαςκαλύασ  

 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ και ο προγραμματιςμόσ τθσ μπορεί να γίνουν ςε 

διάφορα χρονικά επίπεδα από τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Κάκε ςχεδιαςμόσ εξυπθρετεί διαφορετικοφσ ςκοποφσ και περιλαμβάνει διαφορετικζσ 

δραςτθριότθτεσ ενϊ παράλλθλα ςτθρίηεται και ςτθν εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι γνϊςθ 

του εκπαιδευτικοφ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί δφςκολο ζργο διότι ο 

εκπαιδευτικόσ πρζπει να προβλζψει και να ςχεδιάςει τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ των 

εκπαιδευόμενων με τισ ςθμερινζσ του δυνατότθτεσ και να προχωριςει ςτισ κατάλλθλεσ 

επιλογζσ (Ματςαγγοφρασ, 2000).  

Θ ςχετικι βιβλιογραφία διακρίνει τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ  ςε (α) 

μακροπρόκεςμο, (β) μεςοπρόκεςμο, (γ) εβδομαδιαίο και (δ) ωριαίο (Εξαρχάκοσ 1988; 

Κανάκθσ 1991; Ματςαγγοφρασ 2000) κακϊσ επίςθσ μπορεί να γίνει ςε ετιςια βάςθ αλλά  

και ςε επίπεδο διδακτικισ ενότθτασ (Τριλιανόσ, 2003).  Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται τα 

χαρακτθριςτικά των παραπάνω κατθγοριοποιιςεων του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ, όπωσ 

διατυπϊνονται από τθν ελλθνικι και ξζνθ βιβλιογραφία  (Allan &  Ornstein, 1990; Singh, 

2008; Ματςαγγοφρασ, 2000; Τριλιανόσ, 2003;  Ραπανδρζου, 2002). 

Μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ 

Σφμφωνα με τον Ματςαγγοφρα (2000) ο μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί 

ευκφνθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ κάκε χϊρασ και αφορά τθ ςφνταξθ των αναλυτικϊν 

προγραμμάτων ςπουδϊν για κάκε τάξθ και για κάκε γνωςτικό αντικείμενο. Ο 

εκπαιδευτικόσ ζρχεται ςε επαφι με τον μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό κατά τθν ζναρξθ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ και ενθμερϊνεται για το ετιςιο πρόγραμμα τθσ τάξθσ, για το 
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περιεχόμενο, τουσ ςκοποφσ, τον τρόπο οργάνωςθσ του διδακτικοφ βιβλίου και αποφαςίηει 

για τα οργανωτικά κζματα. Με βάςθ τισ πρϊτεσ διαπιςτϊςεισ, ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να 

προβεί ςτθ δθμιουργία ενόσ ετιςιου χρονοδιαγράμματοσ, για να εξαςφαλίςει το αναγκαίο 

διδακτικό υλικό και τα εποπτικά μζςα και προχωρά ςε αποτίμθςθ των επιδιϊξεϊν του, θ 

οποία παίρνει πιο ςαφι μορφι ςτα επόμενα ςτάδια ςχεδιαςμοφ και κυρίωσ εκείνου τθσ 

ωριαίασ διδαςκαλίασ (Τριλιανόσ,2003). 

  Τα οργανωτικά κζματα αποτελοφν τον επόμενο τομζα του μακροπρόκεςμου 

ςχεδιαςμοφ για τον οποίο ο εκπαιδευτικόσ καλείται από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ να 

προβλθματιςτεί και να αποφαςίςει για τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων, τισ διδακτικζσ 

δράςεισ και τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ. Τα οργανωτικά ςχιματα δεν μζνουν 

αμετάβλθτα αλλά αποτελοφν αντικείμενο διερεφνθςθσ και διαπραγμάτευςθσ με όρουσ που 

βάηουν οι εκπαιδευόμενοι, ο εκπαιδευτικόσ και θ ςχολικι πραγματικότθτα. Αντικείμενο 

διερεφνθςθσ μποροφν να αποτελζςουν το επίπεδο ακαδθμαϊκϊν και κοινωνικϊν 

απαιτιςεων του εκπαιδευτικοφ από τουσ εκπαιδευόμενουσ, θ παιδαγωγικισ ςθμαςίασ 

χάραξθ υψθλϊν και ςυγχρόνωσ ρεαλιςτικϊν προςδοκιϊν, θ προςαρμογι των ςτόχων του 

περιεχομζνου και του διδακτικοφ υλικοφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των εκπαιδευόμενων για τισ οποίεσ ο εκπαιδευτικόσ καλείται 

να αναηθτιςει όργανα και διαδικαςίεσ αντικειμενικισ αποτίμθςθσ (Ματςαγγοφρασ ,2000). 

Ο μακροχρόνιοσ προγραμματιςμόσ αναφζρεται ςτον προγραμματιςμό ολόκλθρθσ 

ςειράσ μακθμάτων και βοθκά τον εκπαιδευτικό να οργανϊςει το διακζςιμο χρόνο ανάλογα 

με τθν διδακτζα φλθ, ζτςι ϊςτε ο ςυνδυαςμόσ χρόνου και περιεχομζνου να είναι εφκολοσ 

ςε όλθ τθ διαχείριςι του. Κατά τον μακροχρόνιο προγραμματιςμό, ο εκπαιδευτικόσ 

προςπακεί να δθμιουργιςει αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ κα 

διοχετεφεται το περιεχόμενο του προγράμματοσ διδαςκαλίασ (Ραπανδρζου, 2002). 

Ετιςιοσ Προγραμματιςμόσ ενόσ Μακιματοσ 

Σφμφωνα με τον Χατηθδιμου (2012), ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ ενόσ μακιματοσ 

αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν οργάνωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ που προβλζπεται από 

το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν αλλά και τθν επιτυχθμζνθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ. 

Κατανζμοντασ ςωςτά τθν φλθ ο εκπαιδευτικόσ καλφπτει όλο το φάςμα του αντικειμζνου με 

το οποίο κα αςχολθκεί, επειδι ζχει τθ δυνατότθτα να προςδιορίηει περίπου τον 

πραγματικό χρόνο που ζχει ςτθ διάκεςι του για διδαςκαλία και να ςχεδιάηει καλφτερα το 

θμεριςιο πρόγραμμα. Αντικζτωσ, θ ζλλειψθ ετιςιου προγραμματιςμοφ ζχει επιπτϊςεισ 
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ςτθν λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ και ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων. Ο εκπαιδευτικόσ 

οφείλει  να ελζγχει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, εάν προχωράει ςφμφωνα με τον αρχικό 

του προγραμματιςμό ενϊ και θ πολιτεία κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των 

ςχολείων, βοθκϊντασ το ζργο των εκπαιδευτικϊν (ςτζλνοντασ ζγκαιρα τα διδακτικά βιβλία, 

παίρνοντασ ζγκαιρα αποφάςεισ μείωςθσ ι παράταςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου κ. α) 

(Χατηθδιμου, 2012).  

Μεςοπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ 

Σφμφωνα με τον Ματςαγγοφρα (2000), ο μεςοπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ 

γίνεται, ςυνικωσ, ανά δίμθνο ι ανά τρίμθνο µε ςκοπό να βοθκιςει τον εκπαιδευτικό να 

επαναπροςδιορίςει χρονικά τθν πορεία τθσ διδακτικισ του εργαςίασ και να εκτιμιςει τισ 

επιδιϊξεισ του µε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ του και να εξοικειωκεί µε το 

περιεχόμενο των διδακτικϊν ενοτιτων μζςα από τθν αναηιτθςθ εννοιολογικϊν αξόνων, οι 

οποίοι οργανϊνουν το περιεχόμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει 

τθ δυνατότθτα να προςδιορίςει µε ςαφινεια, να εμπλουτίςει ι και να τροποποιιςει τουσ 

εννοιολογικοφσ άξονεσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, ϊςτε να ςυμπεριλάβει ό,τι κεωρεί 

βαςικό, ενδιαφζρον και χριςιμο για τουσ εκπαιδευόμενουσ και ςυγχρόνωσ πρόςφορο για 

διερεφνθςθ. Θ επιλογι των εννοιολογικϊν αξόνων αποτελεί ςθμαντικό ςτόχο του 

μεςοπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ και επθρεάηει τα επόμενα ςτάδια ςχεδιαςμοφ (εβδομαδιαίοσ, 

ωριαίοσ προγραμματιςμόσ) ενϊ κακορίηει το περιεχόμενο και τισ διδακτικζσ δράςεισ των 

επόμενων διδαςκαλιϊν. Σκοπόσ λοιπόν του μεςοπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ είναι να αναδείξει 

τισ ζννοιεσ και τισ ςχζςεισ που κα αποτελζςουν άξονεσ οργάνωςθσ τθσ ενότθτασ ι 

αντικείμενο ιδιαίτερθσ επεξεργαςίασ (Ματςαγγοφρασ,2000).  

Εβδομαδιαίοσ ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ 

Ο εβδομαδιαίοσ ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ περιορίηεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα και 

προςπακεί να εντάξει τον μεςοπρόκεςμο ςχεδιαςμό μζςα ςτα χρονικά περικϊριά του. Θ 

κατανομι του χρόνου από το ωρολόγιο πρόγραμμα ςτα διδακτικά αντικείμενα και θ ςειρά 

εμφάνιςθσ τουσ ςτο θμεριςιο αποκαλφπτουν τισ αξιολογικζσ επιλογζσ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν και θ ςυγκριτικι μελζτθ του εβδομαδιαίου ςχεδιαςμοφ, που 

εφαρμόςτθκαν κατά καιροφσ, αποκαλφπτει αλλαγζσ και διαφοροποιιςεισ τθσ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ (Ματςαγγοφρασ, 2000). 
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Ωριαίοσ ςχεδιαςμόσ διδαςκαλίασ 

Σφμφωνα με τον Ματςουγγοφρα (2000), ο ωριαίοσ ςχεδιαςµόσ αποτελεί ζργο και ευκφνθ 

του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ, ο οποίοσ μορφοποιεί και ιεραρχεί τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, 

αναηθτά τισ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ για τθν επίτευξθ τουσ. Το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ 

κάκε ωριαίου ςχεδιαςµοφ οριοκετεί τισ δυνατότθτεσ επιλογισ του εκπαιδευτικοφ. Ο 

ωριαίοσ ςχεδιαςµόσ αποτελεί το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ του αναλυτικοφ προγράμματοσ 

και τθσ κακθμερινισ διδακτικισ πράξθσ, προςδίδει κεωρθτικι ςυςχζτιςθ ςτισ διδακτικζσ 

δράςεισ διότι εξαςφαλίηει αντιςτοιχία μεταξφ επιδιϊξεων, μζςων, υλικϊν και διαδικαςιϊν 

και δοµι ςτθν ωριαία διδαςκαλία. Αναφζρεται ςτισ προχποκζςεισ, ςτο περιεχόμενο, ςτισ 

δραςτθριότθτεσ και ςτα υλικά τθσ διδαςκαλίασ. Τα περιςςότερα μοντζλα ςχεδιαςµοφ τθσ 

διδαςκαλίασ αναφζρονται ςτον ωριαίο ςχεδιαςµό και κεωροφν ότι θ διδαςκαλία 

εξελίςςεται ςε ευκφγραμμθ πορεία που ξεκινά με τθ διατφπωςθ των διδακτικϊν ςτόχων, 

ςυνεχίηει με τθν επιλογι μεκόδου και τεχνικζσ υλοποίθςθσ και ολοκλθρϊνεται διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ. Θ ςφγχρονθ ζρευνα αποδεικνφει ότι θ διδακτικι πράξθ δεν ακολουκεί 

ευκφγραμμθ φορά αλλά κυκλικι. Οι εκπαιδευτικοί ξεκινοφν µε ζνα πλάνο διδαςκαλίασ το 

οποίο όµωσ ςτθν εφαρμογι του τροποποιείται για να ενταχκοφν δράςεισ των 

εκπαιδευόμενων, διαφορετικζσ ερμθνείεσ, μεταςχθματιςμοί και προςαρμογζσ που γίνονται 

για να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν οικοδόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ. Θ 

αλλθλεπίδραςθ, θ κατανόθςθ και θ επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και εκπαιδευομζνου 

κακορίηει το βακµό επιτυχίασ τθσ διδαςκαλίασ.  

Σφμφωνα με τον Τριλιανό (2003) ο διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ που καλφπτει μία διδακτικι 

ϊρα είναι ο πιο εφχρθςτοσ από τουσ υπόλοιπουσ και κρίνεται απαραίτθτοσ για όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και ειδικά για τουσ νεότερουσ. Το μάκθμα μίασ διδακτικισ ϊρασ αποτελεί 

τον πυρινα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, διότι κατά τθν διάρκειά τθσ ο εκπαιδευτικόσ 

καταβάλλει προςπάκεια για να φζρει ςε επαφι τουσ εκπαιδευόμενουσ με πλθροφορίεσ, 

ζννοιεσ και δεξιότθτεσ επομζνωσ, ο ρόλοσ του ςχεδίου μακιματοσ κα είναι αποφαςιςτικόσ 

εφόςον ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δεξιοτεχνία να επινοεί τα πιο κατάλλθλα ςχζδια 

διδαςκαλίασ.  

Ραρά τθν ποικιλία των διδακτικϊν ςχεδίων αυτοφ του είδουσ, οι ειδικοί ςυμφωνοφν ςε 

τρία βαςικά ςτοιχεία, τα οποία πρζπει να απαντϊνται ςε κάκε ςχζδιο μακιματοσ. Αυτά 

είναι οι ςτόχοι και το περιεχόμενο του μακιματοσ, θ γνϊςθ των εκπαιδευομζνων, οι 

διδακτικζσ μζκοδοι, τα υλικά, τα μζςα, οι πθγζσ πλθροφόρθςθσ, οι αςκιςεισ και θ 

οργάνωςι τουσ και θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, ςτα οποία κα αναφερκοφμε 
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αναλυτικότερα ςτθ ςυνζχεια. Μετά τον προςδιοριςμό των ανωτζρων ςτοιχείων ο 

εκπαιδευτικόσ προχωράει ςτθν ςχεδίαςθ τθσ ωριαίασ διδαςκαλίασ καταγράφοντασ τα 

διδακτικά γεγονότα ςε λογικι ςειρά (Τριλιανόσ, 2003). Τα ςυςτατικά του ςχεδίου 

μακιματοσ αλλά και τα μοντζλα καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων αναπτφςςονται ςτθ 

ςυνζχεια τθσ εργαςίασ. Εκτόσ από τα παραπάνω ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να προςδιορίςει 

ςτο ςχζδιό του, από ποιά βακμίδα γνωςτικισ ςυμπεριφοράσ πρζπει να αρχίηει θ 

διδαςκαλία του (γνϊςθ, κατανόθςθ, εφαρμογι, ανάλυςθ, ςφνκεςθ, αξιολόγθςθ), ςε ποια 

ζκταςθ κα ςυμπεριλαμβάνει ςτο ςχζδιό του ευκαιρίεσ ατομικισ μάκθςθσ (ςφνκεςθ ομάδων 

κατά τθν ικανότθτα των μακθτϊν, παροχι βοικειασ ςτουσ αδφνατουσ από τουσ δυνατοφσ 

μακθτζσ, ατομικζσ εργαςίεσ) και για ποιο επίπεδο επάρκειασ πρζπει να παρουςιάςουν οι 

μακθτζσ ςτο τζλοσ τθσ διδακτικισ ϊρασ (π. χ πλιρθσ μάκθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου) 

(Borich, 1988).    

χεδιαςμόσ διδακτικισ ενότθτασ 

Ρολλοί εκπαιδευτικοί ςιμερα καταςκευάηουν ςχζδια διδαςκαλίασ που καλφπτουν ενότθτεσ 

μακθςιακισ φλθσ για των οποίων απαιτοφνται περιςςότερεσ από μία διδακτικζσ ϊρεσ. Ο 

ςχεδιαςμόσ αυτόσ κεωρείται πιο ςθμαντικόσ από εκείνον τθσ μίασ διδακτικισ ϊρασ γιατί 

ςτον πρϊτο περιζχονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τα ςχζδια διδαςκαλίασ 

πολλϊν διδακτικϊν ωρϊν. Θ μορφι και θ ποιότθτα του ςχεδίου μακιματοσ εξαρτϊνται από 

παράγοντεσ όπωσ θ κεματικι ενότθτα, ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςι τθσ, το 

είδοσ τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ, οι ανάγκεσ, οι ικανότθτεσ των εκπαιδευομζνων και θ 

προςωπικότθτα και οι δεξιότθτεσ του εκπαιδευτικοφ. Θ ενότθτα του ςχεδιαςµοφ δεν είναι 

απαραίτθτο να ςυμπίπτει µε τθν ενότθτα του διδακτικοφ εγχειριδίου και του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ αξιοποιεί µε ευελιξία τθ διδακτικι φλθ και διαμορφϊνει ο 

ίδιοσ τθ διδακτικι ενότθτα. Ο ςχεδιαςµόσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ μπορεί να δοκεί ςε 

γραπτι ι ςχθματοποιθμζνθ μορφι, ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ να αναφζρεται ςτο «τι;» και 

«πϊσ;» κα διδαχκεί, για να είναι ςαφείσ οι διδακτικζσ διαδικαςίεσ και θ ςειρά των 

διδακτικϊν ενεργειϊν και να οργανϊνεται θ ςκζψθ του (Τριλιανόσ,2003).  

Σφμφωνα με τον Slavin (1988) ο ςχεδιαςμόσ τθσ ετιςιασ ι τθσ εξαμθνιαίασ βάςθσ είναι 

ςθμαντικόσ αλλά λόγω του μεγάλου χρονικοφ διαςτιματοσ που καλφπτει, καταντά 

πολφπλοκοσ και αβζβαιοσ, ενϊ λείπει το ςτοιχείο τθσ ακρίβειασ. Αντίκετα, ο διδακτικόσ 

ςχεδιαςμόσ που καλφπτει μία ενότθτα διδακτζασ φλθσ ι μία διδακτικι ϊρα κεωρείται 

λειτουργικόσ και εφχρθςτοσ και κρίνεται απαραίτθτοσ για κάκε εκπαιδευτικό που επικυμεί 

να καταςτιςει το ζργο του ςτθ ςχολικι τάξθ πιο αποτελεςματικό. 
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Συνοψίηοντασ όςα παρουςιάςτθκαν ςτθν παροφςα ενότθτα, μπορεί κανείσ να 

επιςθμάνει, ότι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων αποτελεί μία απαιτθτικι και 

ςθμαντικι διαδικαςία, τθν οποία κάκε εκπαιδευτικόσ οφείλει να εφαρμόηει για να 

ςχεδιάςει τθ διδαςκαλία των μακθμάτων του. Στο πλαίςιο αυτό κατανοεί κανείσ, ότι κατά 

τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων ο εκπαιδευτικόσ, παίρνει αποφάςεισ για τθν 

οργάνωςθ, τθ μορφι και τθν ζκβαςθ τθσ διδαςκαλίασ του λαμβάνοντασ υπόψθ  κάποιουσ 

παράγοντεσ που είναι πικανό να επθρεάςουν τθ διδαςκαλία του. Επιπλζον,  όπωσ 

αναφζρκθκε ςτθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ ανάλογα το επίπεδο ςυγκεκριμενοποίθςθσ και 

γενίκευςθσ ςχεδιάηει ςε διαφορετικά επίπεδα. Πλα τα επίπεδα ςχεδιαςμοφ είναι 

ςθμαντικά διότι εξυπθρετοφν διαφορετικοφσ ςκοποφσ και ζχουν διαφορετικι χριςθ. Για το 

λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικόσ κα ιταν ωφζλιμο να ξεκινά από το μακροχρόνιο ςχεδιαςμό 

παρόλο που ενζχει το ςτοιχείο τθσ αβεβαιότθτασ,  κακϊσ αποτελεί τθ βάςθ και τθν πρϊτθ 

προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ, ϊςτε να καταλιξει εφκολα ςτο ςχεδιαςμό ενόσ ωριαίου 

ςχεδίου μακιματοσ. 

 

2.2 Σο χϋδιο Μαθόματοσ (Lesson Plan) 

 

Στο ςθμείο αυτό, είναι ςθμαντικό να αναδείξουμε τθν προζλευςθ του ςχεδίου 

μακιματοσ και να παρουςιάςουμε τουσ οριςμοφσ που ζχουν διατυπωκεί, ϊςτε να 

ςχθματίςει κανείσ μία ςαφι εικόνα ςχετικά με τθν ζννοια του ςχεδίου μακιματοσ. 

Σφμφωνα με τον Singh (2008), θ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του ςχεδίου μακιματοσ 

πθγάηει και ςυνδζεται με τθν Μορφολογικι Ψυχολογία (κεωρία Gestalt). Θ κεωρία Gestalt 

αποτελεί ζναν κλάδο τθσ ψυχολογίασ και πρωτοεμφανίςτθκε ςτθ Γερμανία κατά τθ δεφτερθ 

και Τρίτθ δεκαετία του 20ου αιϊνα από τουσ Γερμανοφσ κεωρθτικοφσ M.Wertheimer και K. 

Koffka  και ενδυναμϊνεται με τισ πειραματικζσ εργαςίεσ του W.Köhler (1929/1992).  

Σφμφωνα με αυτιν, θ μάκθςθ αποτελείται από τθν ςφλλθψθ μιασ δομικισ ολότθτασ και δεν 

είναι απλϊσ μια μθχανιςτικι αντίδραςθ ςε ζνα ερζκιςμα. Υποςτθρίηουν ότι θ μάκθςθ 

πραγματϊνεται όταν υπάρχει ανιςορροπία, δθλαδι μία ελλιπισ μορφι, θ οποία τείνει να 

ςυμπλθρωκεί και να αποτελζςει το όλο (Κολλιάδθσ, 2007).  

Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, θ μάκθςθ είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν αντίλθψθ κακϊσ ο 

οργανιςμόσ ζχει τθν τάςθ να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον ςε ολικζσ μορφζσ (gestalts). Οι 

ολικζσ μορφζσ δεν είναι μόνο το άκροιςμα των επιμζρουσ ςτοιχείων, αλλά μια δυναμικι 
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ςφνκεςι τουσ. Τα μζρθ του όλου αλλθλοεπθρεάηονται και αποτελοφν ςφςτθμα (δυναμικό 

πεδίο), όπου κάκε διαταραχι τείνει να αποκαταςτακεί από τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ 

ιςορροπίασ. Θ μάκθςθ είναι μια δυναμικι διαδικαςία αλλθλεπίδραςθσ οργανιςμοφ-

περιβάλλοντοσ, όπου ο οργανιςμόσ τείνει να διατθριςει ι να επαναφζρει τισ ςχζςεισ 

ιςορροπίασ, μια διαδικαςία αναδιοργάνωςθσ ολικϊν μορφϊν. Οι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ 

τθσ αντίλθψθσ είναι ςχεδόν ταυτόςθμεσ με τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ γι αυτό και οι νόμοι 

οργάνωςθσ για τθν αντίλθψθ που διατυπϊκθκαν ιςχφουν και για τισ διαδικαςίεσ τθσ 

μάκθςθσ και τθσ μνιμθσ (Κολλιάδθσ, 2007). 

Συνεπϊσ, ςφμφωνα με τον Singh (2008), θ κεωρία τθσ Μορφολογίασ αςκεί επιρροι 

ςτθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Σφμφωνα με τθν αρχι ότι το όλο γίνεται αντιλθπτό από το 

μζροσ, τα κεφάλαια μακθμάτων διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διδαςκαλία διότι 

βοθκοφν τον εκπαιδευόμενο να κατανοιςει το μάκθμα ςτο ςφνολό του. Επιπλζον, οι 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετίηονται μεταξφ τουσ ςε ζνα ςχζδιο μακιματοσ και 

παρζχουν μία μακθςιακι εμπειρία με αποτζλεςμα να κατανοεί ο εκπαιδευόμενοσ το 

ςφνολο. 

Από  τθν παραπάνω κεωρία προζρχεται θ ζννοια  «Σχζδιο Ενότθτασ» (Unit Plan). 

Σφμφωνα με τον Herbart, το ςχζδιο ενότθτασ αναφζρεται ςτο περιεχόμενο και τθν 

πλθροφορία του μακιματοσ. Από τθν άλλθ, ο John Dewey και ο Kilppatrik δίνουν ζμφαςθ 

ςτθν εμπειρία των εκπαιδευομζνων παρά ςτο περιεχόμενο ενϊ ο Skinner υποςτθρίηει ότι 

ζνα ςχζδιο ενότθτασ ςυμβάλλει ςτθν τροποποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ. Βαςικι πεποίκθςι 

του είναι ότι, οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν καλφτερα αν το περιεχόμενο παρουςιάηεται ςε 

μικρότερα μζρθ. Το ςχζδιο ενότθτασ ταυτίηεται με το ςχζδιο μακιματοσ (lesson plan). 

Συμπεραςματικά, το μάκθμα ςτο ςφνολό του αποτελείται από μικρότερα μζρθ τα οποία 

μποροφμε να κεωριςουμε ότι είναι τα επιμζρουσ ςχζδια μακθμάτων (Singh, 2008).  

 

2.2.1 Οριςμού τησ ϋννοιασ του χεδύου Μαθόματοσ (Lesson Plan) 

 

Θ κεωρθτικι γνϊςθ τθσ διδαςκαλίασ δεν παρζχει κάποια κατευκυντιρια γραμμι για 

τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ραρόλα αυτά, κάκε εκπαιδευτικόσ που ζχει 

ςκοπό να διδάξει, πρζπει να προετοιμάςει ζνα ςχεδιάγραμμα για το αντικείμενο του 

μακιματοσ και τθ παράδοςθ του ςε επίςθμθ μορφι , το ονομαηόμενο ςχζδιο μακιματοσ 

(lesson plan). Ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να εφαρμόςει τισ κεωρθτικζσ του γνϊςεισ ςχετικά με 

το αντικείμενό του και τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ για το ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ αυτοφ.  
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Θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ οργανϊνεται ςε τρεισ φάςεισ: τθν προ-ενεργό φάςθ που 

ςυνδζεται με τθν προετοιμαςία του μακιματοσ, τθν διαδραςτικι φάςθ που εκτυλίςςεται 

κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ και τζλοσ τθ μετα-ενεργό φάςθ κατά τθν ολοκλιρωςθ 

του κυρίωσ μζρουσ του μακιματοσ. Οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ςχεδιάηει ο 

εκπαιδευτικόσ πριν από τθν ζναρξθ του μακιματοσ, ανικει ςτθν προ ενεργό φάςθ τθσ 

διδαςκαλίασ. Συνεπϊσ, θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ μακιματοσ (lesson planning) είναι θ προ 

ενεργόσ φάςθ τθσ διδαςκαλίασ (Singh, 2008). Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν οριςμοί που ζχουν 

διατυπωκεί ςχετικά με τθν ζννοια του ςχεδίου μακιματοσ. 

 

Πίνακασ 1: «Οριςμοί ςχετικά με τθν ζννοια του ςχεδίου μακιματοσ» 

1. Το ςχζδιο μακιματοσ (lesson plan) είναι ζνα ςφνκετο και πικανόν λεπτομερζσ 

ζγγραφο που εξθγεί ςε ξεχωριςτζσ ενότθτεσ τθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο, κακϊσ και τα επιδιωκόμενα μακθςιακά 

αποτελζςματα, τθ λογικι ςειρά των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, τισ αςκιςεισ και 

τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ (Whitton, Sinclair, Barker, Nanlohy & 

Nosworthy, 2004; McCutcheon, 1980). 

2. Το ςχζδιο μακιματοσ λειτουργεί ςαν λεπτομερζσ πλαίςιο ι αναλυτικόσ οδθγόσ των 

επικυμθτϊν μακθςιακϊν αποτελεςμάτων κάκε μακιματοσ και των διαδικαςιϊν 

μζςω των οποίων κα επιτευχκοφν. Επιπλζον, οι δραςτθριότθτεσ, οι οδθγίεσ και οι 

αλλθλεπιδράςεισ των εκπαιδευομζνων κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ 

αναφζρονται ωσ διαδικαςία διδαςκαλίασ ι ςχζδιο μακιματοσ (Ragbir & Mohan, 

2009). 

3. Οι Binning και Bining ςτον οριςμό τουσ ζχουν επικεντρωκεί ςτθ δομι και ςτον 

ςκοπό ενόσ ςχεδίου μακιματοσ. Σφμφωνα με αυτόν, όλα τα ςχζδια μακθμάτων 

περιλαμβάνουν τον κακοριςμό των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, τθν επιλογι και τθν 

οργάνωςθ του κζματοσ κακϊσ και τον προςδιοριςμό των μεκόδων και τθσ 

διαδικαςίασ που κα εφαρμοςτοφν, προκειμζνου να διεξαχκεί το μάκθμα (“Teaching 

Practice: Lesson Planning”, 2008). 

4. Σφμφωνα με τον James Michael Lee ζνα ςχζδιο μακιματοσ είναι μία οργανωμζνθ 

διλωςθ των γενικϊν και ειδικότερων εκπαιδευτικϊν ςτόχων ςε ςυνδυαςμό με τα 

μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι από τουσ 
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εκπαιδευόμενουσ φςτερα από τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν (“Teaching 

Practice: Lesson Planning”, 2008). 

5. Το ςχζδιο μακιματοσ αποτελεί ζνα διδακτικό εργαλείο, το οποίο βοθκά τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να αποςαφθνίςουν το κζμα και τον ςκοπό του μακιματοσ που κα 

διδάξουν, τον τρόπο με τον οποίο κα επιτευχκεί θ διδαςκαλία και να ορίςουν το 

χρόνο που κα χρειαςτοφν για να το ολοκλθρϊςουν. Σε ζνα ςχζδιο μακιματοσ 

ορίηονται οι μακθςιακοί ςτόχοι, ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ και τα διδακτικά μζςα 

που κα χρειαςτοφν για τθν επιτυχθμζνθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ και για τθν 

επίτευξθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (Javed  Iqbal, 2012). 

6. Το ςχζδιο μακιματοσ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οργανϊνεται και να 

διευκολφνεται θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Συγκεκριμζνα, είναι το ζγγραφο ςτο 

οποίο αναγράφονται βαςικά ςτοιχεία του μακιματοσ, όπωσ οι εκπαιδευτικοί 

ςτόχοι, θ περιγραφι των αξιολογιςεων που κα πραγματοποιθκοφν, οι 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, τα απαραίτθτα υλικά, οι εκπαιδευτικζσ πθγζσ και οι 

δραςτθριότθτεσ προκζρμανςθσ και προβλθματιςμοφ για μία ςυγκεκριμζνθ τάξθ ι 

περιςςότερεσ (SABES, 2008) .  

7. Το ςχζδιο μακιματοσ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο, το οποίο λειτουργεί ςαν 

ςυνδυαςμόσ οδθγοφ, πθγϊν και ιςτορικοφ εγγράφου που αντικατοπτρίηει τθν 

φιλοςοφία τθσ διδαςκαλίασ του εκπαιδευτικοφ, τουσ εκπαιδευόμενουσ και το 

ςθμαντικότερο από όλα τουσ ςτόχουσ που πρζπει να πετφχουν οι μακθτζσ. Μπορεί 

να παρομοιαςτεί με ζναν χάρτθ, ζνα προςχζδιο και είναι απαραίτθτο για τουσ 

αρχάριουσ και για τουσ ζμπειρουσ εκπαιδευτικοφσ (Jensen, 2001). 

8. Το ςχζδιο μακιματοσ αποτελεί ζνα πλάνο του εκπαιδευτικοφ, για να οργανϊςει και 

να ςχεδιάςει το αποδοτικά το μάκθμά του, ενϊ παράλλθλα διαςφαλίηει  ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ, ότι κα αποκομίςουν ζνα ολοκλθρωμζνο μάκθμα. Ζνα ςχζδιο 

μακιματοσ περιλαμβάνει τον ςτόχο του μακιματοσ, τον τρόπο με τον οποίο κα 

υλοποιθκεί ο ςτόχοσ και οι ειδικότεροι ςκοποί και τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ, ζτςι 

ϊςτε να ελεγχκεί κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι. Το κάκε ςχζδιο μακιματοσ 

ποικίλλει, κακϊσ το περιεχόμενο του εξαρτάται από το αντικείμενο του μακιματοσ, 

από τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ των εκπαιδευόμενων, από τον τρόπο 

διδαςκαλίασ του εκπαιδευτικοφ  και από τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από το 

εκάςτοτε εκπαιδευτικό ςφςτθμα (Mendoza, 2013). 
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9. Ο Bossing L. N. ζχει δϊςει ζναν ςυνολικό οριςμό για το ςχζδιο μακιματοσ 

ςφμφωνα με τον οποίο, το ςχζδιο μακιματοσ είναι ο τίτλοσ που δίνεται όταν ζχουν 

υλοποιθκεί οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί και όταν επιτευχκεί το μακθςιακό 

αποτζλεςμα μζςα από μία ςειρά ςχεδιαςμζνων δραςτθριοτιτων (“Teaching 

Practice: Lesson Planning”, 2008). 

10. Θ γραπτι καταχϊριςθ των διδακτικο-μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων που επζλεξε ο 

εκπαιδευτικόσ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια για μία ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία 

είναι γνωςτι ωσ ςχζδιο, πλάνο, πορεία, χρονοδιάγραμμα διδαςκαλίασ 

(Ματςαγγοφρασ, 2000). 

Πίνακασ 1, Οριςμοί για το  χζδιο Μακιματοσ (Lesson Plan) 

 

 

2.2.2Σελικόσ Οριςμόσ χεδύου Μαθόματοσ 

 

Ππωσ παρουςιάςτθκε ςε προθγοφμενο ςθμείο του κεφαλαίου θ διαδικαςία ανάπτυξθσ 

ςχεδίων μακθμάτων (lesson planning) χρθςιμοποιείται, ϊςτε να κακοριςτεί μία πορεία 

δράςθσ για τθν διεξαγωγι του μακιματοσ. Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ, ο 

εκπαιδευτικόσ κα οργανϊςει και κα ςχεδιάςει το μάκθμά του, ζχοντασ ςαν αποτζλεςμα τθν 

ωφζλιμθ και παραγωγικι διεξαγωγι του μακιματοσ ενϊ παράλλθλα οι εκπαιδευόμενοι κα 

αποκομίςουν ζνα αποδοτικό μάκθμα και πετφχουν ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Το ςχζδιο 

μακιματοσ (lesson plan) ςυμβάλλει ςτθν παραπάνω διαδικαςία κακϊσ παρζχει μία 

αναλυτικι περιγραφι του ςχεδιαςμοφ και τθσ οργάνωςθσ του μακιματοσ από τον 

εκπαιδευτικό. 

Ρροκειμζνου να αποκτιςουμε μία ςυνολικι εικόνα αλλά και για να διατυπϊςουμε ςτθ 

ςυνζχεια ζναν πλιρθ οριςμό για το ςχζδιο μακιματοσ, ςτον πίνακα που ακολουκεί ζχουν 

καταγραφεί τα κοινά χαρακτθριςτικά που εντοπίςτθκαν ςτουσ παραπάνω οριςμοφσ τθσ 

προθγοφμενθσ υποενότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκε ότι, ςε ζνα ςχζδιο 

μακιματοσ: 

Πίνακασ 2: « Χαρακτθριςτικά του χεδίου Μακιματοσ» 
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Πίνακασ 2, Χαρακτηριςτικά του ςχεδίου μαθήματοσ 

 

Με βάςθ τα κοινά χαρακτθριςτικά των παραπάνω οριςμϊν ςυμπεραίνει κανείσ ότι, το 

ςχζδιο μακιματοσ αποτελεί ζνα ςφνκετο και λεπτομερζσ ζγγραφο, ςτο οποίο επεξθγείται θ 

διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο, καταγράφονται οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι και οι ςκοποί, τα μακθςιακά αποτελζςματα και οι εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, ςτο ςχζδιο μακιματοσ καταγράφονται οι μζκοδοι και οι 

ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ που κα εφαρμοςτοφν, τα υλικά που πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν αλλά και οι τρόποι αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων.  

Πςον αφορά τθ δομι των ςχεδίων μακθμάτων, κα πρζπει όλα να αποτελοφνται από το 

ειςαγωγικό ςτάδιο, το κυρίωσ και το τελικό. Βζβαια,  πζρα από τθ βαςικι δομι των ςχεδίων 

μακθμάτων ο εκπαιδευτικόσ μπορεί καταςκευάςει πιο ςφνκετα ςχζδια, τα οποία είναι 

δυνατό να ενςωματϊςουν περιςςότερεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και εφροσ 

δραςτθριοτιτων, κάτι που είναι ιδιαίτερα χριςιμο όταν το μάκθμα απευκφνεται ςε 

μακθτζσ με διαφορετικζσ ανάγκεσ (Tummons, 2010 ; Butt, 2008). Για να είναι όμωσ 

αποτελεςματικόσ ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ κα πρζπει να δίνονται λογικά χρονικά όρια 

1. Αποςαφθνίηεται και οργανϊνεται το κζμα και το περιεχόμενο του μακιματοσ. 

2. Καταγράφονται ο εκπαιδευτικόσ ςκοπόσ και οι ςτόχοι του μακιματοσ. Με αυτόν 

τον τρόπο είναι δυνατό να ελεγχκεί κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι που 

τζκθκαν μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

3. Καταγράφονται οι μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διεξαγωγι του 

μακιματοσ. 

4. Ραρουςιάηονται οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ  που ζχουν ςχεδιαςτεί για τισ 

ανάγκεσ του μακιματοσ 

5. Καταγράφονται τα υλικά και τα μζςα διδαςκαλίασ που κα χρθςιμοποιθκοφν για 

τθ διεξαγωγι του μακιματοσ. 

6. Καταγράφονται οι εκπαιδευτικζσ πθγζσ. 

7. Καταγράφονται οι τρόποι αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων. 
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ςε κάκε φάςθ του μακιματοσ, ϊςτε να μθν υποςκελίηεται κάποιο μζροσ του και να 

εναρμονίηονται.   

Το ςχζδιο μακιματοσ ωσ προσ τθ μορφι και το περιεχόμενό του ποικίλλει και 

διαφοροποιείται ανάλογα με τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ, το αντικείμενο, τθ ςχολικι μονάδα 

ακόμα και τον εκπαιδευτικό (Constantine & Lockwood, 2001). Σφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ που πραγματοποιικθκε καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι 

υπάρχουν κοινά ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε κάκε ςχζδιο μακιματοσ όπωσ (Butt, 

2008; Constantine & Lockwood, 2001; Serdyukov & Ryan, 2008; Walker, 2008): 

1. Γενικά χαρακτθριςτικά του μακιματοσ: Στο ςχζδιο μακιματοσ καταγράφονται αρχικά 

τα γενικά χαρακτθριςτικά αυτοφ, όπωσ ο τίτλοσ του μακιματοσ, το αντικείμενο 

διδαςκαλίασ, θ κεματικι ενότθτα ςτθν οποία υπάγεται, θ θμερομθνία, θ βακμίδα 

εκπαίδευςθσ και το τμιμα. Επίςθσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ςθμειϊςει τον αρικμό 

των εκπαιδευομζνων και τυχόν ιδιαιτερότθτεσ αυτϊν (Butt, 2008; Serdyukov & Ryan, 

2008; Walker, 2008). 

2. Ο εκπαιδευτικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ: Είναι ςθμαντικό κάκε ςχζδιο μακιματοσ να 

αναφζρεται ςτον γενικό ςκοπό του, ο οποίοσ αποτελεί τθ γενικι διλωςθ του κζματοσ 

που κα διδαχκεί, ζχει κακοριςτεί πριν από τθ ςχεδίαςθ και ςε αυτόν αποβλζπουν όλεσ 

οι ενζργειεσ που ςχεδιάηονται. Ο ςκοπόσ ζχει πιο γενικό χαρακτιρα ςε ςχζςθ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ ενςωματϊνει τθ ςυνολικι κατεφκυνςθ του μακιματοσ 

και παρζχει ζνα γενικό πλαίςιο αυτοφ, το οποίο ορίηεται και περιγράφεται 

αναλυτικότερα από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. 

3. Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του μακιματοσ: Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ αναφζρονται οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι, οι οποίοι αποτελοφν μία ειδικότερθ διλωςθ ςχετικά με όςα 

πρζπει να επιτευχκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ και περιορίηουν το εφροσ 

του εκπαιδευτικοφ ςκοποφ κακϊσ ουςιαςτικά τον διαςποφν ςε μικρότερεσ λειτουργικζσ 

μορφζσ. Σφμφωνα με τθν Ραιδαγωγικι Βιβλιογραφία προτείνονται διάφορεσ 

ςτοχοταξινομίεσ με τθ βοικεια των οποίων ταξινομοφνται οι διδακτικοί ςτόχοι με βάςθ 

το βακμό ποιότθτασ, πολυπλοκότθτασ και αφαίρεςθσ ςε διαφορετικά επίπεδα 

ιεραρχικϊσ δομθμζνα. Στθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία γίνεται αναφορά ςτισ ταξινομίεσ του 

Bloom και του Gagne, Briggs και Wager (Ματςαγγοφρασ, 2000) γι' αυτό και ςτθ 

ςυνζχεια παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ πρϊτθ. Το 1956, ο Bloom και οι ςυνεργάτεσ του 

ταξινόμθςαν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ςε τρεισ βαςικζσ περιοχζσ: 

 Τθ γνωςτικι περιοχι, όπου κατατάςςονται οι ςτόχοι που ςχετίηονται με τθν 

απόκτθςθ γνϊςεων και τθν ανάπτυξθ διανοθτικϊν ικανοτιτων. 
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 Τθ ςυναιςκθματικι περιοχι, όπου περιλαμβάνονται ςτόχοι που αναφζρονται 

ςε ςυναιςκιματα, ςτάςεισ, πιςτεφω και αξίεσ. 

 Τθν ψυχοκινθτικι περιοχι, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται οι ςτόχοι που 

αποβλζπουν ςτθν ανάπτυξθ φυςικϊν δεξιοτιτων. 

Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι είναι ωφζλιμο να γνωςτοποιοφνται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ από τθν αρχι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ ζτςι γίνεται 

αντιλθπτό όςα πρζπει να ζχουν επιτευχκεί ςτο τζλοσ αυτισ. Ο εκπαιδευτικόσ 

γνωρίηοντασ το επίπεδο των εκπαιδευόμενων πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςδιορίςει 

το επίπεδο που κζλει να φτάςουν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό κα 

πραγματοποιθκεί. Επιπλζον, κα πρζπει να γνωρίηει ςε ποιο ςθμείο τθσ διαδικαςίασ του 

μακιματοσ κα ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι και με ποιο τρόπο κα μπορεί να υπολογίςει 

κατά πόςο επιτεφχκθκαν. Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι πρζπει να είναι ξεκάκαροι, ςαφείσ 

και πραγματοποιιςιμοι. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι ςτο τζλοσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: 

 Θα γνωρίηουν ότι, (γνϊςεισ) 

 Θα είναι ςε κζςθ να, (δεξιότθτεσ) 

 Θα κατανοοφν πωσ/ γιατί 

 Θα είναι ενιμεροι (ςτάςεισ, αξίεσ όπωσ κα είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε 

κοινωνικά/ θκικά κζματα κτλ.) 

Τζλοσ, οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι είναι δυνατό να παρουςιάηονται με διάφορουσ 

τρόπουσ ςτουσ εκπαιδευομζνουσ, όπωσ για παράδειγμα να αναγράφονται ςτον πίνακα, 

να παρουςιάηονται μζςα από μία ςυηιτθςθ με όλθ τθν τάξθ, αλλά και μζςα από 

δομθμζνεσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ ςαν μία ειςαγωγικι δραςτθριότθτα. 

4. Θεματικι Ενότθτα – Ακαδθμαϊκά Ρρότυπα: Θ κεματικι ενότθτα κακορίηεται από τα 

ακαδθμαϊκά πρότυπα και από το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν κάκε χϊρασ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα ορίηεται το περιεχόμενο του μακιματοσ, όςα 

είναι απαραίτθτο να γνωρίηουν οι εκπαιδευόμενοι, τι κα είναι ςε κζςθ να 

πραγματοποιιςουν κακϊσ επίςθσ οριοκετοφνται τα αναμενόμενα μακθςιακά 

αποτελζςματα (Butt, 2008; Serdyukov & Ryan, 2008; Walker, 2008). 

5. Ρεριεχόμενο μακιματοσ: Βαςικό μζροσ του ςχεδίου μακιματοσ είναι ο εκπαιδευτικόσ 

να οργανϊςει το περιεχόμενο του μακιματοσ ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχει 
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κζςει, να ςυγκεντρϊςει τισ πλθροφορίεσ από τισ εκπαιδευτικζσ πθγζσ και να 

καταγράψει τα κεντρικά ςθμεία του μακιματοσ. 

6. Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ: Είναι ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να ορίςει τισ μεκόδουσ και 

τισ τεχνικζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ διδαςκαλία αλλά και για τθν υλοποίθςθ των 

ςτόχων που ζχει κζςει. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να επιλζξει τθν μζκοδο που 

ταιριάηει ςτο μάκθμα και ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων ενϊ είναι ςθμαντικό να 

εναλλάςςει τισ μεκόδουσ, ϊςτε να κινθτοποιεί τουσ εκπαιδευόμενουσ και να γίνεται το 

μάκθμα ενδιαφζρον και απρόβλεπτο. Επιπλζον, ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςχζδιο μακιματοσ 

μπορεί να αναφζρει τα βιματα που πρόκειται να ακολουκιςει ςε όλεσ τισ φάςεισ 

διδαςκαλίασ, ϊςτε να αποφφγει επικίνδυνουσ αυτοςχεδιαςμοφσ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ 

(Butt, 2008; Serdyukov & Ryan, 2008; Walker, 2008). 

7. Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ: Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςχζδιο μακιματοσ χρειάηεται 

να αναφζρει και να ορίςει τθ ςειρά των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που κα 

πραγματοποιθκοφν. Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ποικίλουν αναλόγωσ τισ ανάγκεσ 

του μακιματοσ και των εκπαιδευομζνων κακϊσ μπορεί να είναι ατομικζσ, ομαδικζσ, 

ανά ηεφγθ, να ζχουν τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων, να ζχουν ωσ αντικείμενο 

τθν επίλυςθ προβλθμάτων, να πραγματοποιοφνται με παιχνίδι ρόλων, με ςυηθτιςεισ 

αλλά και παρουςιάςεισ.  

Επιπλζον, κα πρζπει να ζχουν ζνα επίπεδο πολυπλοκότθτασ και πιο 

ςυγκεκριμζνα ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει αρχικά να ειςάγει βαςικζσ δραςτθριότθτεσ 

που απαιτοφν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να αναπτφξουν 

ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ, να μιμθκοφν κάποια ςυγκεκριμζνα πρότυπα και να 

χρθςιμοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να ειςάγει πιο προχωρθμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ όπωσ, είναι θ ζρευνα, θ ανάπτυξθ εργαςιϊν, οι προςομοιϊςεισ και οι 

ομαδικζσ εργαςίεσ, όπου οι εκπαιδευόμενοι δρουν πιο ανεξάρτθτα και εξαςκοφνται ςε 

όςα αποκόμιςαν από το μάκθμα. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν και οι εργαςίεσ που 

δίνονται για εξάςκθςθ ςτο ςπίτι, οι οποίεσ είναι ςθμαντικό να προάγουν τθ 

δθμιουργικι ςκζψθ και να αναπτφςςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ των 

εκπαιδευομζνων αλλά και να ςυνδζονται προβλιματα και ανάγκεσ τθσ 

κακθμερινότθτασ τουσ (Butt, 2008; Serdyukov & Ryan, 2008; Walker, 2008). Συνεπϊσ, 

είναι  ςθμαντικό να υπάρχει ποικιλία και εναλλαγι ςτο είδοσ των δραςτθριοτιτων, θ 

οποία κα βαςίηεται ςτισ διαφορετικζσ ικανότθτεσ και γνωςτικό επίπεδο των 

εκπαιδευομζνων. Οι δραςτθριότθτεσ και ολόκλθρθ θ μακθςιακι εμπειρία πρζπει να 
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διεγείρουν το νου των εκπαιδευομζνων, να τουσ κινθτοποιοφν και να διατθροφν 

παράλλθλα αμείωτο το ενδιαφζρον και τθν ενεργθτικότθτά τουσ (Tummons, 2010) . 

Εξίςου ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει θ ροι των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 

και των φάςεων κατά τθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ορίηει τθ 

ςειρά των δραςτθριοτιτων, ϊςτε να είναι οργανωμζνεσ με τον πιο παραγωγικό τρόπο. 

Μία απλι και βαςικι δομι για τθν οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων είναι εκείνθ που 

αποτελείται από τθν ειςαγωγικι, τθν κυρίωσ και τθν τελικι δραςτθριότθτα ενϊ επίςθσ 

είναι ςθμαντικό να δίνεται ο κατάλλθλοσ χρόνοσ κάκε δραςτθριότθτα. Αξίηει να 

ςθμειωκεί, ότι για κάκε δραςτθριότθτα ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ειςάγει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, ϊςτε να κατανοιςουν πλιρωσ το κζμα ενϊ επίςθσ κατά τθν 

ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων και του μακιματοσ κα πρζπει να γίνεται μία 

επανάλθψθ ςχετικά με όςα ζχουν διδαχκεί. 

8. Τα εκπαιδευτικά μζςα και υλικά: Ο εκπαιδευτικόσ προβαίνει ςτθν επιλογι των μζςων 

διδαςκαλίασ με βάςθ τθ μζκοδο που κα εφαρμόςει και τουσ ςτόχουσ που κζλει να 

επιτφχει. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ περιλαμβάνει τθν καταγραφι των εντφπων, 

των ςυςκευϊν και το διδακτικϊν υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν διεξαγωγι 

του μακιματοσ.  

Εκτόσ από τα παραδοςιακά μζςα διδαςκαλίασ, όπωσ γραπτά κείμενα και εικόνεσ 

ςιμερα αξιοποιοφνται τα ςφγχρονα μζςα. Θ τεχνολογία παρζχει τα εποπτικά μζςα, με 

τα οποία γίνεται παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Σιμερα 

διακρίνονται ςε ςυςκευζσ, μθχανικό εξοπλιςμό και υλικά (hardware) όπωσ 

υπολογιςτζσ, τθλεοράςεισ και ςε δεδομζνα, εντολζσ, πλθροφορίεσ και προγράμματα 

(λογιςμικό, software) όπωσ οι ταινίεσ, τα slides, οι διαφάνειεσ, τα ποικίλα προγράμματα 

των υπολογιςτϊν, τα οποία είναι ςυνυφαςμζνα  με τα πρϊτα. 

Επίςθσ, θ τεχνολογία χρθςιμοποιείται και για μακιματα με βαςικό εργαλείο τον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι, για εκπαιδευτικά παιχνίδια, για τισ ανάγκεσ τθσ εικονικισ 

πραγματικότθτασ, για αυτοματοποιθμζνα τεςτ, για τθν επεξεργαςία κειμζνου, για 

γραφικά και για τθ χριςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν. Επιπλζον, χρθςιμοποιοφνται οι 

υπθρεςίεσ του διαδικτφου για τισ ποικίλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, θ 

τθλεδιάςκεψθ θ επικοινωνία μζςω ςυνομιλιϊν (chat) αλλά και θ χριςθ θλεκτρονικισ 

αλλθλογραφίασ (e-mail). Βζβαια, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει και 

πόρουσ που ζχει ςτθ διάκεςθ του και ζχει καταςκευάςει για τισ ανάγκεσ του μακιματόσ 
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του αλλά και ότι παρζχεται από τον εκπαιδευτικό οργανιςμό και χρθςιμοποιείται από 

όλα τα μζλθ (Butt, 2008; Serdyukov & Ryan, 2008; Walker, 2008). 

9. Θ αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: Θ αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ των 

εκπαιδευομζνων είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ανάπτυξθσ ςχεδίου μακιματοσ. Θ 

διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ γίνεται είτε με τθν τυπικι μορφι όπωσ με αςκιςεισ 

αξιολόγθςθσ, με προφορικζσ ςυηθτιςεισ, τεςτ αξιολόγθςθσ είτε με τθν ανεπίςθμθ 

μορφι μζςα από τθ ςυνολικι εικόνα των εκπαιδευομζνων και από τθν γενικότερθ 

επίδοςι τουσ. Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ενιςχφει και το ζργο του εκπαιδευτικοφ 

κακϊσ μπορεί να προςδιορίςει κατά πόςο επιτεφχκθκαν τα μακθςιακά αποτελζςματα. 

 

10. Εκτίμθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία είναι ςθμαντικι 

κακϊσ γίνεται αξιολόγθςθ του τρόπου διδαςκαλίασ του εκπαιδευτικοφ και αλλά και τθσ 

μάκθςθσ των εκπαιδευομζνων. Κάκε μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι 

ςθμαντικό να αξιολογείται, ϊςτε να γίνονται βελτιϊςεισ και τροποποιιςεισ που κα 

είναι ωφζλιμεσ ςτα επόμενα ςχζδια μακθμάτων (Butt, 2008; Serdyukov & Ryan, 2008). 

 

11. Ο απαιτοφμενοσ  χρόνοσ: Ο χρόνοσ είναι ζνασ πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Για να είναι το μάκθμα αποδοτικό μζςα ςε αυςτθρά 

κακοριςμζνα χρονικά όρια, ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να επιλζξει τισ κατάλλθλεσ 

ςτρατθγικζσ, μεκόδουσ διδαςκαλίασ και εργαλεία.  Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ορίηει 

τον χρόνο τθσ κάκε εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, ϊςτε να κζτει κάποια χρονικά όρια 

για τθν κάκε φάςθ τθσ διδαςκαλίασ.  

 

Ο Butt (2008) ςτα βαςικά ςτοιχεία ενόσ ςχεδίου μακιματοσ προςκζτει τον παράγοντα 

τθσ αςφάλειασ (Ανάλυςθ επικινδυνότθτασ - Θζματα αςφαλείασ). Ριο ςυγκεκριμζνα, ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει ευκφνθ να προςτατζψει τουσ εκπαιδευόμενουσ από ενδεχόμενουσ 

κινδφνουσ που μπορεί να προκφψουν από τα εκπαιδευτικά υλικά ι από τισ διεργαςίεσ που 

διεξάγονται εντόσ τθσ αίκουςασ κακϊσ και από τισ γνϊςεισ που προςφζρονται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ. 

Επιπλζον, κάποια ςχζδια μακθμάτων μπορεί να ςυμπεριλαμβάνουν και διοικθτικζσ - 

διαχειριςτικζσ λεπτομζρειεσ, όπωσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ μακθτζσ, το πλικοσ των 

μακθτϊν ακόμα και ζνα πλάνο που απεικονίηονται οι κζςεισ αυτϊν. Ακόμα είναι δυνατό να 

καταγράφονται οι ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ και των εκπαιδευομζνων, να αναφζρονται 

οι εργαςίεσ των εκπαιδευομζνων για το ςπίτι, οι προςωπικοί ςτόχοι και οι δραςτθριότθτεσ 
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του εκπαιδευτικοφ, οι ςτόχοι με βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, οι 

δραςτθριότθτεσ ανάλογεσ με τα διαφορετικά μακθςιακά ςτιλ των εκπαιδευομζνων και 

τζλοσ θ προετοιμαςία τθσ αίκουςασ (Constantine & Lockwood, 2001). 

Ο εκπαιδευτικόσ πζρα από τισ γνϊςεισ και τθ μόρφωςθ που διακζτει, χρειάηεται πάντα 

να καταςκευάηει ζνα ςχζδιο μακιματοσ με αποφαςιςτικότθτα, εφευρετικότθτα και 

ενκουςιαςμό. Τα ςχζδια μακθμάτων δεν κα πρζπει να μεταδίδουν ςτείρα γνϊςθ αλλά να 

είναι δυναμικά και ηωντανά ζχοντασ ζναν πρακτικό ςκοπό. Ο χρόνοσ που αφιερϊνεται από 

τον εκπαιδευτικό και θ επιμζλεια που δίνεται κατά το ςχεδιαςμό των πλάνων των 

μακθμάτων, ζχει αντανάκλαςθ και κατά τθν διεξαγωγι του μακιματοσ. Ζχει παρατθρθκεί, 

ότι θ πλειοψθφία των εκπαιδευομζνων ανταποκρίνονται κετικά ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ 

ςχεδίων μακθμάτων, γεγονόσ που αποδεικνφεται από τθν ςυμμετοχι και τισ ανταποκρίςεισ 

των εκπαιδευομζνων. Οι εκπαιδευόμενοι εκτιμοφν όταν ο εκπαιδευτικόσ ζχει ςχεδιάςει ζνα 

αποδοτικό ςχζδιο μακιματοσ, ότι οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και το υλικό ζχει που 

ζχει επιλεχκεί, είναι ςφμφωνο με τα ενδιαφζροντα τουσ. Επίςθσ, ζχει παρατθρθκεί ότι οι 

εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται και νιϊκουν δυςαρεςτθμζνοι, εάν το μάκθμα δεν είναι 

ςχεδιαςμζνο όπωσ κα ζπρεπε, με αποτζλεςμα να μθν παρακολουκοφν και να μθ 

ςυμμετζχουν κατά τθ διεξαγωγι του μακιματοσ (Walker, 2008). 

Εν κατακλείδι, για να αναπτφξει ο εκπαιδευτικόσ ζνα ολοκλθρωμζνο, αποδοτικό και 

ςωςτά δομθμζνο ςχζδιο μακιματοσ χρειάηεται, να ςυμπεριλάβει τα παραπάνω δομικά 

ςτοιχεία. Επιπλζον, είναι απαραίτθτο να ςυνδυάηει τισ γνϊςεισ του ςχετικά με το 

αντικείμενο διδαςκαλίασ, τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ, τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και τισ 

ςτρατθγικζσ με τθν ικανότθτά του να γνωρίηει ςε ποιο ςθμείο μποροφν οι εκπαιδευόμενοι 

να φτάςουν τθν μάκθςθ τουσ κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να διεξαχκεί θ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικόσ κα είναι ςε κζςθ να 

υλοποιιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και να επιλζξει το είδοσ των μεκόδων που κα 

χρθςιμοποιιςει, τισ δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να ςχεδιάςει και τα υλικά που κα 

χρειαςτεί. Σθμαντικό εφόδιο αποτελεί θ γνϊςθ των αρχϊν ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων 

και θ ενςωμάτωςθ όλων εκείνων των παραγόντων που είναι πικανόν να επθρεάςουν το 

μάκθμά του για τθν καταςκευι ενόσ αποτελεςματικοφ ςχεδίου μακιματοσ. Για το λόγο 

αυτό, ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει κάποια μζκοδο καταςκευισ 

ςχεδίων μακθμάτων, οι οποίεσ αναλφονται ςτο επόμενο κεφάλαιο  (κεφάλαιο 3) 

ακολουκϊντασ τα ςτάδια που προτείνονται. Βζβαια, οποιαδιποτε μζκοδο και αν επιλζξει 

για να εφαρμόςει κα πρζπει να αναφερκεί και να ςυμπεριλάβει τα παραπάνω ςτοιχεία, 

κακϊσ αποτελοφν τα κεμζλια για τθν οργάνωςθ του ςχεδίου μακιματοσ.  
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2.3Η ημαςύα και τα Πλεονεκτόματα τησ Διαδικαςύασ Ανϊπτυξησ 

χεδύων Μαθημϊτων  
 

Σφμφωνα με όςα προαναφζρκθκαν, παρατθρεί κανείσ ότι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ 

ςχεδίων μακθμάτων (lesson planning) και το ςχζδιο μακιματοσ (lesson plan) 

διαδραματίηουν ςπουδαίο ρόλο ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν προετοιμαςία  και ςτθν οργάνωςθ 

τθσ διδαςκαλίασ.  

Στο ςθμείο αυτό είναι ωφζλιμο να αναδείξουμε τθ ςθμαςία και τα πλεονεκτιματα που 

προςφζρουν θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και τα ςχζδια μακθμάτων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και ςυνολικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία για να κατανοιςει 

κανείσ τθ ςθμαντικότθτά τουσ. Ριο αναλυτικά, το ςχζδιο μακιματοσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςαν ζνα εργαλείο υποςτιριξθσ και οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ κακϊσ 

κακοδθγεί τον εκπαιδευτικό ςτθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, τον οργανϊνει υποδεικνφοντάσ 

τα επόμενα βιματά και τον προςανατολίηει ςτο μακθςιακό ζργο που πρζπει να επιτευχκεί. 

Το ςχζδιο μακιματοσ αποτελεί οδθγό και ςφμβουλο για τον  εκπαιδευτικό κατά τθ διάρκεια 

του μακιματοσ , κακϊσ ςυμβάλει ςτθν άρτια οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και ςτον ςαφι 

κακοριςμό του ςκοποφ τθσ διδαςκαλίασ. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει δομι ςτο μάκθμα ενϊ 

παράλλθλα αποτρζπει τον εκπαιδευτικό να αποκλίνει από το κζμα, να μθν παραλείπει 

ςθμαντικά ςθμεία αλλά και να μθν διακζτει περιςςότερα από όςα χρειάηεται (Tummons, 

2010). Επίςθσ, θ διδαςκαλία επικεντρϊνεται ςτθν αναγκαία πλθροφορία, χωρίσ να 

διαταραχκεί από μθ αναμενόμενουσ αυτοςχεδιαςμοφσ ι πλατειαςμοφσ τθσ τελευταίασ 

ςτιγμισ. 

Επιπλζον, το ςχζδιο μακιματοσ βοθκά τον εκπαιδευτικό να φανταςτεί εκ των 

προτζρων τθν εξελικτικι διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ, ϊςτε να ςυμπεριλάβει κάκε 

παράγοντα που μπορεί να επθρεάςει τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ (Ματςαγγοφρασ, 2000·). 

Ζτςι, ο εκπαιδευτικόσ κατά το ςχεδιαςμό  μπορεί να λάβει υπόψθ του, τισ ανάγκεσ του κάκε 

εκπαιδευόμενου, κακϊσ μπορεί να ςυμπεριλάβει ςε αυτό, εκτόσ από τον τρόπο 

διδαςκαλίασ και τα μακθςιακά ςτιλ των εκπαιδευομζνων (Butt, 2008).  Επίςθσ με τον 

αποδοτικό ςχεδιαςμό του μακιματοσ ο εκπαιδευτικόσ κερδίηει τθν εκτίμθςθ των μακθτϊν 

του που αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για μία επιτυχθμζνθ διδαςκαλία, διότι οδθγεί τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να ςυμμετζχουν οικειοκελϊσ ςε αυτιν (Τριλιανόσ, 2003). 

Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων ενκαρρφνει και κινθτοποιεί τον 

εκπαιδευτικό να μελετιςει εισ βάκοσ όςα μποροφν και όςα είναι απαραίτθτο να διδαχκοφν 
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οι εκπαιδευόμενοι κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Ζχει παρατθρθκεί ότι ςυνικωσ οι 

εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν τισ ίδιεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ ςε όλα τουσ τα μακιματα 

επαναλαμβάνοντάσ τισ, χωρίσ να αναηθτοφν νζεσ που πικανόν να ταιριάηουν περιςςότερο 

ςτισ ανάγκεσ του μακιματόσ τουσ. Με τθν ενκάρρυνςθ που παρζχουν τα ςχζδια 

μακθμάτων ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί, να καινοτομιςει πάνω ςτο αντικείμενό του και να 

εντάξει ςτο ςχζδιο του νζεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ (Butt, 2008). Συνεπϊσ, ο εκπαιδευτικόσ 

ενϊ ςχεδιάηει, προχωρά παράλλθλα ςε ανάλυςθ του αντικειμζνου που πρζπει να διδάξει  

και επιλζγει τισ κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ, μορφζσ 

ανατροφοδότθςθσ που κα τον βοθκιςουν να επιτφχει τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει και να 

εμπλζξουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και προάγουν τθ μάκθςθ 

κακϊσ επίςθσ γίνεται πιο κατανοθτόσ και ςαφισ ςτθν παρουςίαςθ τθσ καινοφργιασ φλθσ 

(Τριλιανόσ, 2003).  

Ραράλλθλα, το ςχζδιο μακιματοσ προάγει τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ του 

εκπαιδευτικοφ και αποκαλφπτει τισ παιδευτικζσ δυνατότθτεσ του περιεχομζνου που 

πρόκειται να διδαχκεί (Ματςαγγοφρασ, 2000· Τριλιανόσ,2003). Συγκεκριμζνα, το ςχζδιο 

μακιματοσ βοθκά τον εκπαιδευτικό να ορίςει με ςαφινεια το περιεχόμενο του μακιματοσ, 

να κατανοιςει τον τρόπο με τον οποίο κα μποροφςε να αξιοποιιςει τισ δεξιότθτζσ του για 

να δθμιουργιςει ζνα αποτελεςματικό ςχζδιο μακιματοσ και ζπειτα να αξιολογιςει τθν 

διαδικαςία. 

Με τθν καταςκευι του ςχεδίου μακιματοσ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ο 

εκπαιδευτικόσ  ςχεδιάηει και οργανϊνει ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διδαςκαλίασ γεγονόσ 

που του παρζχει ταυτόχρονα  το αίςκθμα τθσ αςφάλειασ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ, κακϊσ 

κα είναι προετοιμαςμζνοσ για το μάκθμά του και κα μπορεί να αντιμετωπίςει πιο εφκολα 

αςτάκμθτουσ παράγοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. Συνεπϊσ, θ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ςυμβάλλει ςτθ ςωςτι διαχείριςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ και ςτθν ζγκαιρθ 

πρόβλεψθ των προβλθμάτων  που μπορεί να ανακφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ 

αλλά και να λφςει προβλιματα που κεωροφνται δυςεπίλυτα (Ματςαγγοφρασ, 2000· 

Τριλιανόσ, 2003· Χατηθδιμου, 2012). 

Σθμαντικό πλεονζκτθμα του ςχεδίου μακιματοσ είναι, ότι ςυμβάλλει ςτθν 

εξοικονόμθςθ, ςτθν παραγωγικι αξιοποίθςθ και ςτθν ορκι κατανομι του χρόνου τθσ 

διδαςκαλίασ του εκπαιδευτικοφ. Με τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ ο εκπαιδευτικόσ  

μπορεί να επιλφςει το πρόβλθμα τθσ διδαςκαλίασ ενόσ κζματοσ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου ςε περιοριςμζνα χρονικά όρια και να επιλζξει τα ουςιϊδθ για τθν 

διεκπεραίωςθ του μακιματοσ (Ματςαγγοφρασ, 2000· Τριλιανόσ, 2003).  
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Θ εκτίμθςθ τθσ πορείασ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί βαςικό ςκζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, το οποίο μπορεί να υποςτθριχκεί από το ςχζδιο μακιματοσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, το τελευταίο παρζχει μία αξιόπιςτθ και ρεαλιςτικι καταγραφι ςχετικά με 

όςα ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, τι λειτοφργθςε ςωςτά και τι λάκοσ και 

τι χρειάηεται να αλλάξει. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα 

ιςτορικό και να ςυγκεντρϊςει τα ςχζδια μακθμάτων που ζχει δθμιουργιςει, ϊςτε να τα 

αξιοποιιςει και να τα επαναχρθςιμοποιιςει, κάνοντασ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ, εάν 

αυτό κρικεί απαραίτθτο, για τθν βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ.  Ραράλλθλα μπορεί να τα 

ανακεωριςει και να τα αναπροςαρμόςει, εάν το ίδιο αντικείμενο απευκφνεται ςε 

διαφορετικι ομάδα μακθτϊν με διαφορετικζσ ανάγκεσ (Tummons, 2010).   

Επιπλζον, το ςχζδιο μακιματοσ λειτουργεί ςαν ζνασ κοινόσ τόποσ ςυηιτθςθσ μεταξφ 

των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ με τθν χριςθ του ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να βελτιϊςει τον 

ςχεδιαςμό του προγράμματοσ διδαςκαλίασ και το ςπουδαιότερο να διαμοιραςτεί τα ςχζδια 

του με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

ανταλλάξουν ιδζεσ μζςα από τα ςχζδια μακθμάτων τουσ , να εμπνευςτοφν αλλά να τα 

προςαρμόςουν ςτισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. Βζβαια, είναι ςθμαντικό, όπωσ αναφζραμε, ο 

εκπαιδευτικόσ να ςυμβουλεφεται και να εφαρμόηει τισ μεκόδουσ για τθν ανάπτυξθ των 

ςχεδίων μακθμάτων, ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει όλα τα δομικά ςυςτατικά που είναι 

απαραίτθτα για ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο μακιματοσ. 

Με τθ δθμιουργία ςχεδίων μακθμάτων επωφελοφνται και οι ίδιο οι εκπαιδευόμενοι 

κακϊσ το μάκθμα οργανϊνεται, ϊςτε να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ αυτϊν, να τουσ κινθτοποιεί 

και να τουσ εμπλζκει ενεργά ςε όλθ τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Το ςχζδιο μακιματοσ 

οργανϊνεται με επίκεντρο τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο κακϊσ τελικόσ ςτόχοσ είναι να 

επιτευχκοφν οι εκπαιδευτικό ςτόχοι και οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν τισ γνϊςεισ που 

απαιτοφνται. Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνονται τουσ ςτόχουσ που ενυπάρχουν μζςα ςτισ 

μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, με το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ ζχουν 

περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για μάκθςθ και αυξάνεται ο χρόνοσ εναςχόλθςισ τουσ ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία πράγμα που ανεβάηει τα ποςοςτά επιτυχίασ (Τριλιανόσ, 2003). 

Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςχεδίαςθ τθσ διδαςκαλίασ ςυντελεί ςτθν απρόςκοπτθ 

και ομαλι λειτουργία τθσ τάξθσ κακϊσ ο εκπαιδευτικόσ είναι ςε κζςθ να αποφφγει 

ςθμαντικοφσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ και δυςκολίεσ, που μπορεί να ανακφψουν κατά τθ 

διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, όπωσ τθ διαςπαςτικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν, τθν ανεπαρκι 

πρόοδο των εκπαιδευομζνων, τθν ελλιπι εξάςκθςθ ςτθν τάξθ (Butt, 2008). Ακόμα,  θ 
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διαδικαςία αυτι απαλλάςςει το διδάςκοντα να επιβάλλει ςυνεχϊσ τθν τάξθ, αντικζτωσ 

δθμιουργεί μία ηωντανι  ατμόςφαιρα, όπου θ διακίνθςθ των ιδεϊν διενεργείται ομαλά, 

αςκοφνται εποικοδομθτικζσ αλλθλεπιδράςεισ και εκτελοφνται πρόκυμα οι δραςτθριότθτεσ 

(Arends, 1988). 

Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν εκπαίδευςθ ςυμβάλλει ςτθν διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ 

ςχεδίων μακθμάτων, κακϊσ θ καταςκευι αυτϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθ 

βοικεια υποςτθρικτικϊν εργαλείων, τα οποία κατευκφνουν τον εκπαιδευτικό παρζχοντάσ 

του ποικίλεσ δυνατότθτεσ, προκειμζνου τα ςχζδια να είναι πλιρθ και οργανωμζνα. Τα 

ςυγκεκριμζνα εργαλεία, των οποίων οι δυνατότθτεσ παρουςιάηονται αναλυτικότερα ςτο 

κεφάλαιο 4, ενιςχφουν και εκςυγχρονίηουν το ζργο του εκπαιδευτικοφ, κακϊσ ςυμβάλλουν 

ςτθν οργάνωςθ και ςτον προγραμματιςμό τθσ εκπαιδευτικισ φλθσ και τθσ διδαςκαλίασ. 

Επιπλζον, παρζχουν εξοικονόμθςθ του χρόνου και τθσ  προςπάκειασ του εκπαιδευτικοφ, ο 

οποίοσ ζχει τθ δυνατότθτα με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ να ςχεδιάςει πιο γριγορα τα 

μακιματά του και να αναπροςαρμόςει τα ιδθ υπάρχοντα. Επίςθσ, ο εκπαιδευτικόσ 

αξιοποιϊντασ τα εργαλεία ζχει τθ δυνατότθτα να αποκθκεφςει και να ταξινομιςει τα 

ςχζδια μακθμάτων, ϊςτε να ζχει άμεςα πρόςβαςθ ςε αυτά και να δθμιουργιςει ζνα 

ιςτορικό διδαςκαλίασ. Τα εργαλεία καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων παρζχουν επίςθσ τθ 

δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να διαμοιραςτεί τα ςχζδια που ζχει αναπτφξει με άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ είτε για τθν ανταλλαγι απόψεων είτε για τθν από κοινοφ ςυνεργαςία αλλά 

ακόμα και με τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

Σθμαντικό πλεονζκτθμα των ςχεδίων μακθμάτων είναι, όπωσ αναφζρκθκε, είναι ο 

διαμοιραςμόσ και θ ανταλλαγι τουσ από άλλα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε 

παρόμοια ι διαφορετικά περιβάλλοντα μάκθςθσ , γεγονόσ που μπορεί να επιτευχκεί με τθν 

βοικεια τθσ τεχνολογίασ και των εκπαιδευτικϊν πυλϊν.  Ριο ςυγκεκριμζνα, οι τελευταίεσ 

αποτελοφν ζνα χϊρο, ο οποίοσ παρζχει πρόςβαςθ ςτουσ χριςτεσ ςε εκπαιδευτικό υλικό και 

ςε ςχζδια μακθμάτων. Στισ εκπαιδευτικζσ πφλεσ, τα ςχζδια μακθμάτων είναι ταξινομθμζνα 

ςυνικωσ ανάλογα τθν εκπαιδευτικι βακμίδα και το γνωςτικό αντικείμενο ενϊ  ο χριςτθσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει τα ςχζδια που επικυμεί, να τα επεξεργαςτεί , να 

εμπνευςτεί από αυτά. Επίςθσ, ζχει τθ δυνατότθτα να ανακτιςει τα ςχζδια μακθμάτων και 

είτε να τα χρθςιμοποιιςει αυτοφςια είτε να τα τροποποιιςει καταςκευάηοντασ δικά του. Οι 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ, για τισ οποίεσ γίνεται λόγοσ ςτο κεφάλαιο 4, αποτελοφν ζνα 

διαδικτυακό χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, όπου διευκολφνεται θ πρόςβαςθ ςε πλοφςιο 

εκπαιδευτικό υλικό και παρζχεται θ δυνατότθτα ανταλλαγισ  ςχεδίων μακθμάτων.  
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Συνεπϊσ, θ ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ ζχει ςαν αποτζλεςμα μία ελλιπι μακθςιακι και 

διδακτικι εμπειρία, γεγονόσ που ζχει ςυνζπειεσ τόςο ςτο ζργο του εκπαιδευτικοφ αλλά και 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι δεν κινθτοποιοφνται κατάλλθλα οφτε εμπλζκονται ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.  Το ςχζδιο μακιματοσ δεν μπορεί να περικωριοποιθκεί και να 

παρακαμφκεί κακϊσ θ προετοιμαςία και ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν κεμζλια 

για τθν επιτυχθμζνθ διδαςκαλία και βαςικό κακικον του εκπαιδευτικοφ. Τα εργαλεία 

καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων και οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ, όπωσ κα αναλυκεί ςτθ 

ςυνζχεια τθσ εργαςίασ, υποςτθρίηουν και ενιςχφουν ςε μεγάλο βακμό τθ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ και τα ςχζδια μακθμάτων, βοθκοφν παράλλθλα το ζργο του εκπαιδευτικοφ και 

δίνουν νζα διάςταςθ ςτθν προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ.  

 

2.4 υςχϋτιςη του Εκπαιδευτικού χεδιαςμού με το χϋδιο 

Μαθόματοσ 

 

O εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί κεμζλιο τθσ διδακτικισ πρακτικισ, για το λόγο 

αυτό ςτθν παροφςα ενότθτα γίνεται ςυςχζτιςθ του ςχεδίου μακιματοσ με τον 

εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό και κατ’ επζκταςθ με το εκπαιδευτικό ςενάριο. Στθ ςυνζχεια, 

διατυπϊνονται ςχετικοί οριςμοί ςχετικά με τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό και περιγράφονται 

τα δομικά ςυςτατικά αυτοφ, ϊςτε να διαπιςτωκοφν τα ςθμεία ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ 

μεταξφ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και του ςχεδίου μακιματοσ . 

Ενδεικτικά, ο διεκνισ οργανιςμόσ Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ) 

ορίηει ωσ εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό «τθ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ, ζνασ εκπαιδευτικόσ ι 

ζνασ ειδικόσ ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό κακορίηει τισ καταλλθλότερεσ διδακτικζσ 

μεκόδουσ για ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευόμενουσ, εντόσ ενόσ ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ 

πλαιςίου και επιδιϊκοντασ τθν επίτευξθ ενόσ ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ ςκοποφ (ΙΕΕΕ, 

2001»).  

Σφμφωνα με τον οριςμό των Gros, Elen, Kerres, Merrienboer, & Spector, o 

εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ αφορά ςτθ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ και του κακοριςμοφ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Επιπλζον, περιλαμβάνει τθ 

ςχεδίαςθ, τθν επιλογι και τθν ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, του 

εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου (υλικοφ) και των μεκόδων αξιολόγθςθσ τθσ επίτευξθσ των 

ςτόχων. Επίςθσ, αφορά ςτθν εφαρμογι και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

ςτο ςφνολό τθσ. Η διαδικαςία του «εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ», επιδιϊκει τθ ςφνδεςθ των 
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κεωρθτικϊν κζςεων και αρχϊν για τθ μάκθςθ (δθλ. πϊσ οι άνκρωποι μακαίνουν) με τθν 

πρακτικι του ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν-διδακτικϊν ςυςτθμάτων (δθλ. τθ διευκζτθςθ – 

οργάνωςθ των διαδικαςιϊν και των πόρων κατά τρόπο που να προάγεται θ μάκθςθ) Gros et 

al., 1997). 

Στθν ελλθνικι βιβλιογραφία, ο Τριλιανόσ (1998) ορίηει τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό ωσ 

«τθ ςυςτθματικι διαδικαςία, κατά τθν οποία παίρνονται αποφάςεισ για τθ μορφι και το 

περιεχόμενο τθσ διδακτικισ πρακτικισ και κακορίηεται θ ακολουκία των διδακτικϊν 

ενεργειϊν που κα επιτελεςτοφν κατά τθ διάρκεια ενόσ μακιματοσ (Ακανάςιοσ Τριλιανόσ, 

1998)». 

Οι όροι «εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ» ι «διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ» ι «αρχιτεκτονικι τθσ 

διδαςκαλίασ» είναι ςυνϊνυμοι και αφοροφν ςτισ προδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ του 

εκπαιδευτικοφ κατά τισ οποίεσ λαμβάνονται αποφάςεισ ςχετικά με τθ μορφι και το 

περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ και κακορίηεται θ ακολουκία των διδακτικϊν ενεργειϊν που 

πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε ζνα μάκθμα (Τριλιανόσ 2004· Φλουρισ, 2005). 

Σφμφωνα με τον Σάμψων, Γ. Δ., (2012) τα δομικά ςυςτατικά του εκπαιδευτικοφ 

ςχεδιαςμοφ είναι τα εξισ: 

1. Διατφπωςθ Εκπαιδευτικοφ Ρροβλιματοσ: Είναι ςθμαντικό να ερευνθκοφν και να 

προςδιοριςτοφν οι ανάγκεσ και το εκπαιδευτικό πρόβλθμα που κα καλφψει ο 

εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ. Ο διεκνισ οργανιςμόσ Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), αναφζρει ότι αφοφ εκτιμιςουμε ότι υπάρχει μία 

πραγματικι ανάγκθ για διδακτικι παρζμβαςθ, δθλαδι ότι υφίςταται εκπαιδευτικό 

πρόβλθμα, τότε κα πρζπει να προςδιορίςουμε τθν απόςταςθ ανάμεςα ςτθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ και ςτθν επικυμθτι, κακϊσ και το ποφ οφείλεται αυτι θ 

απόςταςθ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια μζςω τθσ ςχεδιαηόμενθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ να 

τθ γεφυρϊςουμε. 

2. Διατφπωςθ Εκπαιδευτικϊν Στόχων: Θα πρζπει να προςδιοριςτεί τι επιδιϊκεται να 

πετφχουν οι εκπαιδευόμενοι και τι ικανότθτεσ αναμζνεται να αποκτιςουν με τθν 

ολοκλιρωςθ τισ «διδακτικισ παρζμβαςθσ» αλλά και τι χρειάηεται να γνωρίηουν οι 

εκπαιδευόμενοι προκειμζνου να επιτελζςουν τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

(Τριλιανόσ, 1998) 

3. Χαρακτθριςτικά και ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων: Ρροκειμζνου να καταγραφοφν 

με ακρίβεια οι ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων και να γίνουν οι επιλογζσ αναφορικά 

με τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικά με τουσ 

εκπαιδευόμενουσ που αφοροφν:  
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- Γνωςτικά Χαρακτθριςτικά: Αναφζρονται ςτα μακθςιακά τουσ ενδιαφζροντα, 

ςτουσ τρόπουσ που προτιμοφν να μακαίνουν, ςτισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ ςε 

ςχζςθ με το γνωςτικό αντικείμενο. 

- Ψυχοκινθτικά Χαρακτθριςτικά: Αναφζρονται ςτισ ςτάςεισ και ςτθν εν γζνει 

νοοτροπία τουσ, κακϊσ και ςτθν κοινωνικι και  οικονομικι τουσ κατάςταςθ. 

- Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: Αναφζρονται ςτθν θλικία, φφλο, εκνικότθτα, 

πολιτιςτικό και γλωςςικό τουσ υπόβακρο. 

4. Επιλογι διδακτικοφ μοντζλου: Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν τα αναμενόμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα χρειάηεται να γίνει θ επιλογι του κατάλλθλου 

«Διδακτικοφ Μοντζλου» (εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ). Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί 

μία ςθμαντικι παράμετρο του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ οι παραδοχζσ και 

οι ςυνεπαγωγζσ τθσ εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ, ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθ ςχζςθ με 

τθ ςχεδίαςθ και τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που κα επιτελζςουν 

οι εκπαιδευόμενοι, ϊςτε να επιτφχουν τα μακθςιακά αποτελζςματα. Επιπλζον, ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςτάδιο γίνεται θ επιλογι των κατάλλθλων δραςτθριοτιτων, του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ και των ρόλων που ςυμμετζχουν ςε κάκε δραςτθριότθτα. 

Τζλοσ, είναι ςθμαντικι θ οργάνωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν 

επικυμθτι χρονικι αλλθλουχία επιτζλεςισ τουσ από τα άτομα ι τισ ομάδεσ ατόμων 

που εμπλζκονται ςε αυτζσ, ϊςτε να ςχθματίηεται μία  «ροι εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων» (flow of learning activities), θ οποία κα βρίςκεται ςε αντιςτοιχία 

με τισ παραδοχζσ και τισ ςυνεπαγωγζσ τθσ εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ που ζχει 

επιλεγεί. 

5. Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ: Ρροκειμζνου να αποτιμθκεί ο βακμόσ ςτον 

οποίο ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι που τζκθκαν κα πρζπει να αξιολογθκεί κατά πόςο 

οι εκπαιδευόμενοι ζμακαν όςα απαιτοφνταν και να γίνει αξιολόγθςθ τθσ 

διαδικαςίασ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο ςφνολό τθσ. 

Σφμφωνα με τουσ παραπάνω οριςμοφσ παρατθρεί κανείσ, ότι με τον όρο 

«εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ» εννοείται, ο κακοριςμόσ των κεωριϊν μάκθςθσ ςχετικά με τθν 

οργάνωςθ των διαδικαςιϊν και των πόρων, ζτςι ϊςτε να αναπτφςςονται τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ. Ο εκπαιδευτικόσ 

ςχεδιαςμόσ είναι « θ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία, ο εκπαιδευόμενοσ αλλθλεπιδρά με 

το υλικό των μακθμάτων, το μακθςιακό περιβάλλον, τα εργαλεία και τον εξοπλιςμό των 

μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων. Αποτελεί μια διαδικαςία κατά τθν οποία, οι εκπαιδευτικοί 
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που αςχολοφνται με τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ και καταλιγουν ςε μια δομι για μία 

μακθςιακι κατάςταςθ (Beetham, 2007).  

Πςον αφορά τα δομικά ςυςτατικά του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ είναι ςθμαντικό, να 

ερευνθκεί το εκπαιδευτικό πρόβλθμα και οι ανάγκεσ που κα καλυφκοφν με τθν διδακτικι 

παρζμβαςθ. Επιπλζον, χρειάηεται να προςδιοριςτοφν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι και να 

καταγραφοφν τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων, ϊςτε να προςδιοριςτοφν με 

ακρίβεια οι μακθςιακζσ ανάγκεσ τουσ και να γίνουν ςτθ ςυνζχεια οι κατάλλθλεσ επιλογζσ. 

Κομβικό ςθμείο τθσ διαδικαςίασ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ είναι θ επιλογι του 

κατάλλθλου διδακτικοφ μοντζλου, κακϊσ ζτςι κα οργανωκεί το μακθςιακό περιβάλλον, κα 

ςχεδιαςτοφν οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, κα επιλεγοφν οι κατάλλθλοι μακθςιακοί 

πόροι και τα εκπαιδευτικά μζςα, ϊςτε να επιτευχκοφν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι και να 

διεξαχκεί το μάκθμα με επιτυχία. Επιπλζον, ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο ερευνϊνται θ 

αλλθλεπίδραςθ και οι ρόλοι ςυμμετεχόντων, οι αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων τα 

ενδεχόμενα διδακτικά εμπόδια και γενικότερα όλα τα ςτοιχεία που κεωροφνται ςθμαντικά 

ςτθ ςφγχρονθ διδακτικι κεωρία. Αναπόςπαςτο μζροσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

αποτελοφν οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςφμφωνα με τον Beetham (2004), 

ςυνδζουν τουσ εκπαιδευόμενουσ με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει 

διακζςιμεσ υπθρεςίεσ, τα απαραίτθτα εργαλεία και τουσ μακθςιακοφσ πόρουσ και 

επιτελοφνται για τθν επίτευξθ ενόσ ςχεδιαςμζνου- ςκόπιμου μακθςιακοφ αποτελζςματοσ. 

Επιπλζον, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ ςε ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο δίνεται ςθμαςία 

όχι μόνο ςτθ ςχεδίαςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων αλλά και ςτθν οργάνωςθ 

αυτϊν, ϊςτε να ςχθματίηεται μία ροι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Τζλοσ, ςτο 

εκπαιδευτικό ςενάριο είναι απαραίτθτο να καταγραφοφν οι τρόποι αξιολόγθςθσ των 

εκπαιδευομζνων, ϊςτε να ελεγχκεί κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι αλλά 

και να αξιολογθκεί θ ςυνολικι πορεία τθσ διδαςκαλίασ, ϊςτε να γίνουν αλλαγζσ και 

τροποποιιςεισ εάν αυτό κεωρείται χριςιμο. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ αποτυπϊνεται με τθ μορφι ενόσ ςεναρίου μακιματοσ. 

Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο (educational scenario) είναι θ περιγραφι ενόσ μακθςιακοφ 

πλαιςίου με εςτιαςμζνο γνωςτικό αντικείμενο, ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 

παιδαγωγικζσ αρχζσ και ςχολικζσ πρακτικζσ, το οποίο υλοποιείται μζςα από μία ςειρά 

δραςτθριοτιτων (educational activities). Συνεπϊσ, κατά τθ διαδικαςία του εκπαιδευτικοφ 

ςχεδιαςμοφ γίνεται διείςδυςθ ςτθ διδακτικι πρακτικι, μελετάται το πϊσ κα υποςτθριχκεί 

θ μάκθςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, γίνεται ανάλυςθ τθσ μεκόδου και τθσ 

ςτρατθγικισ ςφμφωνα με τθν οποία προτείνεται να εφαρμοςτεί το ςφνολο των 
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ςχεδιαςμζνων δραςτθριοτιτων είτε ατομικά είτε ςυλλογικά ςτουσ προτεινόμενουσ ρόλουσ 

που καλοφνται να παίξουν οι ςυμμετζχοντεσ κακϊσ επίςθσ, αναλφεται και θ δομι τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ διαφορετικϊν ομάδων (Ραναγιϊτου, 2010). 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων και τα ςχζδια 

μακθμάτων που μελετιςαμε ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ, ςυνδζονται με μία μθχανιςτικι ι 

ςυμπεριφοριςτικι περιγραφι μίασ διδαςκαλίασ, με τθν περιγραφι των φάςεων ι ςταδίων 

μίασ διδαςκαλίασ, όπωσ το ςτάδιο τθσ αφόρμθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ανακεφαλαίωςθσ 

(Ραναγιϊτου, 2010). Κάποια από τα δομικά ςυςτατικά του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ που 

αναφερκικαν παραπάνω παρουςιάηονται και ςτο ςχζδιο μακιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

για τθν καταςκευι ενόσ ςχεδίου μακιματοσ ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να ςυνυπολογίςει τισ 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ των εκπαιδευομζνων, να κζςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, να 

επιςθμάνει τισ δραςτθριότθτεσ που κα εκτελοφν τόςο οι εκπαιδευόμενοι ατομικά αλλά και 

ομαδικά όςο τισ ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ, να καταγράψει τα εκπαιδευτικά μζςα και τα 

υλικά που κα χρειαςτεί ενϊ επίςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςθμειϊςει τουσ τρόπουσ 

αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων.  

Ππωσ παρατθρεί κανείσ, θ μελζτθ  του εκπαιδευτικοφ προβλιματοσ και θ επιλογι του 

διδακτικοφ μοντζλου αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ διαδικαςίασ του εκπαιδευτικοφ 

ςχεδιαςμοφ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Αντικζτωσ, οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι, θ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν και των αναγκϊν των 

εκπαιδευόμενων, οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και θ ροι αυτϊν, τα μζςα και οι τρόποι 

αξιολόγθςθσ αναφζρονται τόςο ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο όςο και ςτα ςχζδια μακθμάτων. 

Επιπλζον, όπωσ αναφζραμε, θ επιλογι του διδακτικοφ μοντζλου αποτελεί μζροσ του 

εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ. Βζβαια, ςτο ςχζδιο μακιματοσ ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να  

αναφζρει τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ όπωσ τθν ζχει ςχεδιάςει ςυνεπϊσ κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιιςει τα βιματα που προτείνονται από το εκπαιδευτικό μοντζλο που ζχει 

επιλζξει. Ππωσ υποςτθρίηεται, ζνα διδακτικό μοντζλο ςχθματοποιεί τισ αφθρθμζνεσ 

κεωρθτικζσ αρχζσ και κζςεισ για τθ μάκθςθ και τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ που ζχουν τθ μορφι διδακτικισ πορείασ (Κυριαηισ, 

Μπακογιάννθσ, 2003). Επίςθσ, ζνα διδακτικό μοντζλο λειτουργεί ωσ περιγραφι του 

μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ (μζςα ςτο οποίο αλλθλεπιδροφν οι εκπαιδευόμενοι) και μπορεί 

να (επανα)χρθςιμοποιθκεί ςε μία ποικιλία περιςτάςεων, όπωσ για παράδειγμα είναι ο 

ςχεδιαςμόσ- οργάνωςθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν (curriculum) μίασ ςειράσ μακθμάτων 

(course), μίασ ενότθτασ (unit) ι ενόσ μακιματοσ (lesson) (Joyce, Weil, Calhoun, 2000). 
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Συνεπϊσ, ςτα ςτάδια του ςχεδίου μακιματοσ μποροφν να ενςωματωκοφν τα βιματα του 

διδακτικοφ μοντζλου που ζχει επιλεχκεί για τθν διεξαγωγι ενόσ ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. 

Αυτι θ εναρμόνιςθ των βθμάτων των διδακτικϊν μοντζλων και των φάςεων ενόσ ςχεδίου 

μακιματοσ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα ορκά δομθμζνο και οργανωμζνο ςχζδιο μακιματοσ 

με επιςτθμονικι βάςθ και τεκμθρίωςθ. 

Στθ βιβλιογραφία ςυναντάμε πλικοσ διδακτικϊν μοντζλων των οποίων θ 

κατθγοριοποίθςθ δε γίνεται με ζνα μοναδικό τρόπο. Δφο ευρφτατα γνωςτζσ 

κατθγοριοποιιςεισ διδακτικϊν μοντζλων είναι θ κατθγοριοποίθςθ των Joyce, Weil Calhoun 

(2000) κακϊσ και θ κατθγοριοποίθςθ Eggen, Kauchak (2001). 

Οι Joyce, Weil Calhoun (2000) κατατάςςουν τα διδακτικά μοντζλα ςε τζςςερισ 

κατθγορίεσ- ομάδεσ: τα μοντζλα επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν  (the information- processing 

family) που βαςίηονται ςτισ αρχζσ τθσ γνωςτικισ ψυχολογίασ, τα κοινωνικά μοντζλα: 

δόμθςθσ μακθςιακϊν κοινοτιτων (the social family: building the learning community) που 

βαςίηονται ςτισ αρχζσ τθσ κοινωνικισ ψυχολογίασ και δίνουν ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι 

διάςταςθ τθσ μάκθςθσ, τα μοντζλα ανάπτυξθσ προςωπικϊν χαρακτθριςτικϊν (the personal 

family) που ζχουν ωσ αφετθρία τθν προςωπικότθτα του ατόμου και βαςίηονται ςτισ αρχζσ 

τθσ ανκρωπιςτικισ ψυχολογίασ και τα ςυμπεριφοριςτικά μοντζλα (the behavioral systems 

family), που βαςίηονται ςτον ςυμπεριφοριςμό και εςτιάηονται ςτθν τροποποίθςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ του ατόμου ανάλογα με τισ πλθροφορίεσ που του παρζχονται από το 

περιβάλλον. 

Σφμφωνα με τουσ Eggen, Kauchak (2001), τα διδακτικά μοντζλα χωρίηονται ςε τζςςερισ 

κατθγορίεσ- ομάδεσ τα μοντζλα κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ (social interaction models), τα 

οποία εμπλζκουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε διαδικαςίεσ ςυνεργατικζσ εργαςίασ 

προκειμζνου να επιτφχουν τουσ κοινοφσ ςτόχουσ, τα επαγωγικά μοντζλα (inductive models), 

τα οποία επιδιϊκουν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ να αποκτιςουν κατανόθςθ των 

ηθτθμάτων που μελετοφν, τα μοντζλα που οδθγοφν ςτθν μάκθςθ μζςω επίλυςθσ 

προβλιματοσ (problem - solving models), τα οποία επιδιϊκουν τθν απόκτθςθ ικανοτιτων 

επίλυςθσ προβλθμάτων και τα απαγωγικά μοντζλα (deductive models), τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται για τθ διδαςκαλία δεξιοτιτων και εννοιϊν. 

Με τθν ςυςχζτιςθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και του ςχεδίου μακιματοσ 

ςυμπεραίνουμε, ότι ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ προθγείται ςε ςχζςθ με τθν διαδικαςία 

ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων, κακϊσ πρόκειται για τθν διαδικαςία κατά τθν οποία 
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ερευνάται ολόκλθρθ θ μακθςιακι εμπειρία, γίνεται ανάλυςθ του εκπαιδευτικοφ 

προβλιματοσ και των αναγκϊν των εκπαιδευομζνων, επιλζγεται θ κατάλλθλθ εκπαιδευτικι 

προςζγγιςθ, οι εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ και το διδακτικό μοντζλο βάςθ των οποίων 

ςχεδιάηεται θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.  

 

ύνοψη  
 

Στο παρόν κεφάλαιο, μελετικθκε θ ζννοια τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ ςχεδίων 

μακθμάτων, παρουςιάςτθκαν οι προχποκζςεισ και οι παράγοντεσ που πρζπει να λθφκοφν 

υπόψθ από τον εκπαιδευτικό για τθν αποτελεςματικι προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ ενϊ 

επίςθσ ζγινε διάκριςθ ςτα επίπεδα του ςχεδιαςμοφ αυτισ. Στθ ςυνζχεια, 

πραγματοποιικθκε βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ τθσ ζννοιασ του ςχεδίου μακιματοσ και 

παρουςιάςτθκαν τα δομικά ςυςτατικά αυτοφ, τα οποία ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ενόσ 

ολοκλθρωμζνου μακιματοσ. Στο παρόν κεφάλαιο, δόκθκε επίςθσ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ και ςτα ςχζδια μακθμάτων και ζγινε καταγραφι των 

πλεονεκτθμάτων τουσ ϊςτε αναδειχκεί θ ςθμαντικότθτά τουσ. Στθν τελευταία ενότθτα του 

κεφαλαίου, ζγινε ςυςχζτιςθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ με το ςχζδιο μακιματοσ και 

διάκριςθ των δφο εννοιϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μϋθοδοι Καταςκευόσ χεδύων Μαθημϊτων 

 

Ειςαγωγό  

 

Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων (lesson planning), όπωσ αναφζρκθκε ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2), αποτελεί κεμζλιο για τθν παραγωγικι και 

επιτυχθμζνθ διδαςκαλία, κακϊσ βοθκά τον εκπαιδευτικό να προετοιμάςει και να 

οργανϊςει το μάκθμά του αλλά και τουσ εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι κα ζχουν ςτθ διάκεςθ 

τουσ ζνα μάκθμα προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τουσ. Στο παρόν κεφάλαιο, παρουςιάηονται 

οι μζκοδοι και μοντζλα καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων από τθν ςχετικι βιβλιογραφία, τα 

επιμζρουσ ςτάδια από τα οποία αποτελοφνται κακϊσ και περιγραφι τθσ ροισ των 

απαιτοφμενων ςτοιχείων ενόσ ςχεδίου μακιματοσ, ϊςτε να εξάγουμε ςυμπεράςματα 

ςχετικά με τθν ολοκλθρωμζνθ μζκοδο καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων. Είναι ςθμαντικό 

λοιπόν,  να αναλφςουμε τισ μεκόδουσ, διότι ζνα ςωςτά δομθμζνο και οργανωμζνο μάκθμα 

είναι αυτό που κα κατευκφνει τον εκπαιδευτικό και κα τον βοθκιςει να ςυμπεριλάβει όςα 

είναι απαραίτθτα, ϊςτε να ζχει ζνα επιτυχθμζνο ςχζδιο μακιματοσ. 

 

3.1 Βαςικϊ τοιχεύα για την Καταςκευό χεδύου Μαθόματοσ 

 

Σφμφωνα με τουσ Van Es & Koper (2005) το ςχζδιο μακιματοσ κα πρζπει να εξθγεί το 

ρόλο και τα κακικοντα του εκπαιδευτικοφ και των εκπαιδευομζνων. Επίςθσ, κάκε ςχζδιο 

μακιματοσ περιλαμβάνει το αντικείμενο διδαςκαλίασ, τα υλικά που πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν αλλά και τισ μεκόδουσ και τισ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ που κα 

υλοποιθκοφν. Για να ςυντάξει ο εκπαιδευτικόσ το ςχζδιο μακιματοσ κα πρζπει να λάβει 

υπόψθ του κάποιουσ παράγοντεσ,  ϊςτε να κζςει τισ ςωςτζσ βάςεισ για τθν ανάπτυξθ 

αυτοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ : 

 Τισ γενικζσ κατευκφνςεισ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν και τθν φλθ που 

ζχουν διδαχκεί οι εκπαιδευόμενοι ςε προθγοφμενα μακιματα. 
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 Τον ςκοπό του μακιματοσ (τον εκπαιδευτικό ςκοπό, τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, τα 

αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα). 

 Το αντικείμενο του μακιματοσ (τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ςτάςεισ που κα 

αποκτιςουν οι εκπαιδευόμενοι). 

 Επιλογι μεκόδων και ςτρατθγικϊν που κα διαςφαλίςουν ζνα επιτυχθμζνο μάκθμα. 

 Τθν αξιολόγθςθ ολόκλθρθσ τθσ διαδικαςίασ του μακιματοσ τόςο από τθν πλευρά 

του εκπαιδευόμενου όςο και από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ.   

Στα ίδια ςτοιχεία αναφζρεται και ο R.Mager (1962) όταν κζτει για τον εκπαιδευτικό 

ερωτιςεισ του τφπου: «που πθγαίνω;» (ςτόχοι, περιεχόμενο μακιματοσ, μακθτζσ), «πωσ 

κα φκάςω εκεί;» (διαδικαςία επίτευξθσ των ςτόχων, μζκοδοσ, μζςα, πθγζσ, υλικά), «πωσ 

κα γνωρίηω ότι ζχω επιτφχει τουσ ςτόχουσ μου;» (αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων). 

  Κάκε ςχζδιο μακιματοσ όπωσ παρουςιάςτθκε αναλυτικά ςε προθγοφμενο 

κεφάλαιο χρειάηεται να ςυμπεριλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και να δίνει ςαφείσ 

απαντιςεισ ςε αυτά. Ριο ςυγκεκριμζνα:  

1. Γενικά χαρακτθριςτικά του μακιματοσ 

2. Εκπαιδευτικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ 

3. Εκπαιδευτικοί ςτόχοι του μακιματοσ 

4. Θεματικι ενότθτα- Αναλυτικό Ρρόγραμμα 

5. Ρεριεχόμενο Μακιματοσ 

6. Μζκοδοι διδαςκαλίασ 

7. Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 

8. Εκπαιδευτικά μζςα και υλικά 

9. Αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

10. Εκτίμθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

11. Απαιτοφμενοσ Χρόνοσ 

Ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται  να ςυμπεριλάβει τα παραπάνω δομικά ςυςτατικά ςτο ςχζδιο 

μακιματόσ του ενϊ παράλλθλα μπορεί να αξιοποιιςει και να ςυμβουλευτεί τισ μεκόδουσ 

καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων που ζχουν διατυπωκεί και περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, 

ϊςτε να αναπτφξει ζνα πλιρεσ ςχζδιο μακιματοσ. 
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3.2 Η χεδιαςτικό Φιλοςοφύα ‘ADDIE Process’  
 

Οι ςχεδιαςτζσ διδακτικϊν ςυςτθμάτων (Instructional Systems Design, ISD) ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ μία γενικευμζνθ ςχεδιαςτικι αρχι, 

γνωςτι ωσ ADDIE process. Σφμφωνα με τον Molenda (2003), μία μεγάλθ ομάδα μοντζλων 

εκπαιδευτικοφ - διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ, ακολουκεί τθ ςυγκεκριμζνθ ςχεδιαςτικι 

φιλοςοφία, θ οποία αποτελείται από πζντε επιμζρουσ διαδικαςίεσ: τθν ανάλυςθ, το 

ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ (Analyze, Design, Develop, 

Implement, Evaluate). Στθ ςυνζχεια περιγράφονται τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε φάςθσ τθσ 

ςχεδιαςτικισ φιλοςοφίασ ‘ADDIE process’ (Μοlenda, 2003· Botturi, 2003· Reiser, 2007): 

 Ανάλυςθ (Analyze): Θ φάςθ τθσ ανάλυςθσ περιλαμβάνει τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν 

για τουσ εκπαιδευόμενουσ, το μακθςιακό πλαίςιο και τισ προςδοκϊμενεσ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα μελετϊνται και προςδιορίηονται οι μακθςιακοί ςτόχοι, 

τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων και το εκπαιδευτικό πλαίςιο. 

χεδιαςμόσ (Design): Στθ φάςθ αυτι γίνεται ανάλυςθ του περιεχομζνου που πρόκειται 

να διδαχκεί ςε μικρότερα ςυςτατικά ςτοιχεία δθλαδι ενότθτεσ, υποενότθτεσ κλπ. Στθ 

ςυνζχεια ςφμφωνα με τθ διδακτικι ςτρατθγικι που ζχει επιλεγεί ωσ θ καταλλθλότερθ, 

αναπτφςςεται το ‘ςχζδιο μακιματοσ’ (lesson plan) μζςω του οποίου κακορίηεται ποιο είναι 

το περιεχόμενο που κα πρζπει να παρουςιαςτεί, ποια μορφι κα πρζπει να ζχει και μζςω 

ποιϊν δραςτθριοτιτων κα γίνει θ παρουςίαςθ του περιεχομζνου. Ακόμα, επιλζγονται τα 

μζςα, τα εργαλεία οι υπθρεςίεσ και το μακθςιακό υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί. Με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αυτισ οργανϊνονται το περιεχόμενο, θ ςτρατθγικι και τα μζςα ςε ζνα 

οργανικό όλο το οποίο βρίςκεται ςε ςυμφωνία με τα χαρακτθριςτικά που αναδείχκθκαν 

ςτθν φάςθ τθσ ανάλυςθσ. 

Ανάπτυξθ (Develop): Θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ είναι θ εξζλιξθ και θ ολοκλιρωςθ τθσ 

φάςθσ του ςχεδιαςμοφ. Είναι θ φάςθ τθσ δθμιουργίασ και του ελζγχου τθσ μακθςιακισ 

εμπειρίασ. Τα Το μακθςιακό υλικό διευκετείται ςφμφωνα με  τθν διδακτικι ςτρατθγικι 

δθμιουργοφνται δεξιότθτεσ και αναπτφςςεται νζο μακθςιακό υλικό, όπου χρειάηεται. 

Εφαρμογι (Implement): Στθ φάςθ αυτι εφαρμόηεται θ μακθςιακι εμπειρία που 

δθμιουργικθκε ςτθν προθγοφμενθ φάςθ με ςκοπό τθν υποβολι ςε ζλεγχο και 

ανακεϊρθςθ. 
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Αξιολόγθςθ (Evaluate): Στθ φάςθ αυτι αξιολογείται ςυνολικά θ υλοποιθμζνθ 

μακθςιακι εμπειρία. Από τα δεδομζνα που κα προκφψουν είναι πικανό να χρειαςτεί 

ανακεϊρθςθ οποιαδιποτε από τισ προθγοφμενεσ φάςεισ. 

Οι Gustafon και Branch (2007) αναφζρονται ςτθν ζννοια ‘ADDIE model’ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν ωσ ‘μείηονα οργανωτικι αρχι’ (major-organizing-principle) για τον 

εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό και ο Molenda (2003) ςυμπεραίνει, ότι αποτελεί μία ζννοια 

ομπρζλα που περιγράφει μία ςυςτθματικι προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ διδακτικϊν 

ςυςτθμάτων (Instructional Systems Development).  

Σφμφωνα με τα παραπάνω παρατθρεί κανείσ, ότι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων 

μακθμάτων (lesson planning) αντιςτοιχεί ςτθ δεφτερθ και ςτθν τρίτθ φάςθ ςχεδιαςτικισ 

φιλοςοφίασ ‘ADDIE process’, όπου κακορίηεται το περιεχόμενο, θ μορφι αυτοφ, οι 

δραςτθριότθτεσ, οι ςτρατθγικζσ με τισ οποίεσ κα υλοποιθκεί θ διδαςκαλία αλλά και τα 

μζςα και τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν, τα οποία παράλλθλα, όπωσ διαπιςτϊκθκε 

αποτελοφν τα βαςικά ςυςτατικά το ςχζδιο μακιματοσ. Βζβαια, όπωσ αναφζραμε ςτο 

ςχζδιο μακιματοσ ο εκπαιδευτικόσ καταγράφει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι 

βζβαια ζχουν διερευνθκεί και κακοριςτεί ςφμφωνα με τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό ςτθ 

φάςθ τθσ ανάλυςθσ.   

 

3.3 Μϋθοδοι Καταςκευόσ χεδύου Μαθόματοσ 
 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα παρουςιάηονται κάποιεσ από τισ πιο διακεκριμζνεσ και 

ευρζωσ αποδεκτζσ μεκόδουσ για τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων, οι οποίεσ 

προςεγγίηουν τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ με τθ μζκοδο τθσ άμεςθσ διδαςκαλίασ. Στισ 

ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ το περιεχόμενο του μακιματοσ  είναι εκτενζσ και ςυγκεκριμζνο, 

οι μζκοδοι διδαςκαλίασ και τα εκπαιδευτικά μζςα είναι αλλθλζνδετα, οι εκπαιδευόμενοι 

εξαςκοφνται ςτισ νζεσ πλθροφορίεσ ενϊ παράλλθλα ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει και 

παρακολουκεί τθ διαδικαςία και ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ τουσ αξιολογεί (Allan &  

Ornstein, 1990). 
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3.3.1 Μϋθοδοσ Καταςκευόσ χεδύου Μαθόματοσ ςύμφωνα με την προςϋγγιςη 

τησ Madeline Hunter, 1995 

 

Ανάμεςα ςτισ πιο διακεκριμζνεσ μεκόδουσ καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων ξεχωρίηει 

και θ δομι που προτείνει θ Madeline Hunter (Hunter 1995). Θ ίδια δεν δθμιοφργθςε κάποια 

νζα μζκοδο καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων, αντικζτωσ πρότεινε τα βαςικά ςτοιχεία από 

τα οποία κα πρζπει να απαρτίηεται ζνα ςχζδιο μακιματοσ, ϊςτε να είναι αποτελεςματικό. 

Θ Hunter υποςτθρίηει, ότι ο κάκε εκπαιδευτικόσ ανεξάρτθτα το επίπεδο, το αντικείμενο του 

μακιματοσ κα πρζπει να ζχει ζνα ςχζδιο μακιματοσ, το οποίο να αποτελείται από κάποια 

βαςικά ςτοιχεία, ϊςτε να βελτιϊςει και να αναβακμίςει τθ διδαςκαλία του (Hunter, 1995). 

Το διδακτικό ςχζδιο τθσ M. Hunter  ανταποκρίνεται πολφ ικανοποιθτικά ςτθ διδαςκαλία μία 

διδακτικισ ϊρασ και γι’ αυτό ζχει γίνει ευρφτατα αποδεκτό. Ρρόκειται για μία πορεία 

διδαςκαλίασ που βαςίηεται ςτθ μζκοδο τθσ άμεςθσ διδαςκαλίασ και επιδιϊκει τθν πλιρθ 

μάκθςθ τθσ φλθσ (Τριλιανόσ,2003). Θ ςυγκεκριμζνθ πορεία διδαςκαλίασ κεωρείται 

αποτελεςματικι για τθ διδαςκαλία πολλϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων και διακρίνεται ςτα 

εξισ ςτάδια:  

 

χιμα 1, Μζκοδοσ Madeline Hunter (1995) 
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1. Εκπαιδευτικοί Στόχοι- Objectives:  Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να ζχει ορίςει και να ζχει 

αποςαφθνίςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που πρζπει να επιτευχκοφν με τθν 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. Είναι επίςθσ πολφ χριςιμο για τον εκπαιδευτικό να 

ορίςει με ποιόν τρόπο κα επιτευχκοφν οι ςτόχοι, τι αναμζνεται να μάκουν οι 

εκπαιδευόμενοι αλλά και πωσ κα ελζγξει κατά πόςο  επιτεφχκθκαν.  Επιπλζον, οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ κακϊσ  

λειτουργοφν πιο αποδοτικά όταν γνωρίηουν το αντικείμενο του μακιματοσ που κα 

διδαχκοφν (τι), για ποιο λόγο κα μάκουν κάτι νζο (γιατί) και  τι κα είναι ικανοί να 

κάνουν με τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν.  

  

2. Εκπαιδευτικά Πρότυπα- Standards: Σε αυτό το ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να 

ζχει ορίςει ποια πρότυπα απόδοςθσ αναμζνονται από τουσ εκπαιδευόμενουσ αλλά 

και να τουσ ενθμερϊςει ςχετικά με τισ επιδόςεισ που αναμζνονται. Ωσ πρότυπα 

μπορεί να κεωρθκοφν θ παρουςίαςθ του τφπου του μακιματοσ που κα διεξαχκεί 

όπωσ για παράδειγμα εάν πρόκειται για διάλεξθ, οι εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ που 

πρζπει να ακολουκθκοφν, οι προςδοκίεσ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά που 

αναμζνεται να ζχουν οι εκπαιδευόμενοι, τι αναμζνεται από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

και ποιεσ  γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ πρζπει να κατζχουν αλλά και με ποιο τρόπο κα 

αποδεικνφονται. 

 

3. Εςτίαςθ-Anticipatory Set: Στο ςθμείο αυτό ςτόχοσ είναι ο εκπαιδευτικόσ να 

προςελκφςει το ενδιαφζρον των εκπαιδευομζνων για όςα πρόκειται να διδαχκοφν 

αλλά και να ζρκουν οι εκπαιδευόμενοι ςε επαφι με το νζο αντικείμενο. Είναι 

ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να ανιχνεφςει και να αξιοποιιςει τθν προχπάρχουςα 

γνϊςθ και τισ εμπειρίεσ των εκπαιδευομζνων, ϊςτε να τισ ςυνδζςει με το νζο υλικό 

και με τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςτόχοσ 

είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν ζνα τρόπο ςκζψθσ ςχετικά με το μάκθμα 

ςχετικά με τισ ιδζεσ, τισ αρχζσ και τισ πλθροφορίεσ που κα ακολουκιςουν, να 

επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ, να επεκτείνουν, να εφαρμόςουν και να 

οικειοποιθκοφν τισ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ που κα ακοφςουν μζςα από 

παραδείγματα. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία μπορεί να εφαρμοςτεί κάκε φορά που 

ειςάγεται ςτο μάκθμα μία νζα δραςτθριότθτα ι ζνα νζο κζμα. Δεν πρόκειται μόνο 

για μία απλι ςυηιτθςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ κακϊσ μποροφν να 
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χρθςιμοποιθκοφν διάφορεσ τεχνικζσ, ϊςτε να γίνει το μάκθμα πιο δραςτιριο και 

πρακτικό. 

 

4. Παρουςίαςθ - Presentation: Στο ςθμείο αυτό του μακιματοσ ςυμπεριλαμβάνονται 

οι πλθροφορίεσ που κα αποκτιςουν οι εκπαιδευόμενοι (Input), θ παρουςίαςθ των 

πλθροφοριϊν (Modeling) και ο ζλεγχοσ για τθν κατανόθςθ όςων διδάχκθκαν 

(Checking for Understanding). Ριο αναλυτικά, 

i. Πλθροφορίεσ - Input:  Αναφζρεται ςτισ πλθροφορίεσ που παρζχει ο 

εκπαιδευτικόσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ αλλά και ςτον τρόπο μζςω του οποίου 

μεταδίδονται, ϊςτε να αποκτιςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που 

χρειάηονται. Οι πλθροφορίεσ κα πρζπει να ςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ που 

πρόκειται να επιτευχκοφν και να ανταποκρίνονται ςτο επίπεδο του μακιματοσ. 

Επιπλζον, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει διάφορα μζςα για τθν παροχι 

των πλθροφοριϊν, όπωσ  με τθν μορφι διαλζξεων, με τθν προβολι ταινιϊν, με 

βίντεο και φωτογραφίεσ, με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι  κλπ. Μπορεί 

να αξιοποιιςει εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, όπωσ εργαςία ςε ομάδεσ, παιχνίδι 

ρόλων, ζρευνα ςε ομάδεσ, επιτόπια ζρευνα.  

ii. Μοντελοποίθςθ - Modeling: Αναφζρεται ςτθν παρουςίαςθ (οπτικι, ακουςτικι) 

όςων διδάςκονται οι εκπαιδευόμενοι. Θ διαδικαςία τθσ μοντελοποίθςθσ 

μπορεί να επιτευχκεί μζςα από δραςτθριότθτεσ με τθ βοικεια των οποίων οι 

εκπαιδευόμενοι μποροφν να δουν, να ακοφςουν αλλά και να αγγίξουν 

αντικείμενα. Ζτςι, δίνεται θ δυνατότθτα να ςυηθτιςουν για όλα όςα είδαν και 

να επεκτείνουν τισ ςκζψεισ τουσ.  Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διαδικαςίασ ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να παρουςιάςει ςτουσ 

μακθτζσ τι αναμζνεται από αυτοφσ ςτο τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν οι αςκιςεισ προςομοίωςθσ αλλά και 

δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία είναι 

χριςιμθ κακϊσ βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ να απομνθμονεφςουν όςα 

ζμακαν ζχοντασ μία οπτικι επαφι με όςα άκουςαν κακϊσ επίςθσ, διεγείρει το 

ενδιαφζρον των εκπαιδευομζνων και τουσ προςφζρει μία ιδιαίτερθ εμπειρία. 

iii. Ζλεγχοσ για τθν κατανόθςθ - (Checking for Understanding): Ο εκπαιδευτικόσ 

οφείλει να ελζγξει και να διαπιςτϊςει, εάν ζχουν κατανοιςει οι 

εκπαιδευόμενοι όςα χρειάηεται για να προχωριςουν ςτισ επόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ και ςτθν εφαρμογι όςων αποκόμιςαν. Θ ςυγκεκριμζνθ 
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διαδικαςία βοθκά τον εκπαιδευτικό να παρακολουκιςει τθν πορεία τθσ 

μάκθςθσ των εκπαιδευομζνων και να προςδιορίςει εάν ζχουν φτάςει ςτο 

επικυμθτό επίπεδο. Με βάςθ το ςυγκεκριμζνο ζλεγχο ο εκπαιδευτικόσ μπορεί 

να προςαρμόςει τθ διδαςκαλία του όπωσ για παράδειγμα να επαναλάβει και 

να εξθγιςει ό, τι είναι απαραίτθτο,  να διαςπάςει το μάκθμα ςε μικρότερα και 

πιο απλουςτευμζνα μζρθ, να παραδϊςει το μάκθμα με διαφορετικι 

προςζγγιςθ, διαφορετικά εάν ζχουν κατανοιςει πλιρωσ το μάκθμα μπορεί να 

ςυνεχίςει ςτο επόμενο βιμα. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία εκτυλίςςεται πριν 

από τθν πρακτικι εξάςκθςθ ενϊ μπορεί να πραγματοποιθκεί και ςτθν αρχι του 

μακιματοσ, ϊςτε να ελζγξει ο εκπαιδευτικόσ τισ γνϊςεισ των εκπαιδευομζνων 

αλλά και ςτο τζλοσ, ϊςτε να γίνει μία επανάλθψθ ςτα βαςικά ςθμεία. 

5. Κακοδθγοφμενθ Πρακτικι- Guide Practice: Με τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία δίνεται 

θ ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ τουσ μζςα από 

ενδιαφζρουςεσ δραςτθριότθτεσ υπό τθν άμεςθ επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ. Οι 

εκπαιδευόμενοι ςτα πλαίςια τθσ κακοδθγοφμενθσ πρακτικισ μποροφν να ηθτιςουν 

τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ παρζχει υποςτιριξθ ςε κάκε 

εκπαιδευόμενο, όπου χρειάηεται και άμεςθ ανατροφοδότθςθ, των γονζων τουσ 

αλλά και των άλλων ςυμμακθτϊν.  

 

6. Ανεξάρτθτθ Πρακτικι- Independent Practice: Στο ςθμείο αυτό δίνεται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ θ ευκαιρία να εφαρμόςουν και να εξαςκθκοφν ςε όςα 

αποκόμιςαν. Θ εξάςκθςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςα ςτθν αίκουςα ομαδικά 

ι ατομικά αλλά και να δοκεί ςαν εργαςία για το ςπίτι. Με τθν ανεξάρτθτθ πρακτικι 

δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε 

διαφορετικά πλαίςια πζρα από εκείνα μζςα από τα οποία εκπαιδεφτθκαν, όπωσ για 

παράδειγμα να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ τουσ  ςε πραγματικζσ ανάγκεσ και 

ςυνκικεσ (decontextualization). 

Τόςο ςτθν κακοδθγοφμενθ όςο και ςτθν ανεξάρτθτθ πρακτικι ο εκπαιδευτικόσ κα 

πρζπει να λάβει υπόψθ τουσ εξισ παράγοντεσ: τθν ποςότθτα τθσ εξάςκθςθσ, τθ 

διάρκεια, τθ ςυχνότθτα, τθν ανατροφοδότθςθ, το χρόνο που απαιτείται αλλά και 

τθν καταλλθλότθτα τθσ εξάςκθςθσ, θ οποία κα πρζπει να ςχετίηεται με τουσ 

ςτόχουσ. 

7. Επίλογοσ - Closure: Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα αποτελεί τθν κατακλείδα του 

μακιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ, γίνεται μία τελικι επανάλθψθ και 
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περιλαμβάνει όλεσ τισ ενζργειεσ και τισ δραςτθριότθτεσ που ζχει ςχεδιάςει ο 

εκπαιδευτικόσ για να ολοκλθρϊςει το μάκθμά του. Σε αυτό το ςθμείο ο 

εκπαιδευτικόσ προςπακεί να βοθκιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ, ϊςτε να 

ςυνειδθτοποιιςουν όςα ζχουν διδαχκεί. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι εκπαιδευόμενοι κα 

εδραιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ και κα καλφψουν τυχόν παρανοιςεισ που μπορεί να 

είχαν δθμιουργθκεί. Ο επίλογοσ του μακιματοσ μπορεί να είναι μία απλι 

διαδικαςία, όπου ο εκπαιδευτικόσ κα υπενκυμίηει τα ςθμαντικότερα ςθμεία που 

πρζπει να γνωρίηουν οι εκπαιδευόμενοι, κάνοντασ ζτςι μία ανακεφαλαίωςθ. Από 

τθν άλλθ, μπορεί να είναι πιο ςφνκετθ και δθμιουργικι διαδικαςία κακϊσ ο 

εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει από τουσ εκπαιδευόμενουσ να εφαρμόςουν όςα 

ζμακαν, να τουσ ενκαρρφνει να επεκτείνουν τθ ςκζψθ τουσ και να κάνουν 

διαςυνδζςεισ ςχετικά με όςα ζχουν μάκει και με όςα κα μάκουν ςτθ ςυνζχεια. 

Σε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να τονίςουμε ότι δεν πρόκειται για ςυγκεκριμζνο μοντζλο 

που αποτελείται από επτά βιματα, αντικζτωσ προτείνονται τα ςτοιχεία, τα οποία 

ςυμβάλλουν ςτο να ςχεδιαςτεί ζνα αποδοτικό μάκθμα. Στθν παραπάνω μζκοδο δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ απόδοςθσ των εκπαιδευομζνων, 

θ οποία όμωσ μπορεί να προςτεκεί από τον εκπαιδευτικό. Σφμφωνα με τθν Madeline 

Hunter, δεν είναι απαραίτθτο να εντάςςονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία αποκλειςτικά ςε 

ζνα ςχζδιο μακιματοσ κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ δομι μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε μία 

ολόκλθρθ ενότθτα μακθμάτων.  

 

3.3.2 Μϋθοδοσ Καταςκευόσ χεδύου Μαθόματοσ ςύμφωνα με το μοντϋλο των 

Gagné, Briggs και Wager, 1992 

 

Το μοντζλο των Gagné, Briggs και Wager (1992) γνωςτό και ωσ «Αρχζσ Διδακτικοφ 

Σχεδιαςμοφ (Principles of Instructional Design) αποτελείται από εννζα διδακτικά γεγονότα 

(events of instruction) και τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν 

υλοποίθςθ των γεγονότων αυτϊν και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρότυπο για τθν 

ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου μακιματοσ. Στθ ςυνζχεια περιγράφονται τα εννζα διδακτικά 

γεγονότα του μοντζλου αυτοφ.  
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χιμα 2, Διδακτικά γεγονότα (Gagne, Briggs και Wager, 1992) 

 

1. Προςζλκυςθ προςοχισ: Το πρϊτο διδακτικό γεγονόσ ζχει ςτόχο να εςτιαςτεί θ 

προςοχι των εκπαιδευομζνων ςτο αντικείμενο μελζτθσ και να διεγείρει το 

ενδιαφζρον τουσ ςχετικά με τθ νζα γνϊςθ που πρόκειται να παρουςιαςτεί. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ είναι απαραίτθτθ, ϊςτε να πραγματοποιθκεί θ 

διαδικαςία τθσ «αποδοχισ». 

2. Προςδιοριςμόσ ςτόχου: Είναι ςθμαντικό να γνωςτοποιοφνται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι και τα μακθςιακά αποτελζςματα για 

να γνωρίηουν τι αναμζνεται από αυτοφσ και να δθμιουργθκοφν οι δικζσ τουσ 

«προςδοκίεσ». 

3. Ενεργοποίθςθ προθγοφμενθσ γνϊςθσ: Θ νζα πλθροφορία είναι ςθμαντικό να 

δομθκεί πάνω τθν προχπάρχουςα γνϊςθ, ϊςτε να ςυντελεςτεί θ ανάκτθςθ 

αυτισ και να διαςφαλιςτεί ότι δεν υπάρχουν ελλείψεισ ςτισ γνϊςεισ των 

εκπαιδευομζνων. 

4. Παρουςίαςθ νζασ πλθροφορίασ: Ραρουςιάηεται θ νζα πλθροφορία ςαν 

εξωτερικό ερζκιςμα. Κακϊσ θ αντίλθψθ είναι επιλεκτικι θ νζα πλθροφορία 
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πρζπει να είναι ςωςτά δομθμζνθ, ϊςτε να λειτουργιςει ςαν ερζκιςμα αλλά 

μόνθ τθσ δεν μπορεί να προκαλζςει τθ μάκθςθ. 

5. Κακοδιγθςθ ςτθ μάκθςθ: Ο εκπαιδευτικόσ κατευκφνει το μακθτι προκειμζνου 

να κωδικοποιιςει νοθματικά το νζο περιεχόμενο με διάφορεσ τεχνικζσ. 

6. Εξαγωγι απόκριςθσ: Ρροκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ μάκθςθ των 

εκπαιδευομζνων, ηθτείται να επιτελζςουν μία εργαςία, να καταςκευάςουν ζνα 

τεχνοφργθμα, να ςυμμετζχουν ςε ςυηιτθςθ, ςε ομαδικι δραςτθριότθτα.  

7. Παροχι ανατροφοδότθςθσ: Στο τζλοσ κάκε δραςτθριότθτασ ο εκπαιδευτικόσ 

παρζχει άμεςθ ανατροφοδότθςθ ςτον μακθτευόμενο, διορκϊνοντασ και 

ενιςχφοντασ  τθν απόδοςι του. 

8. Αποτίμθςθ απόδοςθσ: Είναι πολφ ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να ελζγξει τθν 

επίδοςθ των εκπαιδευομζνων αλλά και εάν οι μακθςιακοί ςτόχοι ζχουν 

επιτευχκεί και ςε ποιον βακμό με τθν μορφι αξιολόγθςθσ.  

9. Ενίςχυςθ τθσ διατιρθςθσ και τθσ μεταφοράσ:  Με το ςυγκεκριμζνο διδακτικό 

γεγονόσ ειςάγεται θ ζννοια τθσ γενίκευςθσ και τθσ εφαρμογισ τθσ γνϊςθσ ςε 

ςυνκικεσ τθσ πραγματικισ ηωισ. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τον 

εκπαιδευόμενο να γενικεφςει τισ γνϊςεισ του και να τισ εφαρμόςει ςε νζα 

πλαίςια, ϊςτε να διατθρθκεί ςτθν μακροχρόνια μνιμθ του.  

Για τον Gagné, «θ διδαςκαλία είναι το ςφνολο εξωτερικϊν προσ το μακθτι 

γεγονότων, τα οποία ςχεδιάηονται για να υποςτθρίξουν τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ τθσ 

μάκθςθσ» (Gagné & Briggs 1992). Ο ίδιοσ υποςτθρίηει, ότι τα γεγονότα τθσ διδαςκαλίασ δεν 

είναι απαραίτθτο να εφαρμόηονται ςε κάκε διδακτικι πράξθ με ακρίβεια. Μερικζσ φορζσ 

κάποιο από το γεγονότα μποροφν να παραλείπονται, αν είναι εμφανι ι παρζχονται από 

τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Το μοντζλο των εννζα διδακτικϊν γεγονότων του Gagné, είναι 

ζνα από τα πιο ολοκλθρωμζνα ςχζδια διδαςκαλίασ, το οποίο ενςωματϊνει ςφγχρονεσ 

αντιλιψεισ τθσ ψυχολογίασ τθσ μάκθςθσ και τθσ διδακτικισ. 

 

3.3.3 Σο μοντϋλο του Robert Slavin, 1988 

 

Ευρεία απιχθςθ ςιμερα βρίςκει και το ςχζδιο του R. Slavin,  το οποίο καλφπτει μία 

ωριαία διδαςκαλία και μπορεί να πάρει ποικίλεσ μορφζσ ανάλογα με το περιεχόμενο του 

μακιματοσ και τθν τάξθ, όπου εφαρμόηεται. Στο ςχζδιο αυτό διακρίνονται τα εξισ ςτάδια: 
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χιμα 3, To μοντζλο του Robert Slavin (1988) 

 

1. Ανακοίνωςθ των μακθςιακϊν ςτόχων και προςανατολιςμόσ των μακθτϊν ςτο νζο 

μάκθμα.: Ο εκπαιδευτικόσ ανακοινϊνει τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ ςτουσ μακθτζσ 

κακϊσ και το βακμό επίδοςθσ που  αναμζνεται να επιδείξουν. Στθ ςυνζχεια, 

προςπακεί να διεγείρει το ενδιαφζρον των εκπαιδευομζνων  αναφερόμενοσ ςτθν 

αξία και ςτθ ςπουδαιότθτα του κζματοσ.  

2. Ανάκλθςθ ςτθ μνιμθ τθσ προαπαιτοφμενθσ γνϊςθσ: Οι εκπαιδευόμενοι με 

παρακίνθςθ του εκπαιδευτικοφ ανακαλοφν τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που 

κεωροφνται απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ του νζου κζματοσ. 

3. Παρουςίαςθ τθσ νζασ φλθσ: Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει το νζο κζμα 

χρθςιμοποιϊντασ πλθροφορίεσ και παραδείγματα, αναλφοντασ ζννοιεσ και  

εικόνεσ. 
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4. Χρθςιμοποίθςθ βοθκθτικϊν ερωτιςεων: Ο εκπαιδευτικόσ κάνει ερωτιςεισ τουσ 

μακθτζσ να διαπιςτϊςει το βακμό κατανόθςθσ τθσ νζασ φλθσ για να διορκϊςει 

τυχόν παρανοιςεισ. 

5. Παροχι ανεξάρτθτθσ εξάςκθςθσ: Υποχρζωςθ του εκπαιδευτικοφ αποτελεί θ παροχι 

ευκαιριϊν ςτουσ μακθτζσ για εξάςκθςθ ςτισ νζεσ δεξιότθτεσ ι για εφαρμογι των 

νζων πλθροφοριϊν ςε τομείσ τθσ δικισ του επιλογισ. 

6. Αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ των μακθτϊν και παροχι ανατροφοδότθςθσ: Σε αυτό το 

ςτάδιο αξιολογοφνται από τον εκπαιδευτικό οι εργαςίεσ των μακθτϊν που 

πραγματοποιικθκαν ςτθν προθγοφμενθ φράςθ. Ο ίδιοσ ενιςχφει κετικά τισ ςωςτζσ 

απαντιςεισ και διδάςκει ξανά τμιματα τθσ νζασ φλθσ τα οποία δεν κατανοικθκαν 

επαρκϊσ.  

7. Ανάκεςθ εργαςίασ ςτο ςπίτι και επανάλθψθ: Για μεγαλφτερθ ςυγκράτθςθ τθσ νζασ 

γνϊςθσ ι δεξιότθτασ ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει επιπλζον ςφντομεσ εργαςίεσ και ςτο 

ςπίτι ενϊ προνοεί για επαναλιψεισ τθσ φλθσ που διδάχκθκε.  

 

Οι παραπάνω μζκοδοι επιδζχονται τροποποιιςεισ ςφμφωνα με τθ δυναμικι τθσ τάξθσ 

και το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ. Θ προςαρμοςτικότθτα και θ ευκαμψία που τα 

διακρίνει, τα κακιςτά πολφ αποτελεςματικά και λειτουργικά ςτθ διδακτικι πράξθ. 

Επομζνωσ ο εκπαιδευτικόσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκεί πιςτά τθν εφαρμογι τουσ 

(Τριλιανόσ, 2003). 

Με τισ ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ δίνεται ζμφαςθ ςτισ ικανότθτεσ των εκπαιδευομζνων 

και ςε όςα μποροφν να επιτφχουν χωρίσ όμωσ να λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ και τα 

ενδιαφζροντα αυτϊν. Επιπλζον, όλθ θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ελζγχεται από τον 

εκπαιδευτικό χωρίσ να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευόμενο να ςυμμετζχει ςτον 

ςχεδιαςμό. Μζςω των ςυγκεκριμζνων μεκόδων το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτισ 

γνϊςεισ και ςτισ δεξιότθτεσ που κα αποκτιςουν οι εκπαιδευόμενοι, ςτθν εξάςκθςθ, ςτθν 

επανάλθψθ και ςτον ζλεγχο των νζων γνϊςεων. Ραρόλα αυτά οι παραπάνω μζκοδοι 

εφαρμόηονται για τθν διδαςκαλία βαςικϊν μακθμάτων, όπωσ είναι τα μακθματικά, οι ξζνεσ 

γλϊςςεσ, θ ανάγνωςθ όπου θ εξάςκθςθ είναι απαραίτθτθ αλλά και για τθν ανάπτυξθ 

βαςικϊν δεξιοτιτων. Αντικζτωσ, δεν ενδείκνυνται για μακιματα που επικεντρϊνονται ςτθν 

ζρευνα, για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και για τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. Βζβαια είναι 

ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί να ζχουν επίγνωςθ αυτϊν κακϊσ ςυγκεντρϊνουν τθν προςοχι 

και εφαρμόηονται ςε παραπάνω από μία κεματικζσ περιοχζσ (Allan &  Ornstein, 1990). 
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3.3.4  Η Μϋθοδοσ Καταςκευόσ χεδύων Μαθόματοσ των Serdyukov &Ryan, 2008 

 

 Θ μζκοδοσ καταςκευισ ςχεδίων μακιματοσ «5- Star Lesson Plan» ςφμφωνα με τουσ 

Serdyukov & Ryan (2008) είναι μία οργανωμζνθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, θ οποία από 

τουσ αποτελείται από πζντε ςτάδια. Κάκε ςτάδιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ 

αποτελεί και μία φάςθ του μακιματοσ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, περιεχόμενο και 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ μεκοδολογία για τθν καταςκευι 

ςχεδίων μακθμάτων αποτελείται από: 

 

χιμα 4, Η Μζκοδοσ των Serdyukov & Ryan  (2008) 

 

1. Περιγραφι του μακιματοσ 

 Στο πρϊτο ςτάδιο γίνεται θ περιγραφι του μακιματοσ κακϊσ είναι ςθμαντικό ο 

εκπαιδευτικόσ να γνωρίηει πότε κα διεξαχκεί το μάκθμα, ποιο κα είναι το αντικείμενο και 

ςε ποιουσ απευκφνεται.  Συγκεκριμζνα, παρζχονται πλθροφορίεσ για το μάκθμα όπωσ θ 

θμερομθνία του μακιματοσ, τθ κεματικι περιοχι, το κζμα, το επίπεδο τθσ τάξθσ.  

 

Ημερομθνία: Θ θμερομθνία επθρεάηει εκτόσ από το χρονικό διάςτθμα και το αντικείμενο 

του μακιματοσ. Συνικωσ τα ειςαγωγικά μακιματα διεξάγονται κατά τθν ζναρξθ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, γι αυτό ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τισ θμερομθνίεσ 
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που χρθςιμοποιοφνται για τθν ειςαγωγι των μακθμάτων, για τθν εξζλιξθ και για το τζλοσ 

,ϊςτε να υπάρχει μία ςωςτι ροι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

 

Θεματικι Περιοχι: Αναφζρεται ςτο αντικείμενο του μακιματοσ και ςτθ κεματικι περιοχι 

ςτθν οποία υπάγεται, όπωσ για παράδειγμα Μακθματικά, Φυςικι, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ. 

Βζβαια, κάποια μακιματα είναι πικανό να ζχουν διεπιςτθμονικό αντικείμενο, για 

παράδειγμα θ κατθγορία Ανκρωπιςτικζσ Σπουδζσ μπορεί να είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ του 

μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ και τθσ Λογοτεχνίασ. Συνεπϊσ γίνεται μία ςφνδεςθ ανάμεςα ςε δφο 

κεματικζσ περιοχζσ και ςε δφο προγράμματα ςπουδϊν. 

 

Θζμα: Το κζμα του μακιματοσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν εξζλιξθ του μακιματοσ. Το 

αντικείμενο του μακιματοσ κα πρζπει να παρζχει νζεσ πλθροφορίεσ ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ, να τουσ διαφωτίηει, να τουσ ψυχαγωγεί όςο αυτό είναι δυνατό,  να είναι 

ανάλογο με τισ δυνατότθτεσ και το επίπεδό τουσ και να ςχετίηεται με τθν κακθμερινότθτα. 

 

Επίπεδο: Συνικωσ το επίπεδο μίασ τάξθσ ορίηεται με βάςθ τθν θλικία των εκπαιδευομζνων. 

Ο διαχωριςμόσ και θ κατάταξθ των εκπαιδευομζνων ςε μία τάξθ όπου ζχουν διαφορετικι 

θλικία και επίπεδο κα ιταν ωφζλιμθ, κακϊσ με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχκεί θ 

γνωςτικι ανάπτυξθ με βάςθ τθ κεωρία του Vygotsky και τθ Ηϊνθ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ 

(ΗΕΑ).  Θ απόςταςθ μεταξφ του επίπεδου ανάπτυξθσ ςτο οποίο το παιδί βρίςκεται ςε μια 

γνωςτικι περιοχι - αυτϊν που το παιδί μπορεί να επιτφχει από μόνο του - και του επιπζδου 

που το παιδί μπορεί να φτάςει αν βοθκθκεί από κάποιουσ πιο ζμπειρουσ ενιλικουσ ι 

ςυνομιλικουσ. 

 

2. Εκπαιδευτικοί τόχοι και κοποί 

Εκπαιδευτικόσ Σκοπόσ: Ορίηεται ωσ ο απϊτεροσ ςκοπόσ του μακιματοσ,  αποτελεί τθ γενικι 

διλωςθ του κζματοσ που κα διδαχκεί, ςχετίηεται με τα εκπαιδευτικά πρότυπα κάκε χϊρασ 

και από αυτόν κακορίηονται οι  ειδικοί ςτόχοι του μακιματοσ.   

Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Ππωσ αναφζρκθκε νωρίτερα, ζτςι και ςτθν ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ωσ 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι ορίηονται οι ειδικοί και ςαφείσ ςτόχοι, οι οποίοι πρζπει να 

επιτευχκοφν με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. Για να προςδιοριςτοφν οι εκπαιδευτικοί 

ςτόχοι ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να διαςπάςει τουσ ςκοποφσ  ςε επιμζρουσ κακϊσ επίςθσ 

μπορεί να αξιοποιιςει γνωςτζσ ταξινομίεσ για τθν ορκι ταξινόμθςθ αυτϊν. Σθμαντικι, 
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όπωσ τονίςαμε είναι θ γνωςτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων κακϊσ λειτουργεί και ςαν 

ζνασ τρόποσ μζτρθςθσ για τουσ εκπαιδευομζνουσ, ϊςτε να ελεγχκεί κατά πόςο 

επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι που είχαν τεκεί. 

3. Εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία 

Εκπαιδευτικά Υλικά και εργαλεία: Είναι ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να ορίςει τα υλικά και 

τα εργαλεία που κα χρειαςτεί προκειμζνου να υλοποιιςει όςα ζχει ςχεδιάςει. Υλικό όπωσ 

είναι γνωςτό κεωρείται οτιδιποτε μεταφζρει τθν πλθροφορία ι χρθςιμοποιείται για τθ 

δόμθςθ τθσ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ: κείμενα, οπτικό υλικό, εικόνεσ, 

πόςτερ, φυλλάδια, χειροποίθτεσ καταςκευζσ και υλικά που κα βοθκιςουν τον 

εκπαιδευτικό να ανακαλζςει τθν προχπάρχουςα γνϊςθ των εκπαιδευομζνων , όπωσ ειδικζσ 

κάρτεσ «flashcards». Τα εργαλεία είναι τα μζςα που χρθςιμοποιεί ο εκπαιδευτικόσ και ο 

εκπαιδευόμενοσ, τα οποία μπορεί να είναι απλά όπωσ ο πίνακασ και τα βιβλία, αλλά και πιο 

ςφνκετα όπωσ θ χρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ, όπωσ οι 

θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και παιχνίδια, θ πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο κτλ.  Θ εκπαιδευτικι τεχνολογία περιλαμβάνει τεχνικά, προγραμματιςτικά και 

ςχεδιαςτικά εργαλεία τα οποία μποροφν να εφαρμοςτοφν με τθ βοικεια των ςωςτϊν 

ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν.  

4. Εκπαιδευτικι διαδικαςία 

Ρρόκειται για το κυρίωσ μζροσ ενόσ μακιματοσ όπου ο εκπαιδευτικόσ και οι 

εκπαιδευόμενοι αλλθλεπιδροφν, επικοινωνοφν, διαμοιράηονται πλθροφορίεσ , επιλφουν 

προβλιματα εκτελοφν εργαςίεσ ϊςτε να επιτφχουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ και 

ςτόχουσ. Μζςω τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ δομείται και εξελίςςεται θ γνϊςθ, 

αναπτφςςονται και εφαρμόηονται οι δεξιότθτεσ των εκπαιδευομζνων. Θ εκπαιδευτικι 

διαδικαςία που κα ακολουκιςει ο εκπαιδευτικόσ αποτελεί τθ βαςικι λειτουργία για ζνα 

ςχζδιο μακιματοσ. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία αποτελείται από πζντε επιμζρουσ ςτάδια 

που χρειάηεται να υλοποιθκοφν προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. Συγκεκριμζνα, 

αποτελείται από τθν ειςαγωγι, τθν παρουςίαςθ του νζου υλικοφ, τισ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, τθν  αξιολόγθςθ/ εκτίμθςθ και τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.  

Ειςαγωγι: Είναι το ειςαγωγικό μζροσ του μακιματοσ και ζχει ςτόχο να ειςάγει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ και να τουσ προετοιμάςει για το νζο υλικό που κα διδαχκοφν. Σε αυτιν 

τθν περίπτωςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, να οργανϊςει ο 

εκπαιδευτικόσ μία ςυηιτθςθ, να πραγματοποιθκεί μία επανάλθψθ των βαςικϊν ςθμείων 
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του προθγοφμενου μακιματοσ και να αναςφρει τθν προχπάρχουςα γνϊςθ των 

εκπαιδευομζνων κακϊσ επίςθσ και να ελεγχκοφν οι δραςτθριότθτεσ των εκπαιδευόμενων. 

Παρουςίαςθ του νζου υλικοφ: Στο ςθμείο αυτό του μακιματοσ, ο εκπαιδευτικόσ 

παρουςιάηει το αντικείμενο του μακιματοσ χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ 

δυνατότθτεσ που του παρζχουν τα τεχνολογικά μζςα, ϊςτε να προςελκφςει  το ενδιαφζρον 

των εκπαιδευομζνων. Επιπλζον, ςε αυτι τθ φάςθ του μακιματοσ είναι δυνατό να γίνουν 

παρουςιάςεισ των εργαςιϊν των εκπαιδευομζνων ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ: Ρλθκϊρα εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων μποροφν να 

αξιοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, οι οποίεσ κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ του 

μακιματοσ και των εκπαιδευομζνων. Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να ζχουν 

διάφορεσ μορφζσ και να πραγματοποιοφνται μζςω διάφορων τεχνικϊν. Στόχοσ είναι να 

κινθτοποιοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ και να τουσ εμπλζκουν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

αλλά και να επιτυγχάνονται ςταδιακά τα μακθςιακά αποτελζςματα.  

Αξιολόγθςθ: Στο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ειςάγει δραςτθριότθτεσ 

για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων, ϊςτε να ελζγξει το επίπεδο και τισ γνϊςεισ που 

αποκόμιςαν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ.  

Ολοκλιρωςθ του μακιματοσ: Στθν  τελικι φάςθ τθσ διαδικαςίασ γίνεται μία επανάλθψθ 

των βαςικϊν ςθμείων του μακιματοσ, μία γενικι εκτίμθςθ τθσ δουλειάσ των 

εκπαιδευομζνων κακϊσ επίςθσ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί παρουςιάςει  ςε ςυντομία το 

αντικείμενο του επόμενου μακιματοσ. Το ςθμείο αυτό, όπου ολοκλθρϊνεται το μάκθμα 

είναι εξίςου ςθμαντικό με τθν ειςαγωγι του μακιματοσ διότι ςυνικωσ οι εκπαιδευόμενοι 

απομνθμονεφουν και δίνουν περιςςότερθ ςθμαςία ςε όςα παρουςιάηονται ςτθ αρχι και 

ςτο τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

5. Αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ  

Αξιολόγθςθ: Είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία παρζχεται ανατροφοδότθςθ ςτον 

εκπαιδευόμενο από τον εκπαιδευτικό, θ οποία βαςίηεται ςτθν παρατιρθςθ, ςτον 

ςχολιαςμό και ςτθν ανάλυςθ τθσ δουλειάσ του εκπαιδευόμενου. Στα πλαίςια τθσ 

διαδικαςίασ τθσ ανατροφοδότθςθσ γίνεται παράλλθλα και αυτό αξιολόγθςθ από τον ίδιο 

τον εκπαιδευόμενο. Θ αξιολόγθςθ μπορεί να ενςωματωκεί κατά τθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ με ςκοπό να ελεγχκεί θ πορεία των μακθτϊν (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ) αλλά 

και μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ όπου αξιολογείται θ ςυνολικι επίδοςθ των 

εκπαιδευομζνων (ακροιςτικι αξιολόγθςθ). 
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Εκτίμθςθ: Κατά τθ διαδικαςία αυτι αξιολογείται κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι που 

είχαν τεκεί και οι γνϊςεισ που ζχουν αποκτθκεί μζςα από τεςτ αξιολόγθςθσ και από τουσ 

βακμοφσ που ςυγκεντρϊνουν οι εκπαιδευόμενοι (Serdyukov & Ryan, 2008). 

   

3.3.5  Μϋθοδοσ Καταςκευόσ χεδύων Μαθόματοσ«WIPPEA Model, 1982» 

Μία ακόμα μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου μακιματοσ είναι 

θ WIPPEA ςφμφωνα με τθν Hunter, M. (1982), τα αρχικά τθσ οποίασ αντιπροςωπεφουν και 

τα ςτάδια ενόσ ςχεδίου μακιματοσ, τα οποία είναι τα ακόλουκα: 

 

χιμα 5,WIPPEA Model (1982) 

Ρρόκειται για μία κυκλικι διαδικαςία κατά τθν οποία κάκε νζο μάκθμα δομείται πάνω 

ςτο προθγοφμενο ενϊ παράλλθλα λειτουργεί ςαν ζνα βοθκθτικό εργαλείο για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

Warm-up: Στο ςθμείο αυτό ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει και προςπακεί να ανακαλζςει ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ κάνοντασ παράλλθλα μία επανάλθψθ ςτθν 

προθγοφμενθ φλθ, θ οποία ςχετίηεται με το μάκθμα που πρόκειται να διδαχκοφν. Ο 

εκπαιδευτικόσ μπορεί να ειςάγει μία δραςτθριότθτα, θ οποία κα ζχει ωσ ςτόχο να 

υπενκυμίςει ςτον εκπαιδευόμενο όςα ιδθ γνωρίηει από προθγοφμενα μακιματα και να 

ςυμπεριλάβει μία δραςτθριότθτα θ οποία επικεντρϊνεται ςτο κζμα που πρόκειται να 

διδαχκεί.  
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Introduction - Ειςαγωγι: Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ παρζχεται μία γενικι 

επιςκόπθςθ του αντικειμζνου και του περιεχομζνου που πρόκειται να διδαχκεί, ϊςτε να 

γίνει ειςαγωγι των εκπαιδευομζνων ςτο κζμα του μακιματοσ. Ραράλλθλα, ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει ςτόχο να προςελκφςει το ενδιαφζρον και τθν προςοχι των 

εκπαιδευομζνων, ϊςτε να εμπλακοφν εξαρχισ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Επιπλζον, 

παρουςιάηει τον ςκοπό του μακιματοσ και τουσ επιμζρουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που 

πρζπει να επιτευχκοφν, ςυηθτά ςχετικά με το περιεχόμενο του μακιματοσ και προςπακεί 

να αναδείξει τθ ςθμαςία όςων κα διδαχκοφν για τθν ηωι τουσ. Τζλοσ, ελζγχει τισ 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ τουσ που ςχετίηονται με το νζο υλικό, με τθν βοικεια πλικουσ 

δραςτθριοτιτων, καταγράφοντασ παράλλθλα τισ απαντιςεισ τουσ για να γνωρίηει και το 

επίπεδο τθσ μάκθςισ τουσ. 

Presentation - Παρουςίαςθ: Ρρόκειται για τθν κφρια φάςθ του μακιματοσ, όπου ο 

εκπαιδευτικόσ διδάςκει το αντικείμενο του μακιματοσ, δθμιουργεί δραςτθριότθτεσ, 

παρζχει πλθροφορίεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ με διάφορα μζςα και εργαλεία. Επίςθσ, ςτο 

ςθμείο αυτό ελζγχει όςα ζχουν κατανοιςει οι εκπαιδευόμενοι και αν είναι απαραίτθτο 

προχωρά ςε κάποιεσ τροποποιιςεισ όςον αφορά τθν διαδικαςία που ακολουκικθκε.  

Practice – Εξάςκθςθ : Στο ςθμείο αυτό ο εκπαιδευτικόσ παρζχει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθ 

δυνατότθτα να εξαςκθκοφν ςε όςα ζμακαν με τθν υποςτιριξθ και τθν κακοδιγθςθ του 

εκπαιδευτικοφ. Οι εκπαιδευόμενοι μζςα από τισ ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να 

εργαςτοφν ομαδικά, ανά ηεφγθ αλλά και ατομικά, ϊςτε να εξαςκθκοφν πάνω ςτισ 

δεξιότθτεσ που πρζπει να αναπτφξουν, ςτο αντικείμενο του μακιματοσ αλλά και ςτισ 

πλθροφορίεσ που απζκτθςαν. Είναι πολφ ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να αξιοποιιςει τισ 

δυνατότθτεσ που παρζχει θ τεχνολογία και να τθν ενςωματϊςει ςτισ δραςτθριότθτεσ που 

δθμιουργεί. 

Evaluation - Εκτίμθςθ: Σε αυτό το ςθμείο του ςχεδίου μακιματοσ γίνεται αξιολόγθςθ των 

εκπαιδευομζνων προκειμζνου να ελεγχκεί κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι ςτόχοι του 

μακιματοσ. Ρεριλαμβάνει τθν προφορικι, τθν γραπτι εξζταςθ αλλά και τυχόν 

παρουςιάςεισ που ζχουν δθμιουργιςει οι εκπαιδευόμενοι ςχετικά με το μάκθμα. Οι 

αςκιςεισ αξιολόγθςθσ είναι απαραίτθτο να προςαρμόηονται και ςτο επίπεδο των 

εκπαιδευομζνων. 

Application-Εφαρμογι: Σε αυτό το ςθμείο παρζχονται από τον εκπαιδευτικό 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κα βοθκιςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ να εφαρμόςουν όςα 
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διδάχκθκαν ςε νζεσ ςυνκικεσ ι ςε πλαίςια πζρα του μακιματοσ, ϊςτε να ςυνδζςουν τισ 

γνϊςεισ τουσ με τθν κακθμερινότθτά τουσ και να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία και τθ 

χρθςιμότθτα όςων αποκόμιςαν. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία για τθν καταςκευι 

ςχεδίων μακιματοσ είναι μία κυκλικι διαδικαςία κατά τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει 

τισ προχπάρχουςα γνϊςθ των εκπαιδευομζνων τθν οποία αξιοποιεί, ςτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηει το αντικείμενο του μακιματοσ, ελζγχει όςα ζχουν κατανοιςει, παρζχει τθ 

δυνατότθτα για εξάςκθςθ, ζπειτα αξιολογεί τουσ εκπαιδευόμενουσ και προςπακεί να 

εφαρμόςει όςα διδάχκθκαν και να τα διαςυνδζςει με πτυχζσ τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ. 

Ραρόλα αυτά οι ςτρατθγικζσ που κα χρθςιμοποιιςει ο εκπαιδευτικόσ ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ εξαρτϊνται από το περιεχόμενο του μακιματοσ, από τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να 

αναπτυχκοφν αλλά και από τισ ανάγκεσ και το μακθςιακό ςτιλ των εκπαιδευομζνων. Σε όλθ 

τθν διαδικαςία και ςτισ φάςεισ του ςχεδίου μακιματοσ ςθμαντικό ρόλο ζχει ο ςτόχοσ του 

μακιματοσ και οι εκπαιδευτικοί ςκοποί κακϊσ οι εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ που κα 

επιλεχκοφν, οι δραςτθριότθτεσ που κα καταςκευαςτοφν, τα εργαλεία και τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι (Effective Lesson Planning, 2010). 

Με βάςθ τισ μεκόδουσ για τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων τισ οποίεσ μπορεί να 

ςυμβουλευτεί ο εκπαιδευτικόσ, ϊςτε να αναπτφξει το δικό του ςχζδιο μακιματοσ 

παρατθρικθκαν κάποια κοινά χαρακτθριςτικά. Αρχικά, ο εκπαιδευτικόσ είναι ςθμαντικό να 

ζχει ορίςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που πρόκειται να επιτευχκοφν και να τουσ 

γνωςτοποιιςει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Επιπλζον, όπωσ παρατθρικθκε ο εκπαιδευτικόσ 

χρειάηεται να προετοιμάςει τουσ εκπαιδευόμενουσ για όςα πρόκειται να διδαχκοφν, να 

προςελκφςει το ενδιαφζρον μζςα από δραςτθριότθτεσ αλλά και να ανακαλζςει τθν 

προχπάρχουςα γνϊςθ τουσ. Σε επόμενο ςτάδιο, ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει τθ νζα 

πλθροφορία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και ελζγχει κατά πόςο οι εκπαιδευόμενοι ζχουν 

κατανοιςει όςα παρουςιάςτθκαν, ϊςτε να μθν υπάρχουν τυχόν παρανοιςεισ και κενά ςτθ 

μάκθςι τουσ. Στισ περιςςότερεσ μεκόδουσ ο εκπαιδευτικόσ παρζχει ςτθ ςυνζχεια 

δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να εξαςκθκοφν και να εφαρμόςουν όςα ζμακαν ενϊ τουσ παρζχει 

τθν κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ διορκϊνοντασ και ενιςχφοντασ τθν επίδοςι τουσ. Στο 

τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ πραγματοποιείται μία επανάλθψθ όςων διδάχκθκαν, θ οποία 

επικεντρϊνεται ςτα βαςικά ςθμεία του μακιματοσ κακϊσ επίςθσ ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να δϊςει επιπλζον υλικό και δραςτθριότθτεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για 

περαιτζρω μελζτθ, ϊςτε να εφαρμόςουν όςα αποκόμιςαν.  
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3.4 Μοντϋλα για την Καταςκευό χεδύου Μαθόματοσ 
 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται κάποια μοντζλα προετοιμαςίασ μακθμάτων ανάμεςα ςε 

πολλά που υπάρχουν ςτο χϊρο τθσ διδακτικισ κυρίωσ από τθ γερμανικι βιβλιογραφία, για 

τα οποία κάνει ειδικι εργαςία ο Χατηθδιμου (2012). Τα μοντζλα αποδίδουν μία πιο 

ςχθματοποιθμζνθ απόδοςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ βζβαια, κανζνα από αυτά δεν 

διεκδικεί απόλυτθ ιςχφ αν κζλει να χαρακτθρίηεται επιςτθμονικό. Το κακζνα προςφζρει 

χριςιμα ςτοιχεία ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ μοντζλου προετοιμαςίασ και ςχεδίου μακιματοσ 

του κάκε εκπαιδευτικοφ κακϊσ εξετάηει το κζμα από διαφορετικι ςκοπιά (Χατηθδιμου, 

2012). 

 

3.4.1 Σο μοντϋλο των  Chiout , Η. & Steffens, W., (1978) 

 

Σφμφωνα με τουσ Chiout , Θ. & Steffens, W. (1978) και τον Χατηθδιμου (2012) τα μζρθ 

που αποτελοφν το μοντζλο που προτείνουν είναι θ δομι τθσ τάξθσ, θ μορφωτικι αξία του 

αντικειμζνου που διδάςκεται και θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ. 

 

χιμα 6, Σο μοντζλο των  Chiout , Η. & Steffens, W., (1978) 

 

Το πρϊτο μζροσ αφορά τθ δομι τθσ τάξθσ. Ο εκπαιδευτικόσ για να προετοιμάςει 

ςωςτά τθ διδαςκαλία κα πρζπει να ζχει ςυγκεκριμζνθ εικόνα τθσ τάξθσ, τθσ εργαςίασ των 

μακθτϊν, τισ εμπειρίεσ που ζχουν αποκτιςει, τα προβλιματά τουσ και το νοθτικό τουσ 
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επίπεδο. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει να ξζρει εάν ςυνεργάηονται, ποια είναι θ ςτάςθ τουσ 

απζναντι ςτον εκπαιδευτικό, ςτουσ ςυμμακθτζσ, ςτο μάκθμα και ςτο ςχολείο, τισ εμπειρίεσ 

που ζχουν αποκομίςει από τθν οικογζνειά τουσ, τισ απαιτιςεισ των γονζων και τον τρόπο 

που οργανϊνουν τον ελεφκερό τουσ χρόνο. Τζλοσ, κα πρζπει να γνωρίηει αν ζχουν 

δυςκολίεσ και προβλιματα με τον εαυτό τουσ και με τθν επαφι τουσ με τουσ άλλουσ.  

Το δεφτερο μζροσ αφορά τθ μορφωτικι αξία τθσ διδακτζασ φλθσ γεγονόσ που 

μπορεί να προκφψει με τθν επιλογι των κατάλλθλων ειδικϊν αντικειμενικϊν ςτόχων και με 

τθν καταβολι τθσ ανάλογθσ προςπάκειασ για τθν επίτευξι τουσ. Θ διερεφνθςθ τθσ 

μορφωτικισ αξίασ του αντικειμζνου που διδάςκεται είναι αναγκαία, διότι αποτελεί 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ. Αφετθρία ςτθ διερεφνθςθ αυτι 

αποτελοφν τα διδακτικά ερωτιματα του «τι» και του  «γιατί» τθσ διδαςκαλίασ. 

Το τρίτο ςκζλοσ αναφζρεται ςτουσ τρόπουσ και ςτισ μεκόδουσ με τισ οποίεσ κα 

επιτευχκοφν οι ειδικοί αντικειμενικοί ςκοποί, ςτα μζςα, ςτθν πορεία που είναι κατάλλθλθ 

για τουσ ςκοποφσ που ζχει κζςει ο εκπαιδευτικόσ και που κζλει να πετφχει. Επίςθσ, ςε αυτό 

το ςκζλοσ ςυγκαταλζγονται τα ειδικά μεκοδικά βιματα που πρζπει να ακολουκιςει ο 

εκπαιδευτικόσ, οι τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιιςει, τα μζςα που ενδείκνυται για το 

αντικείμενο και τουσ μακθτζσ, το χρόνο που χρειάηεται για τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ 

του εφόςον λάβει υπόψθ τθ δομι τθσ τάξθσ του. 

Σφμφωνα με τον Dichanz & Mohrmann (1980) το παρόν μοντζλο ςυγκεντρϊνει τα 

ουςιϊδθ ςτοιχεία, που πρζπει να λάβει υπόψθ του ο εκπαιδευτικόσ για τον ςχεδιαςμό τθσ 

διδαςκαλίασ του διότι πζρα από τισ λεπτομζρειεσ και τισ αδυναμίεσ του βοθκά τον 

εκπαιδευτικό ςτθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Σε μία γενικι αποτίμθςθ του μοντζλου κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι το μοντζλο χαρακτθρίηεται για το ρεαλιςτικό του χαρακτιρα.  

 

3.4.2 Σο μοντϋλο του  Kramp, W. (1962)   

 

Το μοντζλο του Kramp (1962) απαρτίηεται από τθν παιδαγωγικι περίςκεψθ, τθ 

διδακτικι ανάλυςθ,  τθ μεκοδικι προετοιμαςία και το ςχζδιο μακιματοσ. Σφμφωνα με τον 

Kramp (1962)  θ επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ δεν εξαρτάται μόνο από τθ διδακτικι ανάλυςθ 

αλλά και από τθν ευελιξία και τθ ςιγουριά που νιϊκει ο εκπαιδευτικόσ. Επίςθσ, ςφμφωνα με 

το μοντζλο που προτείνει δίνεται βαρφτθτα και ςτο ρόλο που παίηει ο εκπαιδευτικόσ ςτθ 

διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ. 
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χιμα 7, Σο μοντζλο του  Kramp, W.(1962) 

 

Θ παιδαγωγικι περίςκεψθ αποτελείται από τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ, από τισ 

δυνατότθτεσ και τα όρια του εκπαιδευτικοφ και από τθν ιδιαίτερθ παιδαγωγικι κατάςταςθ 

τθσ τάξθσ. Αρχικά, ο εκπαιδευτικόσ κακορίηει τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ ζτςι ϊςτε να 

αποκτιςουν οι μακθτζσ ικανότθτεσ για να ανταποκρικοφν αργότερα ςτισ ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ. Οι ειδικοί αντικειμενικοί ςκοποί δεν μποροφν να εξεταςτοφν μεμονωμζνα αλλά 

ςε ςυνδυαςμό με τουσ μορφωτικοφσ ςκοποφσ του ςχολείου και του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ  ςπουδϊν. Αφοφ κακοριςτοφν οι ςτόχοι κα πρζπει να εξακριβωκοφν οι 

δυνατότθτεσ που ζχει ο εκπαιδευτικόσ να τουσ  πετφχει. Οι δυνατότθτεσ είναι ςυνάρτθςθ 

πολλϊν παραγόντων, όπωσ θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςτο αντικείμενο διδαςκαλίασ, τισ 

μεκόδουσ και τα μζςα που κα χρθςιμοποιιςει. Ακόμα ςφμφωνα με τον W. Kramp, θ 

παιδαγωγικι περίςκεψθ αποβλζπει ςτο να γνωρίςει ο εκπαιδευτικόσ το ιςτορικό και τθ 

ςφνκεςθ τθσ τάξθσ, το νοθτικό επίπεδο των μακθτϊν, τθν κοινωνικι κατάςταςι τουσ, τθ 

ςυμπεριφορά και τον τρόπο εργαςίασ τουσ. 

Θ διδακτικι ανάλυςθ αποτελεί τον πυρινα τθσ αποτελεςματικισ προετοιμαςίασ και 

ςτρζφεται γφρω από τα παρακάτω ερωτιματα: 

Το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ ζχει ςθμαςία για το μζλλον; Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει 

να προβλθματιςτεί για τθ ςθμαςία που κα ζχουν για το μζλλον των εκπαιδευομζνων οι 

γνϊςεισ και οι εμπειρίεσ που κα αποκτιςουν. 
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Το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ ζχει ςθμαςία για το παρόν; Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει 

να αναρωτθκεί αν το αντικείμενο που διδάςκει ζχει ςθμαςία για το παρόν, αν εκφράηει και 

αν ανταποκρίνεται ςτο ςφνολο και ςτον κακζνα ξεχωριςτά, αν ικανοποιεί βαςικζσ ανάγκεσ 

του μακθτι αν του προςφζρει γνϊςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και 

καταςτάςεων.  

Το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ ζχει δομι και νόθμα; Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να 

διερευνιςει αν θ φλθ διδαςκαλίασ ςτθρίηεται και ςτθρίηει τα άλλα μακιματα, αν ζχει 

λογικι και ειρμό, αν εξαςφαλίηει παραδείγματα για άλλεσ ενότθτεσ ι μακιματα. 

Το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ είναι προςιτό ςτουσ εκπαιδευόμενουσ; Με τθν ερϊτθςθ 

αυτι κα πρζπει να διερευνθκεί εάν το αντικείμενο διδαςκαλίασ μπορεί να γίνει κατανοθτό 

από τουσ εκπαιδευόμενουσ, κατά πόςον ανταποκρίνεται ςτο νοθτικό τουσ επίπεδο και κατά 

πόςο ςυμβάλει ςτθν πνευματικι τουσ εξζλιξθ. 

Θ μεκοδικι προετοιμαςία αναφζρεται ςτουσ τρόπουσ που κα χρθςιμοποιιςει ο 

εκπαιδευτικόσ για να ζχουν αποτελζςματα όςα κακορίςτθκαν ςτθ διδακτικι ανάλυςθ. Θ 

μεκοδικι προετοιμαςία αποτελείται από τθ διαίρεςθ του μακιματοσ ςε μζρθ, φάςεισ, και 

ςε βακμίδεσ για να διευκολυνκεί ο εκπαιδευτικόσ ςτθ διδαςκαλία του και αφορά μόνο τον 

ίδιο χωρίσ να γίνεται αντιλθπτι από τουσ μακθτζσ και χωρίσ να χάνεται θ ςυνοχι. Επίςθσ, 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ μεκοδικισ προετοιμαςίασ είναι θ εκλογι του τρόπου διδαςκαλίασ 

κακϊσ είναι ςθμαντικό ο εκπαιδευτικόσ να επιλζξει τθν κατάλλθλθ μζκοδο αλλά και να 

ορίςει τα μζςα διδαςκαλίασ που κα χρθςιμοποιιςει.  

Το ςχζδιο μακιματοσ δεν πρζπει να είναι κάτι ςτακερό που πρζπει να το τθρεί πιςτά ο 

εκπαιδευτικόσ αντικζτωσ, κα πρζπει να τον βοθκά, ϊςτε να μθν γίνεται ςπατάλθ χρόνου 

και να μθν  αποπροςανατολίηεται. Επίςθσ, κα πρζπει να ζχει τθ μορφι διαγράμματοσ ςτο 

οποίο να επιςθμαίνονται τα βαςικά ςθμεία και να προςφζρει μία αποτελεςματικι 

διδαςκαλία με λογικι ςειρά, ςυνοχι και ειρμό. 

Σφμφωνα με τον Χατηθδιμου (2012) το παρόν μοντζλο ζχει ιδιαίτερθ ςπουδαιότθτα και 

αξία διότι τονίηει τθν ςθμαςία και τον ρόλο τθσ παιδαγωγικισ περίςκεψθσ ςτθν ανεφρεςθ 

του μορφωτικοφ περιεχομζνου τθσ διδακτζασ φλθσ. Επιπλζον προτείνει τρόπουσ για τθν 

επιλογι των μορφωτικϊν αγακϊν και για τθν επιςιμανςθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν. 

Τζλοσ, υποδεικνφει τα μζςα για τθν επίτευξθ τθσ διδακτικισ ανάλυςθσ και τθσ μεκοδικισ 

προετοιμαςίασ. 
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3.4.3 Σο μοντϋλο του Schulz, W. (1980) 

 

Σφμφωνα με τον Schulz (1980) και τον Maurer (1968)  το ςυγκεκριμζνο μοντζλο 

επικεντρϊνεται ςτθ διερεφνθςθ των παραγόντων και των καταςτάςεων που ζχουν άμεςθ 

ςχζςθ με τθν πραγμάτωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, διαςαφθνίηει, αναλφει και 

παρουςιάηει τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν και επιδροφν αποφαςιςτικά ςτθ μάκθςθ. 

Το μοντζλο αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό, επειδι δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό 

να πάρει διδακτικζσ αποφάςεισ χωρίσ να παραβλζπει τισ ανκρωπολογικζσ και τισ 

κοινωνικοπολιτικζσ προχποκζςεισ τθσ τάξθσ. Θ προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ 

περιλαμβάνει: 

 

χιμα 8, Σο μοντζλο του W.Schulz, (1980) 

 

Θ διδαςκαλία ςφμφωνα με το μοντζλο πρζπει να γίνεται προγραμματιςμζνα. Στα 

πλαίςια του προγραμματιςμοφ αυτοφ επιδιϊκει τθν ιεράρχθςθ των μζςων διδαςκαλίασ, 

τθν οργάνωςι τθσ, τον προγραμματιςμό και τον ζλεγχό τθσ με ζνα ορκολογικό τρόπο. 

Σπουδαίοι παράγοντεσ τθσ διδαςκαλίασ κεωροφνται, οι ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ, που 

ςθμαίνουν πιο είναι το νόθμα κάκε διδαςκαλίασ. Οι ςκοποί αυτοί ανικουν ςφμφωνα με τον 

Bloom ςε τρείσ τομείσ, το γνωςτικό, ςυναιςκθματικό και τον ψυχολογικό . 

Το κζμα που διδάςκεται· αυτό μπορεί να διακρικεί ανάλογα με το περιεχόμενό του ςε 

επιςτθμονικό, τεχνολογικό, πραγματογνωςτικό, καλλιτεχνικό και άλλα. 
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Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται και που βρίςκεται ςε άμεςθ ςχζςθ  με τθν φλθ που 

διδάςκεται και τουσ ςκοποφσ που επιδιϊκονται.   

Πταν ο εκπαιδευτικόσ πρόκειται να πραγματοποιιςει μία διδαςκαλία, πρζπει να λάβει 

υπόψθ του όλουσ τουσ παραπάνω παράγοντεσ κακϊσ οι τελευταίοι ςυναρτϊνται με 

ανκρωπογενείσ και κοινωνικοπολιτιςτικζσ προχποκζςεισ. 

Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο χαρακτθρίηεται από το γεγονόσ ότι ςυςχετίηει όλουσ τουσ 

ςπουδαίουσ παράγοντεσ που παίρνουν μζροσ ςτθν οργάνωςθ και τθ διεξαγωγι του 

μακιματοσ χωρίσ να παραμελεί τισ προχποκζςεισ τθσ τάξθσ. Οι προχποκζςεισ αυτζσ 

κακορίηουν τουσ παράγοντεσ αλλά και οι παράγοντεσ ςυμβάλλουν  ςτθν  αλλαγι των 

προχποκζςεων. 

Στο μοντζλο αυτό ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά το μάκθμά του αφοφ κζςει πρϊτα τουσ 

ειδικοφσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ. Οι ςκοποί παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον 

προγραμματιςμό του μακιματοσ. Κατά τον προγραμματιςμό όμωσ τθσ διδαςκαλίασ 

λαμβάνει υπόψθ όλα όςα ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ τουσ δθλαδι τισ προχποκζςεισ, τα 

μζςα, τθ μζκοδο διδαςκαλίασ. Ζνα μάκθμα πρζπει να ζχει αφετθρία και ωσ τελικό ςκοπό. Ο 

ςκοπόσ αυτόσ πετυχαίνεται αφοφ ο εκπαιδευτικόσ οργανϊςει κατάλλθλα τθ διδαςκαλία 

αφοφ προγραμματίςει ςωςτά τθν πορεία τθσ και αφοφ καταλιξει ςτθν επιλογι των ςωςτϊν 

μεκόδων και μζςων για τθν επιτυχία τθσ.  

Σφμφωνα με τον Χατηθδιμου (2012) και Dichanz & Mohrmann, (1980) το ςυγκεκριμζνο 

μοντζλο παρουςιάηει ενδιαφζρον κακϊσ κεωρεί το μάκθμα ωσ μια κοινωνικι εκπαιδευτικι 

πραγματικότθτα. Επίςθσ, δεν εξετάηει μεμονωμζνα το μάκθμα από τθ μζκοδο ι τθν φλθ 

αλλά τα εξετάηει μαηί ωσ ςυςχετιηόμενα το ζνα με το άλλο κακϊσ επίςθσ δεν παραμελεί το 

μακθτι κατά τον προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ. Θ κυριότερθ αδυναμία του είναι ότι 

δεν υποδεικνφει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ επιλζγονται οι ειδικοί αντικειμενικοί ςκοποί 

παρόλο ςε αυτό δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτά. 

 

3.4.4 Σο μοντϋλο των Walter, Η. & Edelmann, J.  (1979) 

 

Τα μζρθ που αποτελοφν το μοντζλο των Walter & Edelmann (1979) για τθν 

προετοιμαςία του μακιματοσ, είναι τρία: ο προκαταρτικόσ προγραμματιςμόσ ςφμφωνα με 

το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, ο κφριοσ προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ και ο 

ζλεγχοσ τθσ επίτευξθσ των ειδικϊν αντικειμενικϊν ςκοπϊν τθσ διδαςκαλίασ.  
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χιμα 9,Σο μοντζλο των Walter, Η. & Edelmann, J.  (1979) 

 

Στο πρϊτο μζροσ του μοντζλου διαςαφθνίηονται με ακρίβεια θ φλθ που προβλζπεται να 

διδαχκεί κακϊσ και οι ςκοποί που κακορίηονται ςε γενικά πλαίςια από το αναλυτικό 

πρόγραμμα ςπουδϊν. Θ διευκρίνιςθ των ςκοπϊν ςυμβάλλει, ϊςτε να κακορίςει ο 

εκπαιδευτικόσ τουσ ειδικοφσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ και να ορίςει τι κζλει να πετφχει με 

τουσ μακθτζσ του ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ.  

Το δεφτερο ςκζλοσ τθσ προετοιμαςίασ του μακιματοσ αποβλζπεται ςε ζνα λεπτομερι 

προγραμματιςμό του μακιματοσ κακϊσ ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να βρει και να 

οριςτικοποιιςει τουσ ειδικοφσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του μακιματοσ του, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ κοινωνικοπολιτικζσ και ανκρωπογενείσ προχποκζςεισ τθσ τάξθσ. 

Οι προχποκζςεισ αυτζσ κακορίηουν και προςδιορίηουν αυτό που πρζπει να μποροφν να 

κάνουν ι να πουν οι μακθτζσ μιασ τάξθσ ςτο τζλοσ ενόσ μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ 

πρζπει επίςθσ να διερευνιςει τα μζςα διδαςκαλίασ που κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει για 

επιτφχει τουσ ειδικοφσ ςκοποφσ που ζχει κζςει. Στθ ςυνζχεια, αφοφ κα επιλζξει τα μζςα και 

τον τρόπο κζτει και το ερϊτθμα ποια μεκοδικά βιματα κα πρζπει να ακολουκιςει, για να 

φκάςει εκεί που κζλει. 

Το τρίτο μζροσ του μοντζλου αφορά τον ζλεγχο των ειδικϊν αντικειμενικϊν ςκοπϊν του 

μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ελζγξει κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι ειδικοί 

αντικειμενικοί ςκοποί του μακιματοσ και κατά πόςον ο τρόποσ τθσ διδαςκαλίασ που 

ακολοφκθςε ιταν ο ςωςτόσ και ο ενδεδειγμζνοσ. 
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Σφμφωνα με τον Χατηθδιμου, (2012) και τουσ Dichanz & Mohrmann, (1980) ςτο 

μοντζλο αυτό διαπιςτϊνει κανείσ ότι δίνεται προτεραιότθτα ςτουσ ειδικοφσ ςκοποφσ του 

μακιματοσ και ενϊ οι άλλοι παράγοντεσ ζχουν δευτερεφοντα ρόλο άςχετα  αν 

ςυμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικοπολιτιςτικζσ και ανκρωπογενείσ προχποκζςεισ τθσ τάξθσ. 

Επίςθσ, με το ςυγκεκριμζνο μοντζλο δεν αφινεται το περικϊριο ςτουσ μακθτζσ να μάκουν 

κάτι πζρα από αυτό που προγραμματίηει ο εκπαιδευτικόσ. Βζβαια, με τισ παραπάνω 

επιςθμάνςεισ δεν απορρίπτεται το μοντζλο αντικζτωσ παρατθρικθκαν τα ςθμεία που 

κεωροφνται ςθμαντικά και εκείνα που παραβλζπονται.  

Τα παραπάνω μοντζλα μπορεί, όπωσ αναφζραμε να επικεντρϊνονται ςε διαφορετικά 

ςθμεία και προςεγγίηουν το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ από διαφορετικι οπτικι, όλα όμωσ 

αναφζρονται ςε κάποια κοινά ςτοιχεία που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά το 

ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, πριν ξεκινιςει ο εκπαιδευτικόσ τθ 

διαδικαςία ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να ζχει μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τουσ μακθτζσ του, 

να γνωρίηει το ιςτορικό και τθ ςφνκεςθ τθσ τάξθσ του, το νοθτικό, κοινωνικό και πολιτιςτικό 

επίπεδο των μακθτϊν, ϊςτε να ζχει μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ τάξθσ του. Εξίςου 

ςθμαντικι είναι θ διδακτικι ανάλυςθ του μακιματοσ, ϊςτε να εντοπίςει ο εκπαιδευτικόσ 

τθ μορφωτικι αξία τθσ διδαςκαλίασ και τι κα αποκομίςουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτιν.  

Κομβικό ςθμείο τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ είναι ο προςδιοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν 

ςκοπϊν και ςτόχων  κακϊσ με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικόσ κα ορίςει με ςαφινεια και 

πλθρότθτα το αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ που επικυμεί να επιτφχει. Τζλοσ, ο 

εκπαιδευτικόσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων και το αντικείμενο 

του μακιματοσ κα πρζπει να επιλζξει τθ μζκοδο διδαςκαλίασ και τα εκπαιδευτικά μζςα, τα 

οποία κα τον βοθκιςουν να υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει.  

Σε ςυςχζτιςθ με τισ μεκόδουσ και τα μοντζλα που αναφζραμε ςτθν προθγοφμενθ 

ενότθτα παρατθρεί κανείσ, ότι ςτα παραπάνω μοντζλα διδαςκαλίασ προτείνεται πριν 

ξεκινιςει το ςχεδιαςμό του μακιματοσ ο εκπαιδευτικόσ να αναλογιςτεί και να μθν 

παραβλζψει τισ ανκρωπολογικζσ και κοινωνικο-πολιτιςτικζσ προχποκζςεισ τθσ τάξθσ του. 

Οι ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και το επίπεδο των εκπαιδευομζνων ζχουν ςθμαντικό ρόλο 

κατά τθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ αλλά και για τισ αποφάςεισ που κα λάβει αργότερα ο 

εκπαιδευτικόσ. 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, τα περιςςότερα μοντζλα 

ςχεδιαςµοφ τθσ διδαςκαλίασ αναφζρονται ςτον ωριαίο ςχεδιαςµό και κεωροφν ότι θ 

διδαςκαλία εξελίςςεται ςε ευκφγραμμθ πορεία που ξεκινά με τθ διατφπωςθ των 
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διδακτικϊν ςτόχων, ςυνεχίηει με τθν επιλογι μεκόδου και τεχνικζσ υλοποίθςθσ και 

ολοκλθρϊνεται διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Θ ςφγχρονθ ζρευνα αποδεικνφει ότι θ διδακτικι 

πράξθ δεν ακολουκεί ευκφγραμμθ φορά αλλά κυκλικι κακϊσ το πλάνο διδαςκαλίασ που 

καταςκευάηει ο εκπαιδευτικόσ, τροποποιείται ςτθν εφαρμογι του για να ενταχκοφν 

δράςεισ των εκπαιδευόμενων, διαφορετικζσ ερμθνείεσ, μεταςχθματιςμοί και προςαρμογζσ 

που γίνονται για να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν οικοδόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ. 

Θ αλλθλεπίδραςθ, θ κατανόθςθ και θ επικοινωνία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και 

εκπαιδευομζνου κακορίηει το βακµό επιτυχίασ τθσ διδαςκαλίασ.  

Με βάςθ όςα παρουςιάςτθκαν ςχετικά με τισ μεκόδουσ καταςκευισ ςχεδίου 

μακιματοσ πρζπει να τονιςτεί, ότι το ςθμαντικότερο είναι να δθμιουργιςει ο 

εκπαιδευτικόσ τα δικά του ςχζδια μακθμάτων, προϊόντα προςωπικισ ςφνκεςθσ ποικίλων 

κετικϊν ςτοιχείων από δοκιμαςμζνα μοντζλα διδαςκαλίασ (Τριλιανόσ, 2003). Συνεπϊσ, ο 

εκπαιδευτικόσ κα  διαμορφϊςει το δικό του μοντζλο, το οποίο κα αποτελεί καρπό των 

ςτοιχείων που κα αποκομίςει από τθν μελζτθ των παραπάνω μοντζλων και κα ακολουκεί 

τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ενϊ παράλλθλα μπορεί να το εμπλουτίηει ςυνεχϊσ με 

προςωπικζσ του εμπειρίεσ (Χατηθδιμου, 2012). Βζβαια, όπωσ ςθμειϊκθκε και ςε άλλα 

ςθμεία ο εκπαιδευτικόσ κα ςθμαίνει ότι πρζπει να ακολουκεί πιςτά το ςχζδιο μακιματοσ 

χωρίσ καμία αλλαγι, κακϊσ θ διδαςκαλία είναι ζνα φαινόμενο πολφπλοκο και πολφπλευρο 

και πολλζσ φορζσ προκφπτουν απρόοπτα γεγονότα.  

ύνοψη 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουςιάςτθκαν τα βαςικά ςτοιχεία τα οποία πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ςε κάκε ςχζδιο μακιματοσ, ϊςτε να είναι ολοκλθρωμζνο και 

αποδοτικό. Στθ ςυνζχεια, περιγράφθκαν ευρζωσ αποδεκτζσ μζκοδοι και μοντζλα από τθν 

γερμανικι βιβλιογραφία για τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων με ςτόχο να αποκτιςει ο 

εκπαιδευτικόσ μία ςυνολικι εικόνα και να κατανοιςει τθσ διαςτάςεισ και τθν ζννοια του 

ςχεδιαςμοφ αλλά και του ςχεδίου μακιματοσ. Μζςα από τθν βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

των μεκόδων ςτόχοσ ιταν να κατανοιςει ο εκπαιδευτικόσ, ότι πρζπει να διαμορφϊςει το 

δικό του μοντζλο ςχεδιαςμοφ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τα βαςικά ςυςτατικά του ςχεδίου 

μακιματοσ ακολουκϊντασ παράλλθλα τισ κατευκυντιρεσ γραμμζσ των μεκόδων, κακϊσ θ 

διδαςκαλία είναι ζνα πολφπλοκο φαινόμενο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Εργαλεύα  Καταςκευόσ και Διϊθεςησ χεδύων Μαθημϊτων 

“Teachers need to integrate technology seamlessly into the curriculum instead of viewing it 

as an add-on, an afterthought or an event." -- Heidi Hayes Jacobs, Educational Consultant, 

Curriculum Designers, Inc. 

 

Ειςαγωγό 
 

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςτισ δυνατότθτεσ που παρζχει θ τεχνολογία για τθν 

καταςκευι και τθ διάκεςθ ςχεδίων μακθμάτων, ϊςτε να κατανοιςει κανείσ τθ ςθμαςία και 

τθ ςυμβολι αυτϊν ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

γίνεται παρουςίαςθ των εργαλείων καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων και των δυνατοτιτων 

που παρζχουν για τθν ανάπτυξθ ςχεδίων κακϊσ επίςθσ προβάλλονται οι ςχετικζσ 

λειτουργίεσ αυτϊν που βοθκοφν τον εκπαιδευτικό για τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ. Στθ 

ςυνζχεια, περιγράφονται οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ, όπου ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςε ζτοιμα 

ςχζδια μακθμάτων, τα οποία ζχουν δθμιουργθκεί από ειδικοφσ ι από εκπαιδευτικοφσ, 

ϊςτε να εμπνευςτοφν από το διακζςιμο πλοφςιο υλικό, να το επαναχρθςιμοποιιςουν αλλά 

και να δθμιουργιςουν δικό τουσ. Τζλοσ, γίνεται ςφγκριςθ των εργαλείων και των 

εκπαιδευτικϊν πυλϊν, ϊςτε να δοκεί μία ςυνολικι εικόνα των λειτουργιϊν τουσ αλλά και 

να παρουςιαςτεί κατά πόςο  εξυπθρετοφν τθν καταςκευι και τθ διάκεςθ ςχεδίων 

μακθμάτων. 

 

4.1. Παρουςύαςη και Περιγραφό Εργαλεύων Καταςκευόσ χεδύων 

Μαθημϊτων 
 

Το ςχζδιο μακιματοσ, όπωσ αναφζρκθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια αποτελεί 

ζναν τρόπο για τον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ κακϊσ επίςθσ εξυπθρετεί 

και διευκολφνει το ζργο του εκπαιδευτικοφ. Το ςχζδιο μακιματοσ είναι θ γραπτι περίλθψθ 

αυτοφ, όπωσ ο εκπαιδευτικόσ αποφάςιςε να το διδάξει και ενδείκνυται για τθ διδαςκαλία 

οποιουδιποτε μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ ακλουκϊντασ τισ μεκόδουσ για τθν ανάπτυξθ 
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ενόσ ςχεδίου μακιματοσ κα ζχει ζνα άρτιο αποτζλεςμα κακϊσ κα ζχει οργανϊςει τθ 

διδαςκαλία του και κα ζχει ςυμπεριλάβει όςα χρειάηονται για τθ διεξαγωγι αυτοφ. 

Θ τεχνολογία μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ςχεδίων μακθμάτων κακϊσ 

υπάρχουν εργαλεία, τα οποία είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για αυτόν τον ςκοπό. Τα εργαλεία 

που είναι διακζςιμα παρζχουν πολλζσ λειτουργίεσ ςτον χριςτθ, όπωσ τθν οργάνωςθ και 

τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων, τθν δθμιουργία θμερολόγιου, όπου μπορεί να 

οργανϊςει το κακθμερινό πρόγραμμα αλλά και ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ κακϊσ 

επίςθσ κάποια παρζχουν ιδιαίτερεσ λειτουργίεσ για τθ διαχείριςθ τθσ τάξθσ. Μία ακόμα 

ςθμαντικι λειτουργία όλων των εργαλείων είναι ο διαμοιραςμόσ των ςχεδίων με άλλουσ 

χριςτεσ, όπωσ για παράδειγμα με τουσ εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι μποροφν να ζχουν ςτθ 

διάκεςι τουσ άμεςα το εκπαιδευτικό υλικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και με 

άλλουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ των μακθτϊν. 

Με τθν χριςθ των εργαλείων καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων ο χριςτθσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα ο εκπαιδευτικόσ εξοικονομεί χρόνο κακϊσ ςχεδιάηει πιο γριγορα και εφκολα 

ςχζδια μακθμάτων και μπορεί να οργανϊςει το εκπαιδευτικό υλικό, να το 

κατθγοριοποιιςει και να το αποκθκεφςει ανά τάξθ ι ανά γνωςτικό αντικείμενο. Επιπλζον, ο 

χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςχεδιάςει το ωρολόγιο πρόγραμμα ςθμειϊνοντασ το υλικό 

που πρόκειται να διδάξει κακθμερινά, ϊςτε να ζχει ζνα γενικό πλάνο για όλα τα μακιματα 

που διδάςκει και για όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ. Με τθ βοικεια των εργαλείων ο 

χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ανά πάςα ςτιγμι ςτο πρόγραμμα και ςτα ςχζδια μακθμάτων του, 

με αποτζλεςμα να μπορεί εφκολα να τα τροποποιιςει κακϊσ μπορεί παλαιότερα ςχζδια 

και προγράμματα να τα αναπροςαρμόςει και να τα τροποποιιςει χωρίσ να τα δθμιουργιςει 

εξαρχισ.  

Επιπρόςκετα, ο χριςτθσ μπορεί να ςχεδιάςει και να ςυμπεριλάβει  τα απαραίτθτα 

ςτάδια για τθν ορκι καταςκευι ενόσ ςχεδίου ακολουκϊντασ τα αντίςτοιχα βιματα και το 

πρότυπο ςχζδιο που παρζχονται ςυνικωσ από το εργαλείο ενϊ επίςθσ μπορεί να 

αναπτφξει τθν κυρίωσ δομι  τουσ με βάςθ τισ μεκόδουσ καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων 

ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο για τθν ανάπτυξθ του ςχεδίου μακιματοσ. 

Επιπλζον, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιςυνάψει ςε κάκε ςχζδιο μακιματοσ όλα τα 

απαραίτθτα ζγγραφα που χρειάηεται, όπωσ εκπαιδευτικζσ πθγζσ,  δραςτθριότθτεσ, φφλλα 

εργαςίασ, αςκιςεισ αξιολόγθςθσ με αποτζλεςμα να ζχει  ολόκλθρο το μάκθμα οργανωμζνο 

και να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτο υλικό χωρίσ να το αναηθτά ςτον υπολογιςτι του 

ςπαταλϊντασ χρόνο. Τζλοσ, ςε πολλά εργαλεία δίνεται θ δυνατότθτα διαμοιραςμοφ των 
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ςχεδίων μακθμάτων, ζτςι ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να διαμοιράςει τα ςχζδια του με άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ για να ανταλλάξουν ιδζεσ αλλά και για να ςυνεργαςτοφν για τθ δθμιουργία 

ςχεδίων. Επίςθσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να διαμοιράςει το υλικό και το πρόγραμμα ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι μποροφν να παρακολουκιςουν το υλικό αλλά και ςτουσ γονείσ, 

οι οποίοι κα ζχουν πρόςβαςθ ςε όςα τουσ επιτρζπει ο εκπαιδευτικόσ.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται κάποια εργαλεία για τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων, 

τα οποία παρζχουν πολλζσ δυνατότθτεσ και διευκολφνουν ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν 

οργάνωςθ των μακθμάτων. Τα εργαλεία εξετάςτθκαν με βάςθ κάποια κριτιρια που 

τζκθκαν μετά από τθν  επιςκόπθςθ που πραγματοποιικθκε και πιο ςυγκεκριμζνα κατά 

πόςο και με ποιόν τρόπο εξυπθρετοφν τον χριςτθ για τθν καταςκευι ενόσ ςχεδίου 

μακιματοσ, τθν ευχρθςτία τουσ και τισ λειτουργίεσ που παρζχουν, τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά, όπωσ τθ δυνατότθτα διαμοιραςμοφ των ςχεδίων αλλά και το κόςτοσ που 

χρειάηεται να καταβάλλει ο χριςτθσ, εάν αυτό είναι απαραίτθτο.  

1. Σο εργαλείο καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων PlanbookEdu 

(http://www.planbookedu.com/ ) 

 

 

 

Εικόνα 1, Εργαλείο planbookedu.com 

 

 

http://www.planbookedu.com/
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Το εργαλείο «planbookedu.com» δθμιουργικθκε για να διευκολφνει το ζργο των 

εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι μποροφν με τθν βοικεια αυτοφ εφκολα να δθμιουργιςουν ςχζδια 

μακθμάτων αλλά και ολόκλθρο το πρόγραμμα τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Το 

«planbookedu.com» ζχει χριςτεσ ςε πενιντα πολιτείεσ τθσ Αμερικισ και ςε πολλζσ χϊρεσ 

ςε όλο τον κόςμο ενϊ μζχρι ςιμερα ζχει πάνω από δζκα εκατομμφρια εγγραφζσ  και 

ςυνεχίηει να αναβακμίηεται. Ραρακάτω παρουςιάηονται οι βαςικζσ λειτουργίεσ του. 

 

 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Δθμιουργία 

Προφίλ 

Ο χριςτθσ πρζπει να εγγραφεί για να ζχει πρόςβαςθ και να 

χρθςιμοποιιςει το εργαλείο. 

χεδιαςμόσ 

Μακιματοσ/ 

Προγράμματοσ 

Ο χριςτθσ δθμιουργεί ζνα ςχζδιο μακιματοσ«Planbook» για κάκε 

γνωςτικό αντικείμενο. 

 Ειςάγει τον τίτλο, θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ. 

 Επιλζγει τθν εμφάνιςθ του θμερολογίου που επικυμεί.  

 Επιλζγει από τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά πρότυπα ι ειςάγει τουσ 

δικοφσ του.  

Ο χριςτθσ μπορεί με εφκολο τρόπο: 

 Να ειςάγει όςα χρειάηεται ςτο θμεριςιο/ εβδομαδιαίο/ μθνιαίο 

πρόγραμμα του. 

 Να καταγράψει το ςχζδιο μακιματοσ και τισ δραςτθριότθτεσ που 

ζχει ςχεδιάςει ειςάγοντασ τουσ αντίςτοιχουσ ςτόχουσ που ζχει 

επιλζξει. 

 Να μορφοποιιςει τισ ςθμειϊςεισ του και να ανεβάςει αρχεία. 

Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα 

Ρεριλαμβάνει ενςωματωμζνα τα εκπαιδευτικά πρότυπα ςφμφωνα: 

 Με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Αμερικισ και τθσ Αυςτραλίασ 

(Common Core, Organizations, DoDEA, Australia Standards) κακϊσ 

και κάποιων πολιτειϊν τθσ Αμερικισ, του Καναδά, τθν ταξινομία 

του Bloom αλλά και τθν ανακεωρθμζνθ μορφι τθσ. 

 Ο χριςτθσ μπορεί να ειςάγει και ο ίδιοσ τουσ ςτόχουσ που 

επικυμεί.  

 Ο χριςτθσ όταν δθμιουργεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ζχει 

πρόςβαςθ ςτουσ ςτόχουσ που ζχει επιλζξει και μπορεί να τουσ 
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ειςάγει αυτόματα. 

Διαμοιραςμόσ 

Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιράςει τα ςχζδια που ζχει δθμιουργιςει με 

τουσ εκπαιδευόμενουσ, με τουσ γονείσ, με τον διαχειριςτι του 

προγράμματοσ αλλά και με ςυναδζλφουσ του, ςε περίπτωςθ που 

ςυνεργάηονται για τθ δθμιουργία ςχεδίων μακιματοσ.  

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ μπορεί: 

 Να αποκθκεφςει, να εκτυπϊςει, να εξάγει τα ςχζδια μακθμάτων 

ςε μορφι Word, PDF. 

 Να επιςυνάψει ζγγραφα, παρουςιάςεισ, βίντεο, φωτογραφίεσ και 

να δθμιουργιςει υπερςυνδζςμουσ. Το μζγεκοσ κάκε αρχείου 

πρζπει να είναι ζωσ 50 ΜΒ και ςε κάκε κελί του θμερολογίου 

μποροφν να επιςυναφκοφν πζντε αρχεία. 

 Στο θμερολόγιο μπορεί να αντιγράψει τισ δραςτθριότθτεσ μίασ 

μζρασ ςτθν επόμενθ, να μετακινιςει ολόκλθρο το πρόγραμμα μία 

μζρα αργότερα, αλλά και να ςθμειϊςει τισ μζρεσ που δεν 

διεξάγονται μακιματα. 

Κόςτοσ 

 Θ απλι ζκδοςθ είναι δωρεάν. 

 Θ premiun ζκδοςθ κοςτίηει 25$ το χρόνο κακϊσ επίςθσ υπάρχουν 

και ειδικζσ τιμζσ για ομαδικι χριςθ. 

Πρόςβαςθ 

Ραρζχει πρόςβαςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι αρκεί να υπάρχει 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. 

Πίνακασ 3, Λειτουργίεσ εργαλείου planbookedu.com 
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2. Σο εργαλείο καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων  Planboard 

(https://www.planboardapp.com/) 

 

 

Εικόνα 2, Εργαλείο planboardapp.com 

 

Το «Planboard» είναι ζνα εργαλείο ειδικά ςχεδιαςμζνο για τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων 

των βακμίδων εκπαίδευςθσ, για να ςχεδιάηουν και να οργανϊνουν τα μακιματα και το 

πρόγραμμά τουσ μζςω διαδικτφου. Ραρακάτω παρουςιάηονται οι βαςικζσ λειτουργίεσ του 

όςον αφορά τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων. 

 

 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Δθμιουργία Προφίλ Ο χριςτθσ πρζπει να εγγραφεί για να ζχει πρόςβαςθ και να 

χρθςιμοποιιςει το εργαλείο. Στο προφίλ κάκε χριςτθ εμφανίηονται 

οι τάξεισ που ζχει δθμιουργιςει και θ δομι αυτϊν. 

 

Δθμιουργία 

χεδίων 

Μακθμάτων/ 

Προγράμματοσ 

Ο χριςτθσ κακορίηει τθ χρονικι διάρκεια των μακθμάτων, 

δθμιουργεί τάξεισ (γνωςτικά αντικείμενα) και το αντίςτοιχο 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίςθσ, μπορεί να δθμιουργιςει κοινι δομι 

για κάποια μακιματα, ϊςτε να μθν επαναλαμβάνει ίδιεσ κινιςεισ. Ο 

χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα: 

https://www.planboardapp.com/
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 Να επεξεργαςτεί το πρόγραμμα κάκε θμζρασ. 

 Να ειςάγει τα εκπαιδευτικά πρότυπα τα οποία κα εμφανίηονται 

ςτο ςχζδιο μακιματοσ. 

 Να ειςάγει πλθροφορίεσ και να τισ μορφοποιιςει. 

 Να ειςάγει βίντεο, θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ αλλά και 

οπτικοακουςτικό υλικό και να επιςυνάψει αρχεία. 

Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα 

 

Ρεριλαμβάνει εκπαιδευτικά πρότυπα ςφμφωνα με το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα τθσ Αμερικισ και του Καναδά. (Common Core State 

Standards (United States), Texas Essential Knowledge and Skills 

(United States), Ontario Curriculum (Canada), British Columbia 

Curriculum (Canada), Saskatchewan Curriculum (Canada)). 

Ρολλοί εκπαιδευτικοί ςτόχοι ζχουν ειςαχκεί και από εκπαιδευτικοφσ 

ενϊ και ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει τουσ δικοφσ του 

ςτόχουσ. 

Διαμοιραςμόσ Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιραςτεί τα ςχζδια που ζχει δθμιουργιςει 

αλλά και να ςυνεργαςτεί με ςυναδζλφουσ του για καταςκευι 

επιτυχθμζνων ςχεδίων μακθμάτων.  

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ μπορεί  

 Να αποκθκεφςει, να εκτυπϊςει, να εξάγει ςε μορφι PDF και να 

τα αποςτείλει με email τα ςχζδια μακθμάτων του. 

 Να ενςωματϊςει βίντεο, θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ αλλά και 

οπτικοακουςτικό υλικό.  

 Να επιςυνάψει ζγγραφα, παρουςιάςεισ, βίντεο, φωτογραφίεσ 

κακϊσ επίςθσ και να δθμιουργιςει υπερςυνδζςμουσ για να 

εξοικονομιςει χϊρο. 

 Να αναηθτιςει ςχζδια μακθμάτων άλλων χρθςτϊν, 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ/ πρότυπα, ζννοιεσ και διάφορα άλλα 

κζματα που τον αφοροφν. 

 Να επεξεργαςτεί κάκε θμζρα του προγράμματοσ, να 

μετακινιςει το περιεχόμενο μία μζρα αργότερα ςε περίπτωςθ 

που ακυρωκεί το μάκθμα  αλλά και να κάνει εκκακάριςθ του 

θμεριςιου προγράμματοσ. 

 Ο χριςτθσ διακζτει θμερολόγιο όπου εμφανίηεται ςυνολικά το 

πρόγραμμά του και τα ςχζδια μακθμάτων. 



83 
 

Κόςτοσ  Δωρεάν με 500MB αποκθκευτικό χϊρο. 

 «Planboard Pro»παρζχει 3GB και κοςτίηει $29.95 ανά ζτοσ. 

Πρόςβαςθ 

 

Θ πρόςβαςθ είναι εφικτι από οποιαδιποτε ςυςκευι. 

Πίνακασ 4, Λειτουργίεσ εργαλείου Planboard 

 

3. Εργαλείο καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων LearnBoost 

(https://www.learnboost.com/) 

 

 

Εικόνα 3, Εργαλείο learnboost.com 

 

Το εργαλείο «LearnBoost» ζχει ςχεδιαςτεί για να προςφζρει ςτον εκπαιδευτικό όλα 

όςα χρειάηεται για τθ διεξαγωγι του μακιματοσ του και τθ διαχείριςθ τθσ τάξθσ του. Με το 

ςυγκεκριμζνο εργαλείο ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφξει ςχζδια μακθμάτων, να οργανϊςει 

το πρόγραμμα του ςε θμερολόγιο, να βακμολογιςει τουσ μακθτζσ και να ελζγξει τθν 

πρόοδό τουσ. Επίςθσ, το εργαλείο απευκφνεται και ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι 

μποροφν να παρακολουκιςουν το μάκθμα αλλά και για τουσ γονείσ, οι οποίοι μποροφν να 

ζχουν πρόςβαςθ ςε όςα τουσ επιτρζπει ο εκπαιδευτικόσ. Ακολουκοφν βαςικζσ λειτουργίεσ 

του για τθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων. 

https://www.learnboost.com/
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Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Προφίλ χριςτθ Ο χριςτθσ πρζπει να εγγραφεί για να ζχει πρόςβαςθ και να 

χρθςιμοποιιςει το εργαλείο. Ο κάκε χριςτθσ ζχει το δικό του προφίλ 

για να μπορεί να δθμιουργιςει ςχζδια μακθμάτων, ωρολόγιο 

πρόγραμμα και τάξεισ με τισ οποίεσ κα διαμοιράηεται τα ςχζδια του 

και κα ελζγχει τθν πορεία των εκπαιδευομζνων. 

Δθμιουργία 

χεδίου 

Μακιματοσ 

Για τθ δθμιουργία ςχεδίου μακιματοσ ο χριςτθσ: 

 Ειςάγει τα γενικά χαρακτθριςτικά του μακιματοσ, τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και τα εκπαιδευτικά πρότυπα. 

 Καταγράφει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και ςθμειϊνει τα υλικά που 

απαιτοφνται. 

 Μπορεί να επιςυνάψει αρχεία από τον υπολογιςτι του αλλά και 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ. 

 Σθμειϊνει τον τρόπο αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων αλλά και 

τθν δικι του εκτίμθςθ μετά τθ διεξαγωγι του μακιματοσ. 

 Επιλζγει ςε ποια τάξθ κα ανικει ςτο ςχζδιο μακιματοσ. 

Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα 

Ρεριλαμβάνει ενςωματωμζνα Εκπαιδευτικά Ρρότυπα, Common Core 

State Standards. 

Διαμοιραςμόσ  Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιράςει τα ςχζδια που ζχει δθμιουργιςει 

με τουσ εκπαιδευόμενουσ ι με μία ςυγκεκριμζνθ τάξθ που ζχει 

δθμιουργιςει. Επίςθσ, μπορεί να παρζχει πρόςβαςθ τουσ γονείσ και 

τουσ μακθτζσ, ϊςτε να ενθμερϊνονται για το θμερολόγιο, για τουσ 

βακμοφσ και για τισ παρουςίεσ. 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

 Ο χριςτθσ μπορεί να αποκθκεφςει, να εκτυπϊςει και να 

διαμοιραςτεί τα ςχζδια μακθμάτων του. 

 Να δθμιουργιςει τάξεισ, δθλϊνοντασ τθ χρονικι περίοδο και τισ 

ϊρεσ που κα διεξαχκοφν τα μακιματα και να προςκζςει μακθτζσ. 

 Ο χριςτθσ ζχει ζνα γενικό θμερολόγιο για το γενικό πρόγραμμα. 

Ραρζχει πολλζσ δυνατότθτεσ για τθ διαχείριςθ τθσ τάξθσ όπωσ: 

 Καταγράφει τουσ βακμοφσ για τθν πρόοδο των εκπαιδευομζνων, 

τουσ οποίουσ μπορεί να εκτυπϊςει ι να τουσ εξάγει ςτον 
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προςωπικό υπολογιςτι του χριςτθ.  

 Καταγράφει τουσ παρόντεσ αλλά και τουσ απόντεσ ςε μορφι 

λίςτασ αλλά και ςχεδιαγραμματικά. 

 Ραρζχει αναφορά για τθν πρόοδο των εκπαιδευομζνων και 

αναλφςεισ μζςα από γραφιματα τόςο για ολόκλθρθ τθν τάξθ όςο 

και για τον κάκε εκπαιδευόμενο ξεχωριςτά. 

 Άμεςθ πρόςβαςθ ςτουσ γονείσ και ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. 

 Είναι διακζςιμο ςε 50 γλϊςςεσ. 

Κόςτοσ Δωρεάν με μία απλι εγγραφι  

Πρόςβαςθ Θ πρόςβαςθ είναι εφικτι από οποιαδιποτε ςυςκευι, όπου και αν 

βρίςκεται ο χριςτθσ αρκεί να ζχει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. 

Πίνακασ 5, Λειτουργίεσ εργαλείου learnboost.com 

 

4. Εργαλείο καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων Coreplanner 

(http://coreplanner.com/) 

 

 

Εικόνα 4, Εργαλείο coreplanner.com 

 

Το «Coreplanner» είναι ζνα εργαλείο για καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων, το οποίο 

ευκυγραμμίηεται με τα Εκνικά Εκπαιδευτικά Ρρότυπα (Common Core State Standards) και 

http://coreplanner.com/
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είναι διακζςιμο ςτο χριςτθ εφόςον καταβάλλει κάποιο ποςό. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

το αξιοποιιςει για να δθμιουργιςει εφκολα ςχζδια μακθμάτων, τάξεισ και να διαμοιραςτεί 

το υλικό. Ακολουκοφν μερικζσ από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του: 

 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Προφίλ Ο κάκε χριςτθσ δθμιουργεί το δικό του προφίλ για να αναπτφξει 

ςχζδια  μακθμάτων . 

Δθμιουργία 

χεδίου 

Μακιματοσ 

Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα για τθ δθμιουργία μακιματοσ 

 Ειςάγει το όνομα και  το κζμα του μακιματοσ 

 Δίνει μία περιγραφι  

 Επιλζγει εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι ςυνδζονται με τα 

Εκνικά Εκπαιδευτικά Ρρότυπα και εμφανίηονται όςοι είναι 

ςχετικοί με το κζμα που ζχει επιλεχκεί. 

Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα 

Το εργαλείο ευκυγραμμίηεται με Εκνικά Εκπαιδευτικά Ρρότυπα 

(Common Core State Standards), απ’ όπου ο χριςτθσ μπορεί να 

επιλζξει ανάλογα με τθν κατθγορία μακιματοσ. 

Διαμοιραςμόσ  Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιραςτεί τα ςχζδια που ζχει δθμιουργιςει 

με τισ τάξεισ που ζχει δθμιουργιςει, με τουσ ςυναδζλφουσ και τουσ 

διαχειριςτζσ.  

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ μπορεί 

 Να δθμιουργιςει τάξεισ. 

 Να αναηθτιςει από τθν «CCS Library» εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

ανάλογα με τον βακμό, το γνωςτικό αντικείμενο και το κζμα. 

 Να ευκυγραμμίςει το μάκθμα με τα εκπαιδευτικά πρότυπα και να 

κζςει τουσ ανάλογουσ ςτόχουσ.  

Κόςτοσ Ο χριςτθσ μπορεί να το αποκτιςει με 15$ το μινα ι με 99$ το χρόνο.  

Πρόςβαςθ Μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 6, Λειτουργίεσ εργαλείου coreplanner.com 
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5. Εργαλείο καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων my lesson planner 

(http://www.mylessonplanner.com/) 

 

 

Εικόνα 5, Εργαλείο mylessonplanner.com 

 

Το «my lesson planer» είναι ολοκλθρωμζνο εργαλείο  με το οποίο ο εκπαιδευτικόσ ζχει 

τθ δυνατότθτα να καταςκευάςει ςχζδια μακθμάτων, να οργανϊςει τθ διδαςκαλία του αλλά 

και να διαχειριςτεί τθν τάξθ του. Αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που του παρζχει ο χριςτθσ 

μπορεί να ςχεδιάςει με ευκολία και  να εξοικονομϊντασ παράλλθλα χρόνο. Στον πίνακα 

που ακολουκεί αναφζρονται οι βαςικζσ λειτουργιζσ του: 

 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Προφίλ Ο χριςτθσ πρζπει να εγγραφεί για να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτισ 

λειτουργίεσ του εργαλείου. 

Δθμιουργία 

χεδίου 

Μακιματοσ 

Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα για τθ δθμιουργία μακιματοσ 

 Επιλζγει εκπαιδευτικά πρότυπα 

 Καταγράφει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ  

 Ειςάγει τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ  

 Συμπλθρϊνει επιπλζον χαρακτθριςτικά του μακιματοσ 

http://www.mylessonplanner.com/
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(Αξιολόγθςθ, Εκπαιδευτικι προςζγγιςθ) 

Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα 

Ευκυγραμμίηεται με Εκπαιδευτικά Ρρότυπα (Common Core State 

Standards).Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τα εκπαιδευτικά πρότυπα 

κάκε πολιτείασ τθσ Αμερικισ, κακϊσ επίςθσ μπορεί να ειςάγει λζξεισ 

κλειδιά και να εμφανιςτοφν οι ανάλογοι ςτόχοι. 

Διαμοιραςμόσ  Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιραςτεί τα ςχζδια που ζχει δθμιουργιςει 

με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ αλλά και με τθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα τοποκετϊντασ τα ςτθ βιβλιοκικθ. 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ μπορεί: 

 Να δθμιουργιςει θμερολόγιο και ςχεδιάςει το πρόγραμμα ανά 

θμζρα, εβδομάδα ι ανά γνωςτικό αντικείμενο, να ειςάγει 

ςθμειϊςεισ και ςθμαντικά γεγονότα.  

 Να εκτυπϊςει τα ςχζδια μακθμάτων. 

 Να διαχειριςτεί το πρόγραμμα, να το αντιγράψει ςε κάποια άλλθ 

θμερομθνία ι να μετακινιςει όλο το πρόγραμμα μία μζρα 

αργότερα. 

 Να δθμιουργιςει λίςτα με τα «αγαπθμζνα» ςχζδια. 

 Να αναηθτιςει ςχζδια μακθμάτων από τθν βιβλιοκικθ και να τα 

βακμολογιςει. 

 Να διαχειριςτεί τθν τάξθ και να παρακολουκιςει τθ ςυμμετοχι 

και τισ απουςίεσ των μακθτϊν. 

 Να παρακολουκιςει τθν πρόοδο των μακθτϊν με τθ βοικεια 

ενόσ εργαλείου. 

Κόςτοσ Ο χριςτθσ μπορεί να το αποκτιςει με 7.95$ το μινα.  

Πρόςβαςθ Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 7, Λειτουργίεσ εργαλείου mylessonplanner.com 
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6. Εργαλείο καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων ςφμφωνα με το UEN UTAH 

Education Network (http://www.uen.org/lessonplan/) 

 

 

Εικόνα 6, Εργαλείο myuen 

 

Το UEN (UTAH EDUCATION NETWORK) αποτελεί το εκπαιδευτικό διαδίκτυο τθσ 

πολιτείασ τθσ Αμερικισ Utah, το οποίο παρζχει υπθρεςίεσ για όλα τα ςχολεία τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ και τα πανεπιςτιμια τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ραρζχει υπθρεςίεσ 

διαδικτφου, εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ, όπου οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε υψθλισ 

ποιότθτασ εκπαιδευτικό υλικό και άλλεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ από τισ οποίεσ 

επωφελοφνται οι εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ , οι γονείσ αλλά και οι τοπικζσ κοινότθτεσ. Πςον 

αφορά τα ςχζδια μακθμάτων, οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε ζτοιμα ςχζδια ενϊ ζχουν τθ 

δυνατότθτα να αναπτφξουν δικά τουσ, όπωσ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ο εκπαιδευτικόσ 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ λειτουργία «my.uen» για να δθμιουργιςει το δικό του προφίλ 

και προςωπικι ςελίδα. 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Προφίλ Ο κάκε χριςτθσ δθμιουργεί το δικό του προφίλ, για να αναπτφξει 

ςχζδια  μακθμάτων ενϊ ο χριςτθσ χωρίσ εγγραφι μπορεί μόνο να 

http://www.uen.org/lessonplan/
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αναηθτιςει εκπαιδευτικό υλικό. Ο εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μπορεί να 

δθμιουργιςει προςωπικι ςελίδα για να επικοινωνεί με τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, τουσ γονείσ και να είναι διακζςιμθ ςε άλλουσ 

χριςτεσ αλλά και ιδιωτικι, όπου μπορεί να δθμιουργιςει ςχζδια 

μακθμάτων, ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ, ωρολόγιο πρόγραμμα και να 

χρθςιμοποιιςει επιμζρουσ εργαλεία. 

Δθμιουργία 

χεδίου 

Μακιματοσ 

Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει όςα πεδία χρειάηεται για τθν δθμιουργία του 

μακιματοσ. Ο χριςτθσ μπορεί: 

 Να ειςάγει το όνομα του ςυγγραφζα, μία περίλθψθ, τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τθ χρονικι διάρκεια του μακιματοσ, τισ 

δεξιότθτεσ που κα αναπτφξουν οι εκπαιδευόμενοι, τθν 

βιβλιογραφία, λζξεισ- κλειδιά.  

 Να ειςάγει και να επιςυνάψει τισ πθγζσ και τον εξοπλιςμό που 

απαιτοφνται για το μάκθμα αλλά και να καταγράψει τισ 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ.  

 Να ειςάγει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηεται να ζχει ο 

εκπαιδευτικόσ πριν ξεκινιςει το μάκθμα, τθν προχπάρχουςα 

γνϊςθ των εκπαιδευομζνων, τα μακθςιακά αποτελζςματα, τα 

ςτάδια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ που κα ακολουκιςει, τισ 

τεχνικζσ που κα ακολουκιςει για μακθτζσ με ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά.   

 Να επιςυνάψει κάποιο αρχείο για τθν αξιολόγθςθ των 

εκπαιδευομζνων (κουίη, τεςτ). Επίςθσ, μπορεί να δθμιουργιςει 

μία ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ ειςάγοντασ το αντικείμενο του 

μακιματοσ. Ζτςι, δθμιουργείται μία ρουμπρίκα με ζτοιμα 

κριτιρια, τα οποία ο χριςτθσ μπορεί να επεξεργαςτεί κακϊσ 

επίςθσ μπορεί να περιθγθκεί ςε ζτοιμεσ ρουμπρίκεσ. 

Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα 

Ρεριλαμβάνει ενςωματωμζνα εκπαιδευτικά πρότυπα, απ’ όπου ο 

χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ανάλογα με τθν κατθγορία μακιματοσ. 

Διαμοιραςμόσ Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιραςτεί τα ςχζδια που ζχει δθμιουργιςει 

μζςω εφαρμογϊν (Email, Facebook, Tweet, Gmail). 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ μπορεί: 

 Να αποκθκεφςει τα ςχζδια του και να τα εκτυπϊςει. 
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 Να αναηθτιςει ςχζδια μακθμάτων άλλων χρθςτϊν, το οποίο είναι 

ταξινομθμζνο ςε κατθγορίεσ. 

Στθν δθμόςια ςελίδα ο χριςτθσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ 

για τον εαυτό του, να ςθμειϊςει ανακοινϊςεισ και να προβάλει το 

θμερολόγιο του ενϊ ςτθν ιδιωτικι ςελίδα ο χριςτθσ μπορεί να 

καταςκευάςει ςχζδια μακθμάτων, ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ και να 

επεξεργαςτεί το θμερολόγιό του. 

Κόςτοσ Δωρεάν με μία απλι εγγραφι. 

Πρόςβαςθ Θ πρόςβαςθ είναι εφικτι από οποιαδιποτε ςυςκευι, όπου και αν 

βρίςκεται ο χριςτθσ αρκεί να ζχει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. 

Πίνακασ 8, Λειτουργίεσ εργαλείου myuen 

 

Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν κάποια εργαλεία, τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν οργάνωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ και ςτθν προετοιμαςία του μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

αξιοποιιςει τα ακόλουκα εργαλεία για να ςυγκεντρϊςει τισ πλθροφορίεσ που ζχει ςυλλζξει 

από το διαδίκτυο και το υλικό που διακζτει ςε ζνα διαδικτακό χϊρο, ϊςτε να τα οργανϊςει 

και να τα διαμοιραςτεί με τουσ εκπαιδευόμενουσ και άλλουσ χριςτεσ. Τζτοιου είδουσ 

εργαλεία είναι το  LiveBinders,  το Blendspace (Edcanvas) και το Pinterest, τα οποία 

παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. 
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1. Σο Εργαλείο LiveBinders (http://www.livebinders.com/) 

 

Εικόνα 7, Εργαλείο LiveBinders.com 

 

Με το εργαλείο «LiveBinders», οι χριςτεσ μποροφν να οργανϊςουν το υλικό τουσ 

διαδικτυακά και τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγουν και να ςυνεργαςτοφν με άλλουσ χριςτεσ. 

Απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι μποροφν να οργανϊςουν και διαμοιραςτοφν το 

εκπαιδευτικό υλικό εξοικονομϊντασ χρόνο ςε μακθτζσ, οι οποίοι μποροφν να 

ςυνεργαςτοφν και να δθμιουργιςουν υλικό αλλά και ςτουσ γονείσ κακϊσ και εκείνοι 

μποροφν να αναηθτιςουν υλικό για να βοθκιςουν ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ. 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Προφίλ Ο χριςτθσ πρζπει να εγγραφεί για να ζχει πρόςβαςθ και να 

χρθςιμοποιιςει το εργαλείο. 

Δθμιουργία 

χεδίου 

Μακιματοσ 

Ο χριςτθσ δθμιουργεί το μάκθμά του 

 Ειςάγει τα γενικά χαρακτθριςτικά του μακιματοσ 

 Μπορεί να δθμιουργιςει καρτζλεσ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςαν 

ενότθτεσ μακθμάτων και μζςα ςε αυτζσ να δθμιουργιςει υπο-

ενότθτεσ.  

 Μπορεί να ανεβάςει αρχεία, εικόνεσ, βίντεο, παρουςιάςεισ,  

http://www.livebinders.com/
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υλικό από άλλεσ εφαρμογζσ (Flickr, YouTube, QR codes, Embed 

Codes, Dropbox,  Delicious)  

 Να ορίςει τθν εμφάνιςθ του μακιματοσ 

 Να ειςάγει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που τον ενδιαφζρει και να 

εμφανίςει κατευκείαν ςτθν καρτζλα του ολόκλθρθ τθν ςελίδα.  

Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα 

Δεν περιλαμβάνει ενςωματωμζνα εκπαιδευτικά πρότυπα αλλά ο 

χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει ςχετικό υλικό. 

Διαμοιραςμόσ Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιραςτεί τα ςχζδια που ζχει δθμιουργιςει   

με άλλουσ χριςτεσ, ϊςτε να δθμιουργιςουν από κοινοφ μία ενότθτα, 

με τουσ εκπαιδευόμενουσ αλλά και με τουσ γονείσ μζςω εφαρμογϊν 

(Email, Facebook, Google+1,Plurk etc.). Επίςθσ, οι εκπαιδευόμενοι 

μποροφν και εκείνοι να ςυνεργαςτοφν, ϊςτε να δθμιουργιςουν 

ομαδικά ζνα binder. 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ μπορεί 

 Να αποκθκεφςει τα ςχζδια του ςε φακζλουσ. 

 Να επιλζξει αν κα είναι ορατό ςε όλουσ τουσ χριςτεσ. 

 Να οργανϊςει πλθροφορίεσ και να δθμιουργιςει μία βιβλιοκικθ.  

 Να αναηθτιςει ςχζδια μακθμάτων, να τα ςχολιάςει και να 

ψθφίςει, εάν του φάνθκαν χριςιμα. 

 Κάκε φορά που βρίςκει κάποια ιςτοςελίδα που τον ενδιαφζρει 

μπορεί αυτόματα μζςω του «liveBinder It» να τθν προςκζςει  ςτα 

ςχζδιά του. 

Κόςτοσ  Θ βαςικι ζκδοςθ είναι δωρεάν με μία απλι εγγραφι, θ οποία 

παρζχει 100ΜΒ ςτο χριςτθ. 

 Για περιςςότερεσ δυνατότθτεσ και χωρθτικότθτα, ο χριςτθσ κα 

πρζπει να καταβάλλει κάποιο ποςό. (Για 500ΜΒ $29.95/ ζτοσ) 

(50GΒ $199.50/ ζτοσ)  

Πρόςβαςθ Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου, από οποιαδιποτε ςυςκευι. 

Πίνακασ 9, Λειτουργίεσ εργαλείου LiveBinders.com 
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2. Σο Εργαλείο Blendspace (Edcanvas) (https://www.blendspace.com/) 

 

 

Εικόνα 8, Εργαλείο blendspace 

 

Το εργαλείο «Blendspace» είναι θ εξζλιξθ του παλαιότερου «Edcanvas» και αποτελεί 

ζναν ιδανικό χϊρο, όπου ο χριςτθσ και ςυγκεκριμζνα ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

ςυγκεντρϊςει και να οργανϊςει το ψθφιακό υλικό ςε μία ςουίτα εργαλείων, να το 

διαμοιραςτεί αλλά και να παρακολουκιςει τθν πρόοδο των εκπαιδευομζνων. Απευκφνεται 

ςε εκπαιδευτικοφσ, ςε μακθτζσ οι οποίοι μποροφν να ςυνεργαςτοφν αλλά και να 

παρακολουκιςουν ζνα μάκθμα και ςε ςχολεία, για τα οποία παρζχεται ειδικι ζκδοςθ του 

εργαλείου με περιςςότερεσ δυνατότθτεσ. Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τισ ανάγκεσ τθσ αντεςτραμμζνθσ μάκθςθσ (flipped learning) και τθσ 

μικτισ μάκθςθσ (blended learning) αλλά και για ςυνεργατικι μάκθςθ. 

 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Προφίλ  χριςτθ Ο χριςτθσ πρζπει να εγγραφεί για να ζχει πρόςβαςθ και να 

δθμιουργιςει το δικό του προφίλ, όπου εμφανίηονται τα ςχζδια 

μακθμάτων του, οι ςυλλογζσ του και οι τάξεισ που ζχει αναπτφξει. 

https://www.blendspace.com/
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Δθμιουργία 

χεδίου 

Μακιματοσ 

Ο χριςτθσ οργανϊνει τα αρχεία του ςτον διαμορφωμζνο καμβά και 

μπορεί να ανεβάςει υλικό κακϊσ ζχει πρόςβαςθ ςε πολλζσ 

εφαρμογζσ, όπωσ YouTube, Dropbox, OpenEd, Flickr, Educreations, 

Gooru Learning, Google Drive, Web αλλά και ςτα προςωπικά του 

αρχεία. Επίςθσ, μπορεί να ειςάγει κείμενο και να δθμιουργιςει κουίη. 

Αφοφ ολοκλθρϊςει το ςχζδιο, μπορεί να το αναπαράγει. 

Εκπαιδευτικά 

Πρότυπα 

Δεν περιλαμβάνει ενςωματωμζνα εκπαιδευτικά πρότυπα. 

Διαμοιραςμόσ   Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιραςτεί τα ςχζδια που ζχει δθμιουργιςει 

με τουσ εκπαιδευόμενουσ ι με μία ςυγκεκριμζνθ τάξθ  που ζχει 

δθμιουργιςει αλλά και διαδικτυακά μζςω εφαρμογϊν (Edmodo, 

Facebook, Twitter, Email, Embed, QR Code). Επίςθσ, μπορεί να 

ςυνεργαςτεί με ςυναδζλφουσ του για καταςκευι επιτυχθμζνων 

ςχεδίων μακθμάτων μζςω τθσ Premium ζκδοςθσ. 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ μπορεί 

 Να αποκθκεφςει τα ςχζδια του, να τα εκτυπϊςει και να τα εξάγει 

ςε μορφι PDF, να τα αποςτείλει με email.  

 Να επιλζξει άδεια χριςθσ των ςχεδίων του. 

 Να αναηθτιςει ςχζδια μακθμάτων άλλων χρθςτϊν, ςτα οποία 

εμφανίηεται ο δθμιουργόσ του, θ θμερομθνία ςχεδιαςμοφ, θ 

επιςκεψιμότθτα , να περιθγθκεί ςε αυτά, να τα αντιγράψει και να 

τα εκτυπϊςει. 

 Να δθμιουργιςει μία τάξθ, με τθν οποία κα διαμοιράηεται τα 

ςχζδια του. 

 Να αξιολογιςει τθν τάξθ του βλζποντασ πόςοι εκπαιδευόμενοι το 

παρακολοφκθςαν, πόςο χρόνο αφιζρωςαν, ςε πόςουσ άρεςε ι 

δεν άρεςε. 

 Να δϊςει ανατροφοδότθςθ βλζποντασ τα ςχόλιά τουσ και πόςοι 

ηιτθςαν βοικεια κακϊσ επίςθσ και τισ επιδόςεισ τουσ ςε τυχόν 

κουίη.  

Κόςτοσ  Δωρεάν με μία απλι εγγραφι  

 Ο χριςτθσ μπορεί να αποκτιςει τθν ζκδοςθ με τα παραπάνω 

χαρακτθριςτικά, καταβάλλοντασ κάποιο ποςό. 
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Πρόςβαςθ 

 

Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου, από οποιαδιποτε ςυςκευι. 

Πίνακασ 10, Λειτουργίεσ εργαλείου blendspace 

 

3. Pinterest (http://www.pinterest.com/) 

 

 

Εικόνα 9,  Εργαλείο pinterest.com 

  

 Το «Pinterest» είναι εργαλείο, όπου ο χριςτθσ μπορεί να ςυγκεντρϊςει και να 

οργανϊςει πλθροφορίεσ για διάφορα κζματα αλλά και να περιθγθκεί ςτο υλικό που ζχουν 

δθμοςιεφςει οι χριςτεσ. Είναι ζνα εργαλείο εφχρθςτο, που απευκφνεται ςε ευρφ κοινό και 

διατίκεται δωρεάν. Σε αυτόν τον χϊρο μποροφν και οι εκπαιδευτικοί να οργανϊςουν και να 

μοιραςτοφν το εκπαιδευτικό υλικό και οτιδιποτε ανακαλφπτουν από το διαδίκτυο αλλά και 

να αναηθτιςουν από το ιδθ υπάρχον υλικό.  

 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Προφίλ Ο χριςτθσ πρζπει να εγγραφεί για να  αποκτιςει το δικό του προφίλ, 

όπου μπορεί να δθμιουργιςει  πίνακεσ με διαφορετικό κζμα και να 

επιςυνάψει και να οργανϊςει τισ πλθροφορίεσ που ζχει ςυγκεντρϊςει 

http://www.pinterest.com/
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από το διαδίκτυο.  

Δθμιουργία 

χεδίου 

Μακιματοσ 

Ο χριςτθσ δθμιουργεί τον πίνακά του, ειςάγει γενικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με αυτό (τίτλοσ, γενικι περιγραφι), μπορεί να επιςυνάψει 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ και εικόνεσ από τον υπολογιςτι του. 

Εκπαιδευτικοί 

Πρότυπα 

Δεν περιλαμβάνει ενςωματωμζνα εκπαιδευτικά πρότυπα αλλά ο 

χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει ςχετικό υλικό. 

Διαμοιραςμόσ Ο χριςτθσ μπορεί να διαμοιραςτεί τουσ πίνακεσ που ζχει 

δθμιουργιςει με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ ενϊ μπορεί επίςθσ να 

προςκαλζςει κάποιον άλλο χριςτθ, ϊςτε να διαμορφϊςουν από 

κοινοφ ζναν πίνακα.  Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςτείλει τον 

δικό του πίνακα ι και άλλου χριςτθ μζςω εφαρμογϊν (Facebook, 

Google, Gmail, Yahoo). 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ μπορεί 

 Να αναηθτιςει υλικό άλλων χρθςτϊν 

 Να δθλϊςει εάν του αρζςει κάποια δθμοςίευςθ αλλά και να τθν 

«καρφιτςϊςει»  ςτον δικό του πίνακα.  

 Να ακολουκιςει άλλουσ χριςτεσ 

Κόςτοσ Δωρεάν  

Πρόςβαςθ  Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου, από οποιαδιποτε ςυςκευι. 

Πίνακασ 11, Λειτουργίεσ εργαλείου pinterest.com 

 

Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να αναφζρουμε, ότι ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει και πλικοσ άλλων εργαλείων, με τα οποία μπορεί να ενιςχφςει και να 

υποςτθρίξει τθ διδαςκαλία του. Με τθν αξιοποίθςθ των εργαλείων ο εκπαιδευτικόσ 

εκςυγχρονίηει τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και κινθτοποιεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν 

κακϊσ εμπλζκονται ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Τζτοιου είδουσ εργαλεία, όπωσ το 

VoiceThread και εργαλεία που προτείνονται από τθν εκπαιδευτικι πφλθ Scholastic 

ακολουκοφν ςτθ ςυνζχεια. 
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1. Σο εργαλείο VoiceThread (http://voicethread.com/) 

 

 

Εικόνα 10,  Εργαλείο VoiceThread 

 

Ζνα εργαλείο, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν παρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και 

μπορεί να αξιοποιθκεί για τισ ανάγκεσ τθσ δευτεροβάκμιασ και τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ.  Ο χριςτθσ δθμιουργεί προφίλ και ςτθ ςυνζχεια μπορεί να αναπτφξει το δικό 

του υλικό και να δθμιουργιςει παρουςιάςεισ με ζγγραφα, εικόνεσ, βίντεο  ςυνοδευόμενο 

από ςχόλια γραπτά και θχθτικά. Ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ομάδεσ και τάξεισ και  

να διαμοιραςτεί μαηί τουσ ι γενικά με τα μζλθ τθσ κοινότθτασ το υλικό που ζχει αναπτφξει. 

Οι υπόλοιποι χριςτεσ μποροφν με τθ ςειρά τουσ να ειςάγουν ςχόλια γραπτά και θχθτικά 

μζςω μικροφϊνου, κάμερασ, τθλεφϊνου. Επιπλζον, κάκε εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μπορεί 

να περιθγθκεί ςτο διακζςιμο υλικό αλλά και να αναηθτιςει ειςάγοντασ λζξεισ κλειδιά. Με 

το ςυγκεκριμζνο εργαλείο θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ παίρνει άλλθ μορφι κακϊσ με τθ 

χριςθ του προάγεται θ ςυνεργατικότθτα, θ επικοινωνία, θ δθμιουργικότθτα και θ κριτικι 

ςκζψθ των εκπαιδευομζνων. 

 

 

 

 

 

http://voicethread.com/
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2. Η εκπαιδευτικι πφλθ Scholastic (http://teacher.scholastic.com/tools/)  

 

 

Εικόνα 11, Εργαλείο από την εκπαιδευτική πφλη Scholastic 

 

Στθν εκπαιδευτικι πφλθ Scholastic ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ανακαλφψει εργαλεία, με 

τα οποία μπορεί να υποςτθρίξει και να οργανϊςει τθ διδαςκαλία του. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει 

ςτθ διάκεςι του γραφικοφσ οργανωτζσ (graphic organizers), οι οποίοι είναι χριςιμοι τόςο 

για τον εκπαιδευτικό κακϊσ τον βοθκοφν να διακρίνει τισ αδυναμίεσ των εκπαιδευομζνων 

κατά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, να αξιολογιςει το επίπεδο κατανόθςθσ τουσ όςο και για 

τουσ εκπαιδευόμενουσ για να  καταςκευάςουν μόνοι τουσ το νόθμα του μακιματοσ και να 

οργανϊςουν τισ πλθροφορίεσ. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν ωσ 

υποςτθρικτικό εργαλείο για όλα τα επίπεδα των μακθτϊν Κ-12 και μποροφν να τα ζχουν 

άμεςα ςτθ διάκεςι τουσ εκτυπϊνοντασ τα. Ριο ςυγκεκριμζνα περιλαμβάνει: 

 Σχεδιαγράμματα για τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν: Επτά διαφορετικά 

ςχεδιαγράμματα, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για διαφορετικό ςκοπό όπωσ για να 

ιεραρχιςουν τισ πλθροφορίεσ, να οργανϊςουν τισ ιδζεσ τουσ, να απεικονίςουν μία 

κυκλικι διαδικαςία, να καταγράψουν τισ αιτίεσ και τα αποτελζςματα αλλά και να 

δθμιουργιςουν ζναν χρονολογικό πίνακα. 

http://teacher.scholastic.com/tools/
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 Γραφικοφσ οργανωτζσ για τθν κατανόθςθ κειμζνου: Στόχο ζχουν να βοθκιςουν τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να ανιχνεφςουν τθν προχπάρχουςα γνϊςθ, να αναπτφξουν 

ερωτιματα, να κζςουν ςτόχουσ, ϊςτε να γίνουν ενεργθτικοί αναγνϊςτεσ. Επίςθσ, 

με τθ βοικεια των ςχεδιαγραμμάτων μποροφν να εντοπίςουν  και να διακρίνουν τα 

ςχιματα λόγου αλλά και να αναπτφξουν τθν ςκζψθ τουσ αναηθτϊντασ τθ βαςικι 

ιδζα του κειμζνου.  

 Γραφικοφσ οργανωτζσ για τθν κατανόθςθ χαρακτιρων: Χρθςιμοποιϊντασ τουσ 

γραφικοφσ οργανωτζσ, οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να εντοπίςουν και να 

καταγράψουν τα χαρακτθριςτικά των θρϊων, τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ 

μεταξφ χαρακτιρων, ϊςτε να εντοπίςουν τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ. 

 Γραφικοφσ οργανωτζσ για τθν πλοκι τθσ ιςτορίασ: Χρθςιμοποιϊντασ τουσ 

γραφικοφσ οργανωτζσ, οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να εντοπίςουν το πρόβλθμα 

που παρουςιάηεται, να καταγράψουν τα γεγονότα και να βρουν τθ λφςθ του 

προβλιματοσ.  

 Γραφικοφσ οργανωτζσ για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων: Ο εκπαιδευτικόσ 

μπορεί να τουσ αξιοποιιςει για να αξιολογιςει τθν πρόοδο και τθ μελζτθ των 

μακθτϊν. 

Επιπλζον, ςτθν εκπαιδευτικι πφλθ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

εργαλείο «flash card maker» με τθ βοικεια του οποίου μπορεί να καταςκευάςει 

διαδραςτικζσ κάρτεσ για να εξαςκθκοφν οι εκπαιδευόμενοι ςτα  μακθματικά, να 

απομνθμονεφςουν το λεξιλόγιο αλλά και να κυμοφνται θμερομθνίεσ ιςτορικϊν γεγονότων. 

Επίςθσ, ζνα κατάλλθλο εργαλείο για τθν ορκογραφία και τθν εξάςκθςθ ςτο λεξιλόγιο είναι 

το «spelling wizard», όπου ο χριςτθσ ειςάγει λζξεισ και μπορεί αυτόματα, είτε να 

δθμιουργιςει μία δραςτθριότθτα αναγραμματιςμοφ, είτε ζνα κρυπτόλεξο ςτα οποία 

μποροφν να εξαςκθκοφν οι εκπαιδευόμενοι. Τζλοσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να αξιοποιιςει 

το εργαλείο «Class Set-Up tool» για να ςχεδιάςει εικονικά τθν διάταξθ τθσ αίκουςασ 

διδαςκαλίασ, ϊςτε να δθμιουργιςει κατάλλθλεσ ςυνκικεσ μάκθςθσ. 
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4.1.2 ύγκριςη Εργαλεύων Καταςκευόσ χεδύων Μαθημϊτων και Αποτελϋςματα 

 

Μετά τθν επιςκόπθςθ των εργαλείων καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων που 

πραγματοποιικθκε παραπάνω, παρατθρικθκαν οι βαςικότερεσ λειτουργίεσ που 

διακρίνουν τα περιςςότερα από αυτά και οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςτθ ςυνζχεια: 

 Εγγραφι χρθςτϊν - Δθμιουργία Ρροφίλ: Στα περιςςότερα εργαλεία ο κάκε χριςτθσ 

πρζπει να εγγραφεί και να δθμιουργιςει το δικό του προφίλ, για να αναπτφξει 

ςχζδια μακθμάτων και να ζχει πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ που παρζχει το 

εργαλείο. Βζβαια ςε κάποια εργαλεία ο επιςκζπτθσ μπορεί χωρίσ εγγραφι μόνο να 

περιθγθκεί ςτο διακζςιμο υλικό.   

 Θμερολόγιο: Τα περιςςότερα εργαλεία παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να 

δθμιουργιςει θμερολόγιο για το θμεριςιο, εβδομαδιαίο, μθνιαίο πρόγραμμα. 

Μπορεί να ςθμειϊςει πάνω ςτθν θμζρα πλθροφορίεσ για το μάκθμα, ςθμαντικά 

γεγονότα αλλά και ολόκλθρο το ςχζδιο μακιματοσ και τισ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ με τουσ αντίςτοιχουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. 

 Δθμιουργία Σχεδίων Μακθμάτων: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει 

ςχζδια μακθμάτων ακλουκϊντασ κάποια ςτάδια. Αρχικά, δίνει μία περιγραφι του 

μακιματοσ και ειςάγει τα βαςικά ςτοιχεία, όπωσ τίτλοσ μακιματοσ, γνωςτικό 

αντικείμενο, εκπαιδευτικι βακμίδα, ϊςτε να μπορεί να ταξινομθκεί και να είναι 

εφκολοσ ο εντοπιςμόσ του από άλλουσ χριςτεσ. Στθ ςυνζχεια, δίνει μια αναλυτικι 

περιγραφι ςχετικά με τθν πορεία διδαςκαλίασ ενϊ επίςθσ μπορεί να επιςυνάψει 

ζγγραφα και θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ. 

 Διαμοιραςμόσ: Ο χριςτθσ (εκπαιδευτικόσ) μπορεί να διαμοιραςτεί τα ςχζδια 

μακθμάτων και το πρόγραμμα που ζχει δθμιουργιςει με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ ι 

άλλα μζλθ, ϊςτε να ανταλλάξουν ιδζεσ αλλά και να ςυνεργαςτοφν για τθν από 

κοινοφ δθμιουργία ςχεδίων. Επίςθσ, ο χριςτθσ (εκπαιδευτικόσ) αλλά και με τουσ 

εκπαιδευόμενουσ ι με μία τάξθ, ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςτο υλικό. Σε κάποια 

εργαλεία ο χριςτθσ (εκπαιδευτικόσ) μπορεί να επιτρζψει τθν πρόςβαςθ και ςτουσ 

γονείσ των εκπαιδευομζνων. 

 Αναηιτθςθ: Σε κάποια εργαλεία ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει 

ςχζδια μακθμάτων, τα οποία είναι διακζςιμα από άλλουσ χριςτεσ ϊςτε να 

εμπνευςτεί από το υπάρχον υλικό. 

 Κόςτοσ: Κάποια εργαλεία είναι δωρεάν, εάν όμωσ ο χριςτθσ χρειάηεται 

περιςςότερο αποκθκευτικό χϊρο κα χρειαςτεί να καταβάλλει κάποιο ποςό. Σε  
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κάποια άλλα εργαλεία ανάμεςα ςτα οποία παρουςιάςτθκαν χριςτθσ χρειάηεται να 

καταβάλλει εξαρχισ ζνα μικρό ποςό ϊςτε να αξιοποιιςει τισ λειτουργίεσ του.  

 

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ζνασ ςυγκριτικόσ πίνακασ με τα εργαλεία που περιγράφθκαν 

νωρίτερα, ϊςτε να παρουςιαςτοφν ςυγκεντρωτικά οι βαςικζσ λειτουργίεσ τουσ.  

 

Βαςικζσ  

Λειτουργίεσ 

1.
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9.
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Εγγραφι-

Δθμιουργία 

Προφίλ                   

Ημερολόγιο 
              −  −  − 

Δθμιουργία 

χεδίων 

Μακθμάτων 
                  

Διαμοιραςμόσ 
                  

Αναηιτθςθ    −      −   −           

Κόςτοσ- Δωρεάν 
        −   −         

Επιςυναπτόμενα 

Αρχεία 
      -            

Πίνακασ 12, Συγκριτικόσ Πίνακασ Εργαλείων Καταςκευήσ Σχεδίων Μαθημάτων 

 

Σε ςυνάρτθςθ με όςα παρουςιάςτθκαν ςε προθγοφμενα κεφάλαια ςε ζνα ςχζδιο 

μακιματοσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται αρχικά οι βαςικζσ πλθροφορίεσ για το ςχζδιο 

μακιματοσ (όπωσ τίτλοσ μακιματοσ, τάξθ, γνωςτικό αντικείμενο, ενότθτα) ο διδακτικόσ 
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ςκοπόσ του μακιματοσ και οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι, οι διδακτικζσ τεχνικζσ προςεγγίςεισ 

που κα χρθςιμοποιθκοφν και προςεγγίςεισ, όπου αναφζρονται οι φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ 

κακϊσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε φάςθσ. Επιπλζον, ςε ζνα ςχζδιο μακιματοσ 

αναφζρονται τα εποπτικά και διδακτικά μζςα, όπωσ ζντυπα, ςυςκευζσ ι άλλα διδακτικά 

υλικά που ςκοπεφει να χρθςιμοποιιςει εκπαιδευτικόσ αλλά θ αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ, 

όπου αναφζρονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ κα ελεγχκεί κατά πόςο επιτεφχκθκαν οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι αλλά και θ  πορεία τθσ διδαςκαλίασ. 

Στθ ςυνζχεια, κα εξετάςουμε κατά πόςο τα εργαλεία καταςκευισ ςχεδίων 

μακθμάτων και τα ςτάδια ι τα πρότυπα που παρζχονται καλφπτουν τα βαςικά ςτοιχεία 

που πρζπει να ζχει ζνα ςχζδιο μακιματοσ. Ο παρακάτω ςυγκριτικόσ πίνακασ αποτελείται 

από τα εργαλεία που παρουςιάςτθκαν και από τα βαςικά ςτοιχεία που πρζπει να ζχει ζνα 

ςχζδιο μακιματοσ για να είναι ολοκλθρωμζνο, ϊςτε να ελεγχκεί κατά πόςο τα ςτάδια που 

παρζχονται από τα εργαλεία για τθ δθμιουργία ενόσ ςχεδίου υπθρετοφν  το ςκοπό αυτό. 

 

                     Εργαλεία 

 

Δομικά  

υςτατικά 

χεδίου  
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Σίτλοσ                   

Σάξθ -  -      -  -  -  -  -  

Ενότθτα                   

υγγραφζασ                   

Διάρκεια               -  -  

Εκπαιδευτικόσ τόχοσ-  

Εκπαιδευτικοί κοποί: 
        

  
    -  

-  

Διδακτικι προςζγγιςθ               -  -  

Μζςα διδαςκαλίασ- υλικά– 

προχποκζςεισ 
        

  
    -  

-  

φντομθ περιγραφι               -    

Δομι μακιματοσ 

(Αναλυτικι περιγραφι 

βθμάτων διδαςκαλίασ, 

              -  -  
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Δραςτθριότθτεσ, Αξιολόγθςθ) 

Βιβλιογραφία, 

Ηλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, 

προτεινόμενα, ςχετικά 

                  

Πίνακασ 13, Συγκριτικόσ πίνακασ εργαλείων καταςκευήσ ςχεδίων μαθημάτων 

 

Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να αναφζρουμε ότι τα παραπάνω εργαλεία παρζχουν ζναν 

κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο με τθ βοικεια του οποίου, ο χριςτθσ καταςκευάηει 

ςταδιακά τα ςχζδια μακθμάτων. Σε αρκετά από τα παραπάνω, ο χριςτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιςυνάψει το ςχζδιο μακιματοσ που ζχει δθμιουργιςει ι ακολουκιςει το 

πρότυπο και να ειςάγει όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα 

περιςςότερα εργαλεία υπάρχουν διαμορφωμζνα πεδία, όπου ο χριςτθσ ειςάγει τον τίτλο 

του ςχεδίου μακιματοσ, τθ κεματικι ενότθτα, τθν εκπαιδευτικι βακμίδα και τα 

εκπαιδευτικά πρότυπα. Πςον αφορά τα υπόλοιπα μζρθ του ςχεδίου μακιματοσ, όπωσ τθ 

δομι του μακιματοσ, τα μζςα διδαςκαλίασ, τθ βιβλιογραφία, ο χριςτθσ μπορεί να τα 

ςυμπλθρϊςει ςτον χϊρο που διατίκεται, ϊςτε να ζχει ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 

μακιματοσ κακϊσ δε δίνεται πάντα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο για το κακζνα ξεχωριςτά.  

Ππωσ προκφπτει από όςα αναφζρκθκαν θ τεχνολογία μπορεί να ενιςχφςει και να δϊςει 

νζα διάςταςθ ςτθν καταςκευι ςχεδίων μακθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα εργαλεία που 

υπθρετοφν αυτό το ςκοπό προςφζρουν αρκετά πλεονεκτιματα ςτουσ χριςτεσ και ιδιαίτερα 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ κακϊσ οργανϊνουν το 

ςχζδιό τουσ, χωρίσ να παραλείπουν βαςικά ςτοιχεία του μακιματοσ, ςυγκεντρϊνουν το 

υλικό,  εξοικονομοφν χρόνο για τθ ςχεδίαςθ και προγραμματίηουν τθν διδακτικι φλθ ενϊ 

επίςθσ, παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να διαμοιράηονται τα ςχζδια μακθμάτων 

με αποτζλεςμα να επικοινωνοφν αλλά και να ςυνεργάηονται. Επιπρόςκετα, τα εργαλεία 

όπωσ παρουςιάςτθκε προςφζρουν πολλζσ ακόμα λειτουργίεσ ςτο χριςτθ, ϊςτε να 

διευκολφνουν το ζργο του κατά τθ ςχεδίαςθ των μακθμάτων του. Επομζνωσ, ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να οικειοποιθκεί τζτοιου είδουσ εργαλεία και να 

εκμεταλλευτεί τα οφζλθ που του προςφζρονται επιλζγοντασ το εργαλείο που κα ικανοποιεί 

τισ απαιτιςεισ του, ϊςτε να αξιοποιιςει για τον αποδοτικό ςχεδιαςμό των μακθμάτων του.  
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4.2 Εκπαιδευτικϋσ Πύλεσ χεδύων Μαθημϊτων 
 

Ο βαςικόσ οριςμόσ που αποδίδεται για τθν εκπαιδευτικι πφλθ (educational portal) 

είναι ότι πρόκειται για μια πφλθ, που παρζχει εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ τθσ.  

Ρολλοί ερευνθτζσ κατατάςςουν τισ εκπαιδευτικζσ πφλεσ ςτθν κατθγορία των γνωςτικϊν 

πυλϊν, (Knowledge Portals), οι οποίεσ υπάγονται ςτθν ευρφτερθ κατθγορία  των «Vertical 

portals», κακϊσ θ εκπαιδευτικι πφλθ παρζχει εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ 

για μια ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα και για όςουσ εμπλζκονται ςτθν εκπαίδευςθ, όπωσ ςε 

εκπαιδευτικοφσ και ςε μακθτζσ (Kaur, S., & Singh, D. ,2006).  

Πςον αφορά τθν κατθγορία των γνωςτικϊν πυλϊν «Knowledge Portals»  αποτελοφν 

ζνα ενιαίο ςθμείο απ’ όπου παρζχεται ζγκαιρθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ και 

υποςτθρίηονται κοινότθτεσ που μοιράηονται κοινοφσ ςτόχουσ. Κατ’ επζκταςθ, μια 

εκπαιδευτικι πφλθ είναι ζνασ χϊροσ, ο οποίοσ παρζχει πρόςβαςθ ςτουσ χριςτεσ ςε 

πλθροφορίεσ και απευκφνεται ςε ςυγκεκριμζνο κοινό. Στον παραπάνω οριςμό  

ενςωματϊνονται και τα βαςικά χαρακτθριςτικά μιασ δικτυακισ πφλθσ  ςτα οποία κα 

αναφερκοφμε ςτθ ςυνζχεια (Kaur, S., & Singh, D. ,2006).  

Κάκε είδουσ πφλθ, όπωσ και θ εκπαιδευτικι ζχουν κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ 

και χαρακτθριςτικά, ςτα οποία δραςτθριοποιοφνται. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με Kaur, 

S., & Singh, D. (2006) παρζχουν πλθροφορίεσ , ενδιαφζρονται για τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν 

και γενικότερα τθσ κοινότθτασ και παρζχουν πολλζσ υπθρεςίεσ ςε αυτιν. Ειδικότερα,  

 Πφλθ Πλθροφοριϊν, (Gateway to information): Χαρακτθριςτικό μίασ πφλθσ είναι, 

ότι λειτουργεί ςαν ζνα ενιαίο ςθμείο, από το οποίο οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε 

αξιόλογεσ πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο.  Οι Looney και Lyman ( 2000 ) αναφζρουν, 

ότι το πιο βαςικό χαρακτθριςτικό των πυλϊν είναι ότι ςυγκεντρϊνουν ποικιλία 

πλθροφοριϊν ςε ζναν ενιαίο χϊρο ςτο διαδίκτυο βοθκϊντασ το χριςτθ να μθν 

αιςκάνεται χαμζνοσ ςτο διαδίκτυο . 

 Επικεντρϊνεται ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ και τθσ κοινότθτασ, (User-centric, 

community based): Μια δικτυακι πφλθ κα πρζπει να μεριμνιςει τόςο για τθν 

παροχι πλθροφοριϊν όςο και για τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ 

κοινότθτασ. Οι ανάγκεσ των χρθςτϊν για ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ μποροφν να 

ικανοποιθκοφν με τθν παραμετροποίθςθ και τθν εξατομίκευςθ των πλθροφοριϊν 

ενϊ οι ανάγκεσ για επικοινωνία των χρθςτϊν μποροφν να επιτευχκοφν με τα 

φόρουμ ςυηθτιςεων. 
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 Παροχι υπθρεςιϊν, (Multiple services to the community): Θ εκπαιδευτικι πφλθ  

παρζχει υπθρεςίεσ ςτον χριςτθ και ςυμβάλλει ςτθν διατιρθςθ των πλθροφοριϊν 

ςτθν κοινότθτα.  

 

Επιπλζον, κάκε πφλθ αποτελείται από τρία επίπεδα, τα οποία παρουςιάηονται ςτθ 

ςυνζχεια: 

 

 Πιςτοποίθςθ «Authentication»: Σε κάκε πφλθ είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηεται 

και να επιβεβαιϊνεται θ πρόςβαςθ του χριςτθ, ϊςτε να μπορεί να  ζχει πρόςβαςθ 

ςε πλθροφορίεσ τθσ πφλθσ. Για το λόγο αυτό, κάκε πφλθ διακζτει το 

χαρακτθριςτικό τθσ εγγραφισ των χρθςτϊν αλλά και άλλεσ λειτουργίεσ για 

περιςςότερθ αςφάλεια. 

 Ζγκριςθ «Authorization»: Κάκε πφλθ περιλαμβάνει λειτουργίεσ για τθ διαχείριςθ 

του περιεχομζνου και τθ διαμόρφωςθ διαφορετικϊν δικαιωμάτων, ϊςτε να 

παρζχεται ςε κάκε χριςτθ υλικό ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. Για παράδειγμα, κατά 

τθν εγγραφι  ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ςυγκεκριμζνα ότι τον ενδιαφζρει. 

Επιπλζον, ςε πολλζσ δικτυακζσ πφλεσ κατά τθν πρόςβαςθ του ο χριςτθσ επιλζγει το 

ρόλο του (εκπαιδευτικόσ, μακθτισ, γονζασ). Σφμφωνα με τον Cunningham (2002), οι 

πφλεσ που παρζχουν πλθροφορίεσ ςτουσ χριςτεσ ανάλογα με τον ρόλο τουσ 

μποροφν να βελτιϊςουν κατά πολφ τθν οργάνωςθ του υλικοφ. 

 Πλθροφορίεσ και Τπθρεςίεσ Παρουςίαςθσ « Presentation»: Το περιεχόμενο και οι 

υπθρεςίεσ τθσ πφλθσ παρουςιάηονται ςτουσ χριςτεσ ςε πολλοφσ τρόπουσ, οι 

βαςικότεροι από τουσ οποίουσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια. 

Αναηιτθςθ: Κάκε εκπαιδευτικι πφλθ παρζχει τθ λειτουργία τθσ αναηιτθςθσ, ϊςτε ο 

χριςτθσ να μπορεί εφκολα να εντοπίςει το υλικό που τον ενδιαφζρει 

εξοικονομϊντασ χρόνο. 

Παραμετροποίθςθ Περιεχομζνου: Θ παραμετροποίθςθ υλοποιείται ςε επίπεδο 

ομάδασ, όπου μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα μπορεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο που προορίηεται μόνο για δικι τθσ  χριςθ.  

Εξατομίκευςθ Περιεχομζνου: Θ εξατομίκευςθ αφορά τον τρόπο με τον οποίο, το 

περιεχόμενο τθσ πφλθσ πρόκειται να προβλθκεί και να χρθςιμοποιθκεί από τουσ 

χριςτεσ. Ο χριςτθσ ανεξάρτθτα ςε ποια ομάδα ανικει μπορεί να αναδιατάξει ι να 

προςαρμόςει το υλικό ανάλογα με τισ προτιμιςεισ του. Θ παραμετροποίθςθ του 

περιεχομζνου και θ εξατομίκευςθ καλφπτονται από το ςτάδιο τθσ ζγκριςθσ. 
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Επικοινωνία με τθν κοινότθτα: Κάκε πφλθ  παρζχει δυνατότθτα επικοινωνίασ 

μεταξφ των χρθςτϊν και διακζτει ανάλογεσ υπθρεςίεσ, όπωσ φόρουμ ςυηθτιςεων. 

Τποςτθρικτικζσ Τπθρεςίεσ - Ενίςχυςθ: Σε κάκε πφλθ παρζχονται υπθρεςίεσ  

υποςτιριξθσ των  χρθςτϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυχνζσ ερωτιςεισ, ενότθτα για 

βοικεια χρθςτϊν. 

 

Πλαίςιο Χαρακτθριςτικά χζςθ μεταξφ αυτϊν 

Πιςτοποίθςθ, 

(Authentication) 

Ρφλθ Ρλθροφοριϊν, 

(Gateway to information) 

Θ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ είναι 

ςθμαντικι για τθν δθμιουργία 

αςφάλειασ τθσ πφλθσ. Οι χριςτεσ 

ςυνδζονται για να ζχουν πρόςβαςθ 

ςτισ πλθροφορίεσ. 

Ζγκριςθ, 

(Authorization) 

Επίκεντρο οι ανάγκεσ του 

χριςτθ και τθσ κοινότθτασ 

(User-centric, community 

based) 

Θ διαδικαςία τθσ ζγκριςθσ ςυμβάλλει 

ςτο να αναγνωρίηονται οι 

ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ και να 

παρζχονται τουσ πλθροφορίεσ και 

υπθρεςίεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

τουσ.  

Παρουςίαςθ, 

(Presentation) 

Ραροχι υπθρεςιϊν 

(Multiple services to the 

community) 

Στθν πφλθ ζχουν ενςωματωκεί πολλά 

χαρακτθριςτικά για τθν παροχι 

πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν ςτθν 

κοινότθτα. 

Πίνακασ 14, Σχζςη μεταξφ Πλαιςίων και Χαρακτηριςτικών των πυλών (Kaur, S., & Singh, D. ,2006) 

 

Είδθ Εκπαιδευτικϊν Πυλϊν 

Υπάρχουν πολλζσ δικτυακζσ πφλεσ που καλφπτουν διάφορεσ πτυχζσ και τα πεδία 

τθσ εκπαίδευςθσ. Σφμφωνα με τον Butcher (2002) οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν ςτισ εξισ: 

1. «Εκπαιδευτικζσ Πφλεσ Δικτφωςθσ» (Networking Education Portals)  

Θ ςυγκεκριμζνθ μορφι εκπαιδευτικισ πφλθσ παρζχει ςτουσ χριςτεσ 

(εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, διευκυντζσ και διαχειριςτζσ) ζνα χϊρο, από όπου 

μποροφν να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία και 



108 
 

εγκαταςτάςεισ (online –offline) (The Commonwealth of Learning 2002 ). Επιπλζον, 

λειτουργεί ςαν ζνασ χϊροσ επικοινωνίασ για διαφορετικοφσ τφπουσ χρθςτϊν, 

δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα «δίκτυο» μεταξφ τουσ κακϊσ μποροφν να 

αλλθλεπιδράςουν και να επωφελθκοφν ο ζνασ από τον άλλον.  

2. «Εκπαιδευτικζσ Πφλεσ Οργανιςμϊν» (Organizational Education Portals) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μορφι εκπαιδευτικισ πφλθσ καταςκευάηεται για ζναν 

ςυγκεκριμζνο οργανιςμό, του οποίου θ επαγγελματικι  δραςτθριότθτα είναι θ 

παροχι εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Σε τζτοιου είδουσ εκπαιδευτικζσ πφλεσ παρζχονται 

βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οργανιςμό ςτον οποίο αναφζρεται, ςτθ 

φιλοςοφία του, ςτουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ και ςτα μζλθ του προςωπικοφ. 

Επίςθσ, παρζχει πλθροφορίεσ για τον οργανιςμό ςχετικά με διάφορεσ ζρευνεσ ςτισ 

οποίεσ ςυμμετζχει ι για όςεσ ζχει διεξάγει ςτο παρελκόν αλλά και τα ςχετικά 

δθμοςιεφματα. Επιπλζον, περιζχει εκπαιδευτικζσ πλθροφορίεσ, πόρουσ και υλικά  

(The Commonwealth of Learning, 2002). Ραραδείγματα τζτοιων πυλϊν είναι οι 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ πανεπιςτθμίων ι πανεπιςτθμιουπόλεων.  

3. «Εκπαιδευτικζσ Πφλεσ που παρζχουν πρόςβαςθ ςε διάφορεσ Εκπαιδευτικζσ 

Πθγζσ» (Resource-based Education Portals) 

Θ ςυγκεκριμζνθ μορφι εκπαιδευτικισ πφλθσ παρζχει πρόςβαςθ ςε διάφορεσ 

εκπαιδευτικζσ πθγζσ.  Ο χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει εκπαιδευτικό υλικό, να 

ςυνδεκεί  με άλλουσ οργανιςμοφσ ι ιδρφματα, κακϊσ και με άλλεσ ςυνδρομθτικζσ 

υπθρεςίεσ. Στισ ςυγκεκριμζνεσ πφλεσ ο χριςτθσ κα πρζπει να καταβάλλει κάποια 

ςυνδρομι για να ζχει πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ μεγάλων βάςεων δεδομζνων. 

 

 Εκτόσ από τα παραπάνω γενικά χαρακτθριςτικά των πυλϊν  (Ρφλθ Ρλθροφοριϊν- 

Επίκεντρο οι ανάγκεσ του χριςτθ και τθσ κοινότθτασ- Ραροχι υπθρεςιϊν αλλά και 

Ριςτοποίθςθ- Ζγκριςθ- Ραρουςίαςθ), οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ διακζτουν κάποια ακόμα που 

αφοροφν τα εκπαιδευτικά χαρακτθριςτικά, τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν και τθν 

πλοιγθςθ, το εκπαιδευτικό υλικό, τθν αλλθλεπίδραςθ και ανατροφοδότθςθ και άλλα 

τεχνικά κζματα (Kaur, S., & Singh, D. ,2006).  

Εκπαιδευτικά Χαρακτθριςτικά: Στισ εκπαιδευτικζσ πφλεσ ο χριςτθσ κα ςυναντιςει 

βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, εκπαιδευτικζσ πθγζσ, που ςχετίηονται με το υλικό, όπωσ ςχζδια 

μακθμάτων, βιβλία και εκπαιδευτικό λογιςμικό, ςυνδζςμουσ, οι οποίοι παρζχουν 

πρόςβαςθ ςε ςχετικοφσ ιςτότοπουσ. 
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Παρουςίαςθ πλθροφοριϊν και πλοιγθςθ: Μία εκπαιδευτικι πφλθ αναμζνεται να 

εξυπθρετεί διαφορετικοφσ χριςτεσ, όπωσ εκπαιδευτικοφσ, εκπαιδευόμενουσ, γονείσ και 

ςυνεπϊσ, το εκπαιδευτικό υλικό πρζπει να παρουςιάηεται κατάλλθλα  για τθν ςωςτι 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ χρθςτϊν και ςυςτιματοσ. Για το λόγο αυτό, οι πλθροφορίεσ πρζπει 

να είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνεσ, παραμετροποιθμζνεσ και εξατομικευμζνεσ, ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί, ότι είναι ςωςτά οργανωμζνεσ και ταξινομθμζνεσ. Επιπλζον, θ χριςθ του 

οπτικουακουςτικοφ υλικοφ όπωσ εικόνεσ, διαγράμματα, βίντεο πρζπει είναι ςωςτά 

προγραμματιςμζνο, κακϊσ μπορεί να επθρεάςει τθν ταχφτθτα λιψθσ του υλικοφ. Πςον 

αφορά το ςφςτθμα τθσ πλοιγθςθσ, πρζπει να είναι εφκολο ςτθ χριςθ και όλεσ οι πφλεσ να 

ζχουν λειτουργικό μενοφ με  τα βαςικά, όπωσ Αρχικι Σελίδα, Επικοινωνία και Σχετικά με τθ 

ςελίδα. 

Εκπαιδευτικό υλικό: Αποτελεί το βαςικό περιεχόμενο κάκε εκπαιδευτικισ πφλθσ.  Για να 

είναι όμωσ αποδοτικι θ διάκεςθ του υλικοφ ςτθν πφλθ είναι απαραίτθτο να παρζχονται 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και τα μακθςιακά αποτελζςματα 

κάκε κζματοσ, να περιλαμβάνονται περιλιψεισ των μακθμάτων και αςκιςεισ ανακεϊρθςθσ 

και να καταγράφονται οι δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ οι εκπαιδευόμενοι κα κατακτιςουν 

τθ γνϊςθ. 

Αλλθλεπίδραςθ και Ανατροφοδότθςθ: Θ αλλθλεπίδραςθ και θ επικοινωνία μεταξφ των 

χρθςτϊν είναι εφικτι μζςω φόρουμ ςυηθτιςεων, όπου οι χριςτεσ μποροφν να 

ανταλλάξουν ιδζεσ και απόψεισ ενϊ θ ανατροφοδότθςθ πραγματοποιείται μζςω τθσ 

βακμολόγθςθσ του υλικοφ, με προτάςεισ για το πϊσ αξιοποίθςαν ι τι κα μποροφςε να 

λειτουργιςει διαφορετικά. 

Σεχνικά κζματα: Κάποια τεχνικά κζματα που χρειάηεται να λθφκοφν υπόψθ είναι για 

παράδειγμα θ ταχφτθτα και θ αςφάλεια που παρζχει θ κάκε πφλθ. Πςον αφορά τθν 

ταχφτθτα, θ πφλθ πρζπει να ανταποκρίνεται γριγορα για το άνοιγμα των ςελίδων. 

Σθμαντικι είναι και θ αςφάλεια που παρζχει μία πφλθ μζςω τθσ εγγραφισ των χρθςτϊν.   

Γενικότερα, θ εκπαιδευτικι πφλθ είναι ζνασ διαδικτυακόσ τόποσ που απευκφνεται 

ςτθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα και ζχει ςτόχο να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ των 

εκπαιδευτικϊν αλλά και όςων αςχολοφνται και ενδιαφζρονται για τθν εκπαίδευςθ. 

Ραράλλθλα, απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 

επιπρόςκετο υλικό αλλά και ςτουσ γονείσ, ϊςτε να εντοπίςουν υλικό για περαιτζρω 

εξάςκθςθ με τα παιδιά τουσ. Τισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ πφλεσ τισ ζχουν δθμιουργιςει 
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επίςθμοι εκπαιδευτικοί φορείσ και οργανϊςεισ εκπαιδευτικϊν ςχεδιάςτθκαν για να 

ενιςχφςουν και να διευκολφνουν το ζργο των εκπαιδευτικϊν. 

Οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ περιλαμβάνουν κατά κφριο λόγο εκπαιδευτικζσ ιδζεσ και 

προτάςεισ διδαςκαλίασ, τισ οποίεσ μποροφν οι εκπαιδευτικοί να τισ αξιοποιιςουν ςτθ 

διδακτικι πράξθ κακϊσ επίςθσ παρζχουν εκπαιδευτικά νζα, εκδθλϊςεισ, ςυνζδρια, άρκρα 

και φόρουμ ςυηθτιςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ είναι ζνασ 

διαδικτυακόσ τόποσ, ο οποίοσ παρζχει ςτον χριςτθ πρόςβαςθ ςε πλοφςιο ψθφιακό υλικό, 

όπωσ ςχζδια μακθμάτων, εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, βίντεο, φφλλα εργαςίασ, 

βιβλιογραφία, βοθκθτικά εργαλεία και άρκρα. Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

αναηθτιςει το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι ταξινομθμζνο ανά εκπαιδευτικι βακμίδα, 

γνωςτικό αντικείμενο, κεματικι περιοχι και να περιθγθκεί ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ.  

Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ είναι ο διαμοιραςμόσ των 

εκπαιδευτικϊν πόρων, κακϊσ ο χριςτθσ μπορεί να ανεβάςει το υλικό που ζχει αναπτφξει 

και να το μοιραςτεί με τθν κοινότθτα. Ζτςι,  ο χριςτθσ μπορεί  να ανακτιςει το διακζςιμο 

υλικό, να το επαναχρθςιμοποιιςει και να το προςαρμόςει ςτισ ανάγκεσ του. Το 

εκπαιδευτικό υλικό δθμιουργείται από ειδικοφσ τθσ εκπαιδευτικι πφλθσ ενϊ επίςθσ μπορεί 

να αναπτυχκεί και από τα μζλθ αυτισ. Στθν τελευταία περίπτωςθ, το υλικό  αξιολογείται 

πρϊτα για τθν καταλλθλότθτα του και ζπειτα γίνεται διακζςιμο, ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί 

να το εμπιςτευτεί και να το χρθςιμοποιιςει. 

Μία εκπαιδευτικι πφλθ δεν λειτουργεί μόνο ςαν χϊροσ αποκικευςθσ  εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ αλλά και χϊροσ ανταλλαγισ ιδεϊν. Ο χριςτθσ μπορεί να αφιςει ςχόλια ςχετικά με 

το εκπαιδευτικό υλικό, να το βακμολογιςει,  να ανταλλάξει απόψεισ και ιδζεσ, να 

ςυμμετζχει ςε φόρουμ ςυηθτιςεων για εκπαιδευτικά κζματα αναπτφςςοντασ παράλλθλα 

κοινωνικζσ ςχζςεισ με τα υπόλοιπα μζλθ. Κάκε εκπαιδευτικι πφλθ διαφοροποιείται 

αναλόγωσ τθ χϊρα προζλευςθσ κακϊσ ςυνδζεται με τισ ανάγκεσ και τισ  προτεραιότθτεσ 

του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ.  Στθν Ελλάδα ζχουν δθμιουργθκεί εκπαιδευτικζσ 

πφλεσ, όπωσ το e-yliko ακολουκϊντασ τισ προδιαγραφζσ άλλων πυλϊν από το εξωτερικό.  

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται οι ςθμαντικότερεσ εκπαιδευτικζσ πφλεσ, οι οποίεσ 

περιζχουν ςχζδια μακθμάτων και περιγράφονται οι βαςικζσ λειτουργίεσ τουσ. Οι 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ εξετάςτθκαν ςχετικά με το κατά πόςο εξυπθρετοφν τα ςχζδια 

μακθμάτων και τισ λειτουργίεσ που παρζχουν ςτο χριςτθ, κακϊσ και με κάποια κριτιρια 

που τζκθκαν μετά από τθν  επιςκόπθςθ που πραγματοποιικθκε. Ριο ςυγκεκριμζνα, εάν 
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παρζχουν υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ του χριςτθ, όπωσ τθν εγγραφι και δθμιουργία 

λογαριαςμοφ, τθν παροχι εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ςχεδίων μακθμάτων, τθ δθμιουργία 

ςχεδίων μακθμάτων αλλά και άλλεσ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ, όπωσ τθν αναηιτθςθ, τον 

διαμοιραςμό και τθν επικοινωνία μεταξφ των χρθςτϊν. 

 

1. Η εκπαιδευτικι πφλθ e-yliko.gr του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων (http://www.e-yliko.gr/default.aspx) 

 

 

Εικόνα 12, Εκπαιδευτικι Πφλθ e-yliko 

 

Θ εκπαιδευτικι πφλθ e-yliko αναπτφχκθκε από το Υπουργείο Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, με ςκοπό να ςυγκεντρϊςει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, ϊςτε να 

ενιςχφςει το ζργο των εκπαιδευτικϊν αλλά και να τουσ κινθτοποιιςει  να δθμιουργιςουν 

το δικό τουσ και να το μοιραςτοφν ςτθν κοινότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα, παρζχει προτάςεισ 

διδαςκαλίασ για τθν Ρρωτοβάκμια, τθ Δευτεροβάκμια  και τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, 

λογιςμικά και χριςιμο εκπαιδευτικό υλικό. Επίςθσ, ενθμερϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ για  

προςφερόμενα προγράμματα επιμόρφωςθσ,  προςφζρει χριςιμεσ ανακοινϊςεισ και 

εκπαιδευτικά νζα. Ακολουκοφν ςυγκεντρωτικά, οι βαςικότερεσ λειτουργίεσ τθσ πφλθσ 

Λειτουργίεσ  Περιγραφι 

http://www.e-yliko.gr/default.aspx
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Είςοδοσ- 

Δθμιουργία 

Προφίλ 

Οι χριςτεσ χωρίσ εγγραφι ζχουν πρόςβαςθ ςτα ςχζδια μακθμάτων, 

οι εγγραμμζνοι όμωσ ζχουν παραπάνω δυνατότθτεσ ςτθν πφλθ. 

Αναηιτθςθ 1. Ο χριςτθσ επιλζγει τθν βακμίδα εκπαίδευςθσ (Νθπιαγωγείο, 

Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο, Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ) και το 

γνωςτικό αντικείμενο που τον ενδιαφζρει. 

2. Στθ ςυνζχεια μπορεί να πραγματοποιιςει κάποια αναηιτθςθ είτε 

ειςάγοντασ λζξεισ-κλειδιά και να ταξινομιςει τα αποτελζςματα 

τθσ αναηιτθςθσ κατά θμερομθνία είτε ειςάγοντασ τα φίλτρα 

αναηιτθςθσ (Βακμίδα, τφποσ υλικοφ, Μάκθμα, Γνωςτικοί άξονεσ 

μακιματοσ, Λογιςμικό, Προτιμϊμενθ Γλϊςςα, Ειδικζσ Ανάγκεσ). 

Ζτοιμα χζδια 

Μακθμάτων 

Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ εμφανίηονται: 

 Βαςικά ςτοιχεία, όπωσ τίτλοσ, όνομα χριςτθ, θμερομθνία 

ςυγγραφισ, αρικμόσ ψιφων, περίλθψθ.  

 Εφόςον, ο χριςτθσ επιλζξει εκείνο που τον ενδιαφζρει 

εμφανίηεται μία γενικι περιγραφι του ςχεδίου μακιματοσ, 

ακολουκοφν οι πλθροφορίεσ υπόβακρου (όπωσ ςτόχοι, βαςικό 

όφελοσ, προαπαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ, προαπαιτοφμενθ 

προετοιμαςία, κριτιρια αξιολόγθςθσ, όνομα ςυγγραφζα)  

 Επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά (όπωσ μζγεκοσ αρχείου, θμερομθνία 

ζκδοςθσ, βακμίδα, προτιμϊμενθ γλϊςςα, θλικία μακθτϊν, κφριο 

κζμα, τφποσ υλικοφ, ρόλοι εργαςίασ, τφποι τεχνολογίασ, ΤΡΕ 

προϊόντα, χρόνοσ υλοποίθςθσ, ειδικζσ ανάγκεσ).  

 

Δθμιουργία 

χεδίων 

Μακθμάτων και 

Διαμοιραςμόσ  

Ο εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ςχζδια 

μακθμάτων και να τα αποςτείλει ςυμπλθρϊνοντασ μία φόρμα και 

επιςυνάπτοντασ το αρχείο.  Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει:  

 πλθροφορίεσ ςχετικά με το υλικό (τίτλοσ, περίλθψθ του ςκοποφ, 

βακμίδα, τφποσ υλικοφ, μάκθμα, Γνωςτικοί άξονεσ μακιματοσ, 

Λογιςμικό, Ρροτιμϊμενθ Γλϊςςα, Ειδικζσ Ανάγκεσ)  

 πλθροφορίεσ για τουσ επόμενουσ χριςτεσ που κα το 

χρθςιμοποιιςουν (όπωσ, ςτόχοι, βαςικό όφελοσ, 
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2. Η εκπαιδευτικι πφλθ Open Educational Resources 

(http://www.oercommons.org/) 

 

 

Εικόνα 13, Εκπαιδευτικι Πφλθ OER 

 

προαπαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ, προετοιμαςία, αξιολόγθςθ, 

ςυγγραφζασ). Δεν παρζχονται ενςωματωμζνοι εκπαιδευτικοί 

ςτόχοι αλλά ο χριςτθσ μπορεί να ειςάγει εάν επικυμεί. 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα:   

 Να ανακτιςει τα διακζςιμα ςχζδια μακθμάτων. 

 Να αξιολογιςει τα ςχζδια μακθμάτων. 

 Να δθμιουργιςει ςχζδια μακθμάτων και να τα μοιραςτεί ςτθν 

κοινότθτα. 

Κόςτοσ Δωρεάν 

Πρόςβαςθ  Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 15, Χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ e-yliko 

http://www.oercommons.org/
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Θ εκπαιδευτικι πφλθ Open Educational Resources (OER) δθμιουργικθκε από τθν 

εταιρεία ISKME το 2007 και υποςτθρίηει τθ δράςθ ςχετικά με τθν Ανοιχτι Εκπαίδευςθ 

(Open Education) και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν πόρων. Στόχοσ τθσ είναι 

να ενιςχφςει το ζργο των εκπαιδευτικϊν αλλά τουσ εκπαιδευομζνουσ να ζχουν δωρεάν 

πρόςβαςθ ςε 50.000 εκπαιδευτικζσ πθγζσ οι οποίεσ ευκυγραμμίηονται με τα εκνικά 

εκπαιδευτικά πρότυπα (Common Core State Standards) και οι περιςςότεροι από τουσ  

οποίουσ ζχουν αξιολογθκεί και βακμολογθκεί. Θ εκπαιδευτικι πφλθ ςυνεργάηεται με πάνω 

από 500 αξιόπιςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ οι οποίοι προςφζρουν δωρεάν 

εκπαιδευτικό υλικό υψθλισ ποιότθτασ ενϊ επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 

επιλζξουν τα δικαιϊματα χριςθσ των εκπαιδευτικϊν πθγϊν που δθμοςιεφουν. Στθ 

ςυνζχεια παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά τθσ πφλθσ ςχετικά με τα ςχζδια μακθμάτων. 

 

Λειτουργίεσ 

Εργαλείου 

Περιγραφι 

Είςοδοσ- 

Δθμιουργία 

Προφίλ 

 

Οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ εγγραφι τουσ. 

Ο εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ δθμιουργεί το δικό του προφίλ, όπου 

εμφανίηονται όςα ςχζδια μακθμάτων ζχει αποκθκεφςει, αξιολογιςει, 

όςα ο ίδιοσ ζχει ςυγγράψει και επεξεργαςτεί αλλά και τισ ομάδεσ ςτισ 

οποίεσ ςυμμετζχει. 

Αναηιτθςθ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει ςχζδια μακθμάτων: 

 είτε χρθςιμοποιϊντασ τθν γριγορθ αναηιτθςθ 

 είτε επιλζγοντασ ανάμεςα ςε κεματικι περιοχι, βακμίδα 

εκπαίδευςθσ, τφπο τθσ εκπαιδευτικισ πθγισ και ςτθ ςυνζχεια να 

ειςάγει ακόμα περιςςότερα κριτιρια ςτθν αναηιτθςι του. 

 είτε χρθςιμοποιϊντασ τθν προχωρθμζνθ αναηιτθςθ, με τθν οποία 

μπορεί να αναηθτιςει ςχζδια που ευκυγραμμίηονται με τα 

εκπαιδευτικά πρότυπα του κράτουσ (Common Core Standards).  

Τζλοσ, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τον τρόπο ταξινόμθςθσ (τίτλοσ, 

θμερομθνία, βακμολογία, επιςκεψιμότθτα και τα πιο ςχετικά) και 

εμφάνιςθσ (ςε λίςτα, ςε μορφι περίλθψθσ) των αποτελεςμάτων.  

Ζτοιμα χζδια 

Μακθμάτων 

Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ εμφανίηεται 
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 ο τίτλοσ, ο ςυγγραφζασ, θ κεματικι περιοχι, ο οργανιςμόσ, το 

επίπεδο δυςκολίασ, θ εκπαιδευτικι βακμίδα, μία μικρι περιγραφι, 

θ μορφι τθσ εκπαιδευτικισ πθγισ, θ γλϊςςα και τα δικαιϊματα 

χριςθσ του 

  ο αρικμόσ των χρθςτϊν που ζχουν επιςκεφκεί και ζχουν 

αποκθκεφςει το ςχζδιο, ο αρικμόσ των ετικετϊν και τα ςχόλια 

  τα εκνικά εκπαιδευτικά πρότυπα  που ςχετίηονται με το ςχζδιο αλλά 

και τα αποτελζςματα από τθν  ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ τθσ πθγισ.   

Ωσ προσ τθ δομι, τα περιςςότερα ςχζδια εκτόσ από παραπάνω 

παρζχουν πλθροφορίεσ για τθ χρονικι διάρκεια, τα υλικά/πθγζσ, τισ 

ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, το κφριο μζροσ, τθν αξιολόγθςθ, ςφνδεςθ 

με τα Εκνικά Εκπαιδευτικά Ρρότυπα ςχετικζσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ 

και ςχετικά κζματα. Επιπλζον, το ςχζδιο μακιματοσ μπορεί να 

ςυνδζεται με εξωτερικοφσ ςυνδζςμουσ, εκπαιδευτικζσ πφλεσ και 

οργανιςμοφσ. Κάκε ςχζδιο μακιματοσ ζχει διαφορετικοφσ περιοριςμοφσ 

και δικαιϊματα για τθ  χριςθ και τθν επεξεργαςία του από άλλα μζλθ, 

τα οποία αναφζρονται με ςχετικι ςιμανςθ.   

Δθμιουργία 

χεδίων 

Μακθμάτων 

και 

Διαμοιραςμόσ 

Ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει και να δθμοςιεφςει ςχζδια 

μακθμάτων, εκπαιδευτικζσ πθγζσ και υλικό που ζχει ςυλλζξει από το 

διαδίκτυο. Ο χριςτθσ περιγράφει αναλυτικά το ςχζδιο μακιματοσ, 

δθλϊνει τα χαρακτθριςτικά του, ϊςτε να ταξινομθκεί ςωςτά και να 

μποροφν οι χριςτεσ να το εντοπίςουν και επιλζγει μία από τισ άδειεσ 

δικαιωμάτων που επικυμεί. Τα ίδια βιματα ακολουκοφνται και για τθν 

περιγραφι εκπαιδευτικϊν πθγϊν. 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

 

Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα: 

 Να εκτυπϊςει, να βακμολογιςει, να αποκθκεφςει τα ςχζδια 

μακθμάτων όπωσ και κάποια αναηιτθςθ που τον ενδιαφζρει ςτο 

προφίλ του. 

 Να προςκζςει ςτόχουσ, λζξεισ κλειδιά και ςχόλια. 

 Να διαμοιραςτεί τα ςχζδια μακθμάτων μζςω εφαρμογϊν, εφόςον 

επιτρζπεται ςφμφωνα με τα δικαιϊματα χριςθσ του. 

 Να αναπτφξει δικά του ςχζδια μακθμάτων και να επιλζξει τθν άδεια 
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χριςθσ του υλικοφ που μοιράηεται ςτθν  κοινότθτα. 

 Να ςυμμετζχει και να ςυνδεκεί ανάλογα με τα ενδιαφζροντά του ςε 

γκρουπ οργανιςμϊν, διαχειριςτϊν και μακθτϊν όπου μπορεί. 

 Να ζχει πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικζσ πθγζσ και ςε ςυηθτιςεισ και να 

δθμιουργιςει  δικι του ομάδα. 

Κόςτοσ   Δωρεάν 

Πρόςβαςθ Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 16, Χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ OER 

 

3. Η εκπαιδευτικι πφλθ Curriki (http://www.curriki.org/) 

 

 

Εικόνα 14, Εκπαιδευτικι Πφλθ Curriki 

 

Θ εκπαιδευτικι πφλθ Curriki είναι μία μθ κερδοςκοπικι παγκόςμια εκπαιδευτικι 

κοινότθτα, θ οποία γεννικθκε από τθν ιδζα ότι θ τεχνολογία μπορεί να διαδραματίςει 

ςθμαντικό ρόλο και να επιλφςει προβλιματα ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να ζχουν πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικό υλικό υψθλισ ποιότθτασ. Στόχοσ τθσ 

είναι να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ εκπαιδευόμενουσ και τουσ γονείσ για να 

δθμιουργιςουν, να διαμοιραςτοφν και να ανακαλφψουν εκπαιδευτικζσ πθγζσ  ζχοντασ 

http://www.curriki.org/
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ελεφκερθ και ίςθ πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό. Ραρζχει πάνω από 54.οοο 

εκπαιδευτικζσ πθγζσ που ζχουν δθμιουργθκεί από εκπαιδευτικοφσ, ςυνεργάτεσ και γονείσ, 

οι οποίεσ αξιολογοφνται από τθν εκπαιδευτικι πφλθ και ςιμερα αρικμεί περίπου 9.300.000 

χριςτεσ. 

Λειτουργίεσ Περιγραφι 

Είςοδοσ -

Προφίλ 

χριςτθ 

 

Οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ εγγραφι τουσ. 

Ο εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ δθμιουργεί το δικό του προφίλ, ςτο οποίο 

υπάρχει θ λίςτα με τα αγαπθμζνα, το υλικό που ζχει δθμιουργιςει ο 

ίδιοσ, οι ςυλλογζσ του , οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει. Ο χριςτθσ 

μπορεί να επιςκεφκεί το προφίλ άλλων χρθςτϊν και το υλικό που ζχουν 

αναπτφξει. 

Αναηιτθςθ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει ςχζδια μακθμάτων και να 

περιθγθκεί ςε αυτά είτε χρθςιμοποιϊντασ τθν γριγορθ αναηιτθςθ, είτε 

επιλζγοντασ κεματικι περιοχι και ζπειτα το κζμα και τθν εκπαιδευτικι 

βακμίδα ι χρθςιμοποιϊντασ τθν προχωρθμζνθ αναηιτθςθ όπου μπορεί 

να κζςει παραπάνω κριτιρια όπωσ (τφποσ και μορφι τθσ εκπαιδευτικισ 

πθγισ, γλϊςςα, θ αξιολόγθςθ από τθν εκπαιδευτικι πφλθ ι από τα 

υπόλοιπα μζλθ). Στα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ εμφανίηονται ο 

τίτλοσ, ο τφποσ τθσ πθγισ, ο ςυγγραφζασ, θ αξιολόγθςθ από τουσ 

υπεφκυνουσ τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ και θ βακμολόγθςθ από τα 

υπόλοιπα μζλθ. 

Ζτοιμα χζδια 

Μακθμάτων 

Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ αρχικά εμφανίηεται  μία μικρι περιγραφι, θ 

θμερομθνία ςυγγραφισ, θ κεματικι περιοχι, θ εκπαιδευτικι βακμίδα,  

θ μορφι τθσ εκπαιδευτικισ πθγισ. Επίςθσ κάκε ςχζδιο μακιματοσ 

χωρίηεται ςε τζςςερισ ενότθτεσ: 

 Ρεριεχόμενο, όπου γίνεται θ περιγραφι του ςχεδίου ι 

παρουςιάηεται το επιςυναπτόμενο αρχείο. Ραρουςιάηονται οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι, τα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, θ 

αξιολόγθςθ, τα υλικά. 

 Ρλθροφορίεσ, όπου αναφζρονται βαςικά χαρακτθριςτικά του 

ςχεδίου μακιματοσ 
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 Εκπαιδευτικά Ρρότυπα 

 Σχόλια από τα μζλθ τθσ κοινότθτασ 

Δθμιουργία 

χεδίων 

Μακθμάτων 

και 

Διαμοιραςμόσ 

 

Ο χριςτθσ για τθ δθμιουργία του ςχεδίου ακολουκεί τα βιματα και 

ςυμπλθρϊνει ζνα πρότυπο μακιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα,  

 Δίνει μία περιγραφι του μακιματοσ, δθλϊνει τα χαρακτθριςτικά 

του ςχεδίου, ϊςτε να μποροφν οι χριςτεσ να το εντοπίςουν και να 

ταξινομθκεί ςωςτά.  

 Ρεριγράφει αναλυτικά  το ςχζδιο μακιματοσ που ζχει ςχεδιάςει. 

 Επιλζγει μία από τισ άδειεσ δικαιωμάτων που επικυμεί και το 

δθμοςιεφει. Τα ίδια βιματα ακολουκοφνται και για τθν περιγραφι 

εκπαιδευτικϊν πθγϊν. 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα 

 Να εκτυπϊςει, να  βακμολογιςει, να ςχολιάςει, να προςκζςει 

ςτόχουσ ςτα ςχζδια μακθμάτων. 

 Να ηθτιςει να αξιολογθκοφν τα ςχζδια μακθμάτων από τθν ομάδα 

τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ. 

 Να δθμιουργιςει το δικό του ςχζδιο και να ανεβάςει εκπαιδευτικζσ 

πθγζσ από το διαδίκτυο.  

 Να επιλζξει τθν άδεια χριςθσ του υλικοφ που μοιράηεται ςτθν  

κοινότθτα. 

 Να ςυμμετζχει και να ςυνδεκεί ςε ομάδεσ εκπαιδευτικϊν 

οργανιςμϊν. 

 Να δθμιουργιςει δικι του ομάδα ανάλογα με τα ενδιαφζροντα του 

για να διαμοιραςτοφν αρχεία, να ςυνεργαςτοφν  και να 

επικοινωνοφν. 

Κόςτοσ   Δωρεάν 

Πρόςβαςθ Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 17, Χαρακτθριςτικά τθσ  εκπαιδευτικισ πφλθσ Curriki 
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4. H Εκπαιδευτικι Πφλθ TesConnect 

(http://www.tes.co.uk/article.aspx?storyCode=6081306) 

 

 

Εικόνα 15,  Εκπαιδευτικι Πφλθ TesConnect 

 

Θ εκπαιδευτικι πφλθ TES Connect αναπτφχκθκε ςτθν Αγγλία, από εκπαιδευτικοφσ 

και αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ κοινότθτεσ με 3.200.000 εκατομμφρια 

εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ ςε 276 χϊρεσ.  Θ εκπαιδευτικι κοινότθτα περιζχει 726.635 

εκπαιδευτικζσ πθγζσ για τθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και 

δθμιουργικθκε με ςκοπό να ενιςχφςει το ζργο των εκπαιδευτικϊν ϊςτε να ζχουν άμεςθ 

πρόςβαςθ ςε πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλζον, μζςω τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ οι 

χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε φόρουμ και να ςυηθτιςουν, να 

ανταλλάξουν απόψεισ για κζματα που τουσ αφοροφν ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ ακόμα και 

να ξεκινιςουν μία ςυηιτθςθ κακϊσ επίςθσ μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με κζςεισ 

εργαςίασ αλλά και για εκπαιδευτικά νζα. 

Λειτουργίεσ Περιγραφι 

Είςοδοσ- 

Δθμιουργία 

Προφίλ 

Οι χριςτεσ χωρίσ εγγραφι ζχουν πρόςβαςθ ςτο υλικό, οι εγγραμμζνοι 

μποροφν να δθμιουργιςουν το δικό τουσ προφίλ, ϊςτε να προςφζρουν 

το δικό τουσ υλικό. 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storyCode=6081306


120 
 

Αναηιτθςθ Θ αναηιτθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ γίνεται είτε χρθςιμοποιϊντασ τθν 

γριγορθ αναηιτθςθ είτε ανάλογα με τθν βακμίδα εκπαίδευςθσ 

(Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια) ενϊ παρζχεται και υλικό για παιδιά με 

ειδικζσ ανάγκεσ. 

 Το εκπαιδευτικό υλικό για τθν πρωτοβάκμια και για τθν 

Δευτεροβάκμια χωρίηεται ςε δφο επιμζρουσ  κατθγορίεσ, οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν μία λίςτα με τα γνωςτικά αντικείμενα. Ο χριςτθσ 

μπορεί να επιλζξει τθν υποκατθγορία που τον ενδιαφζρει, να ειςάγει 

περιςςότερα κριτιρια όςον αφορά τον τφπο των εκπαιδευτικϊν 

πθγϊν (ςχζδιο μακιματοσ, δραςτθριότθτεσ, φφλλα εργαςιϊν), τθ 

μορφι (εικόνα, βίντεο), εποχιακά μακιματα, υλικό για μακθτζσ με 

διαφορετικζσ ανάγκεσ (χαριςματικοί, ταλαντοφχοι μακθτζσ).  

 Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει, ϊςτε να εμφανίηονται τα νεότερα 

ςχζδια μακθμάτων ι τα προτεινόμενα. 

Ζτοιμα χζδια 

Μακθμάτων 

Ραρζχεται μία γενικι περιγραφι για το ςχζδιο μακιματοσ, ο 

ςυγγραφζασ, θ βακμολογία, θ επιςκεψιμότθτά του ενϊ το αναλυτικό 

ςχζδιο παρζχεται με μορφι επιςυναπτόμενου αρχείου. Επίςθσ, 

εμφανίηεται το όνομα του χριςτθ του δθμιουργοφ, θ ειδικότθτά του, ο 

αρικμόσ των ςχεδίων που ζχει αναπτφξει και δθμοςιεφςει και θ 

επιςκεψιμότθτά τουσ κακϊσ επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να 

τον ακολουκιςει ι να επιςκεφκεί το προφίλ του. 

Δθμιουργία 

χεδίων 

Μακθμάτων 

και 

Διαμοιραςμόσ 

 

Ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ςχζδια μακθμάτων ακολουκϊντασ 

ςυγκεκριμζνα βιματα. Επιλζγει το αρχείο ι τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

που επικυμεί δθλϊνει τον τφπο τθσ εκπαιδευτικισ πθγισ και τθ μορφι 

τθσ, επιλζγει τθν εκπαιδευτικι βακμίδα, το γνωςτικό αντικείμενο  και μία 

υποκατθγορία ςτθν οποία εντάςςεται. Επίςθσ, μπορεί να προςκζςει 

υποςτθρικτικζσ πλθροφορίεσ όπωσ λζξεισ κλειδιά και ςθμειϊςεισ για 

τουσ χριςτεσ. 

Λειτουργίεσ 

χριςτθ 

Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα:  

 Να ανακτιςει, να βακμολογιςει, να ςχολιάςει ςχζδια μακθμάτων 

και να τα προςκζςει ςτθ λίςτα με τα αγαπθμζνα. 
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 Να διαμοιραςτεί τα ςχζδια μακθμάτων μζςω εφαρμογϊν.  

 Να ακολουκιςει άλλουσ χριςτεσ. 

 Να αποκθκεφςει τισ αναηθτιςεισ του. 

 Να αναηθτιςει φόρουμ ςχετικά με κζματα που τον αφοροφν, να 

ςυηθτιςει, και να ανταλλάξει απόψεισ. 

Κόςτοσ Οι χριςτεσ ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτθν διαδικτυακι κοινότθτα και 

μποροφν όμωσ να αποκτιςουν και το «Τes pro» το οποίο παρζχει 

παραπάνω δυνατότθτεσ ςτουσ χριςτεσ  καταβάλλοντασ το ποςό των 

$19.99 για ζνα χρόνο 

Πρόςβαςθ Ρρόςβαςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι και ςφνδεςθ μζςω διαδικτφου.  

Πίνακασ 18, Χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ TesConnect 

 

5. H Εκπαιδευτικι Πφλθ Share my Lesson  

(http:/www.sharemylesson.com) 

 

 

Εικόνα 16,  Εκπαιδευτικι Πφλθ Share my lesson 

 

Θ εκπαιδευτικι πφλθ Share my lesson, ζγινε διακζςιμθ ςτουσ χριςτεσ το 2012 και 

αποτελεί μία δωρεάν διαδικτυακι εκπαιδευτικι κοινότθτα, θ οποία ζωσ ςιμερα 

http://www.sharemylesson.com/
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ςυγκεντρϊνει πάνω από 262.000 πθγζσ. Θ Αμερικανικι Ομοςπονδία των Εκπαιδευτικϊν 

(American Federation of Teachers, AFT) ςυνεργάςτθκε με τθν βρετανικι εκπαιδευτικι πφλθ 

TES Conect  για τθ δθμιουργία μιασ διαδικτυακισ κοινότθτασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ με 

ςκοπό να τουσ ενιςχφςουν, ϊςτε να ςυνεργαςτοφν, να διαμοιραςτοφν τισ εκπαιδευτικζσ 

πθγζσ και να παράγουν καινοτόμεσ ιδζεσ. Το εκπαιδευτικό υλικό δθμιουργείται από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ και δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα, ϊςτε οι 

εκπαιδευτικζσ πθγζσ να ευκυγραμμίηονται και να αναπτφςςονται με τα εκνικά 

εκπαιδευτικά πρότυπα (Common Core State Standards). Θ εκπαιδευτικι πφλθ περιλαμβάνει 

αξιόλογα άρκρα, εκπαιδευτικζσ πθγζσ και παρζχει εκπαιδευτικζσ κοινότθτεσ, όπου οι 

χριςτεσ μποροφν να ςυηθτιςουν και να ανταλλάξουν απόψεισ. 

Λειτουργίεσ Περιγραφι 

Είςοδοσ- Προφίλ 

χριςτθ 

 

Οι χριςτεσ χωρίσ εγγραφι ζχουν πρόςβαςθ ςε κάποια ςτοιχεία 

αλλά δεν μποροφν να περιθγθκοφν ςτο υλικό. Οι εγγραμμζνοι 

χριςτεσ δθμιουργοφν το δικό τουσ προφίλ, όπου ζχουν λίςτα με 

τα αγαπθμζνα, τισ αποκθκευμζνεσ αναηθτιςεισ, όςουσ χριςτεσ 

ακολουκοφν αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό που ζχουν 

δθμοςιεφςει . 

Αναηιτθςθ Θ αναηιτθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ γίνεται είτε επιλζγοντασ 

αρχικά τθν βακμίδα εκπαίδευςθσ (Ρρωτοβάκμια, 

Δευτεροβάκμια, παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ), το γνωςτικό 

αντικείμενο, τθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι βακμίδα, το κζμα 

αλλά και περιςςότερα κριτιρια είτε χρθςιμοποιϊντασ τθν 

γριγορθ αναηιτθςθ. Επίςθσ, ο χριςτθσ ζχει άμεςθ πρόςβαςθ 

ςτα ςχζδια μακθμάτων με τθν υψθλότερθ βακμολογία αλλά και 

ςτα πιο πρόςφατα καταχωρθμζνα. 

 Ζτοιμα χζδια 

Μακθμάτων 

Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ παρζχεται μία γενικι περιγραφι, ο 

τίτλοσ, ο ςυγγραφζασ, θ μορφι τθσ εκπαιδευτικισ 

δραςτθριότθτασ και το αναλυτικό ςχζδιο παρζχεται με μορφι 

επιςυναπτόμενου αρχείου. Εμφανίηονται επίςθσ και άλλα 

κζματα ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο αλλά και τα ςχόλια 

των χρθςτϊν. Επίςθσ, εμφανίηεται ο χριςτθσ/ οργανιςμόσ που 

το ζχει δθμιουργιςει, θ ειδικότθτά του και το προφίλ αυτοφ (ο 
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αρικμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ζχει δθμιουργιςει και θ 

επιςκεψιμότθτα τουσ, τα πιο δθμοφιλι ενϊ δίνεται και θ 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ να τον ακολουκιςει.) 

Δθμιουργία χεδίων 

Μακθμάτων και 

Διαμοιραςμόσ  

Ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ςχζδια μακθμάτων και να 

ανεβάςει εκπαιδευτικό υλικό (αρχείο ι θλεκτρονικι διεφκυνςθ) 

ςυμπλθρϊνοντασ μία ζτοιμθ φόρμα. 

 Επιλζγει το είδοσ τθσ εκπαιδευτικισ πθγισ, τθν ταξινομεί 

(εκπαιδευτικι βακμίδα, γνωςτικό αντικείμενο, κζμα), και 

προςκζτει υποςτθρικτικζσ πλθροφορίεσ. 

 Επιλζγει ποιοσ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

εκπαιδευτικό υλικό και ςε ποιόν κα επιτρζπεται να αφιςει 

ςχόλια. 

Λειτουργίεσ  χριςτθ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα τα διακζςιμα ςχζδια μακθμάτων: 

 Να ανακτιςει, να βακμολογιςει ,να ςχολιάςει τα ςχζδια 

μακθμάτων 

 Να διαμοιραςτεί ςχζδια μακθμάτων μζςω εφαρμογϊν 

 Να αναηθτιςει φόρουμ ςχετικά με κζματα που τον 

αφοροφν, να ςυηθτιςει, και να ανταλλάξει απόψεισ. 

Κόςτοσ Δωρεάν 

Πρόςβαςθ Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 19, Χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ Share my lesson 
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6. H Εκπαιδευτικι Πφλθ HotChalk’s  

(http://lessonplanspage.com/) 

 

 

Εικόνα 17, Εκπαιδευτικι Πφλθ HotChalk’s 

 

Θ εκπαιδευτικι πφλθ αναπτφχκθκε από τουσ εκπαιδευόμενουσ και το εκπαιδευτικό 

προςωπικό του Ρανεπιςτθμίου Μιςςοφρι και ςυνεχίςτθκε από τουσ χριςτεσ τθσ πφλθσ. Θ 

εκπαιδευτικι πφλθ Ρεριλαμβάνει πάνω από 3,500 ςχζδια μακθμάτων από τθν Ρροςχολικι 

ζωσ Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 1996 και αναπτφχκθκε για να 

βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ, ςτουσ μακθτζσ για να χρθςιμοποιιςουν τα 

ςχζδια μακθμάτων και ςτουσ γονείσ για να ζχουν πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν με τα παιδιά τουσ. Επίςθσ θ 

εκπαιδευτικι πφλθ διακζτει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ, βιβλιοκικθ και ψθφιακό 

περιεχόμενο. 

 

Λειτουργίεσ Περιγραφι 

Είςοδοσ- Προφίλ χριςτθ  Οι χριςτεσ χωρίσ εγγραφι ζχουν πρόςβαςθ ςτο υλικό, οι 

εγγραμμζνοι όμωσ μποροφν να δθμιουργιςουν το δικό τουσ 

προφίλ ϊςτε να αναπτφξουν ςχζδια μακθμάτων  και να ζχουν 

http://lessonplanspage.com/
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πρόςβαςθ ςε περιςςότερο υλικό. Στο προφίλ κάκε χριςτθ 

εμφανίηονται τα ςχζδια που ζχει αναπτφξει. 

Αναηιτθςθ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει ςχζδια 

μακθμάτων είτε χρθςιμοποιϊντασ τθν γριγορθ αναηιτθςθ είτε 

επιλζγοντασ τθ κεματικι ενότθτα και ςτθ ςυνζχεια τθ βακμίδα 

εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, μπορεί να επιλζξει εποχιακά μακιματα 

τα οποία είναι ταξινομθμζνα ανά εποχι και θμερομθνία και 

ςθμαντικά γεγονότα. 

 Ζτοιμα χζδια 

Μακθμάτων 

Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ παρζχονται πλθροφορίεσ, όπωσ ο 

τίτλοσ, θ κεματικι ενότθτα, ο ςυγγραφζασ, εκπαιδευτικι 

βακμίδα, αναλυτικι περιγραφι, όπου παρουςιάηονται οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι, οι εκπαιδευτικζσ πθγζσ, τθ διαδικαςία για 

τθ διεξαγωγι του μακιματοσ αλλά και άλλα ςχετικά ςχζδια 

μακθμάτων. 

Δθμιουργία χεδίων 

Μακθμάτων και 

Διαμοιραςμόσ  

Ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ςχζδια μακθμάτων 

ςυμπλθρϊνοντασ μία φόρμα όπου ειςάγει: 

 τον τίτλο, μία περιγραφι του ςχεδίου μακιματοσ, 

 δθλϊνει εάν ςυμβαδίηει με τα εκνικά εκπαιδευτικά 

πρότυπα, τθ κεματικι ενότθτα, τθν εκπαιδευτικι βακμίδα, 

 το αναλυτικό περιεχόμενο του ςχεδίου μακιματοσ, όπου 

μπορεί να επιςυνάψει αρχεία και θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ 

και να το δθμοςιεφςει ςτθν εκπαιδευτικι πφλθ. 

Λειτουργίεσ χριςτθ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα: 

 Να αποκθκεφςει, να  εκτυπϊςει, να  βακμολογιςει και να 

ανακτιςει τα ςχζδια μακθμάτων 

 Να δθμιουργιςει ο ίδιοσ ςχζδια μακθμάτων 

Κόςτοσ Δωρεάν 

Πρόςβαςθ  Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 20, Χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ HotChalk’s 
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7. Η εκπαιδευτικι πφλθ Discovery Education 

(http://school.discoveryeducation.com/lessonplans/) 

 

 

Εικόνα 18, Εκπαιδευτικι Πφλθ Discovery Education 

 

Θ εκπαιδευτικι πφλθ Discovery Education αποτελεί τμιμα τθσ εταιρείασ Discovery 

Communications, LLC και παρζχει υψθλισ ποιότθτασ και δυναμικό ψθφιακό υλικό για όλεσ 

τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ καλφπτοντασ τισ απαιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν 

αλλά και των γονζων ςτθν ψθφιακι εποχι που διανφουμε. Με το πλοφςιο εκπαιδευτικό 

υλικό και διαδραςτικά μακιματα επιτυγχάνεται θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και 

προςφζρονται ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ να μορφωκοφν με ςφγχρονεσ μεκόδουσ 

ανακαλφπτοντασ τον μαγικό κόςμο του Discovery. Επιπλζον, θ εκπαιδευτικι πφλθ 

λειτουργεί και ςαν αποκετιριο ςχεδίων μακθμάτων, όπου ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

ανακαλφψει εκατοντάδεσ προτάςεισ διδαςκαλίασ αλλά και χριςιμα εκπαιδευτικά 

λογιςμικά. 

Λειτουργίεσ Περιγραφι 

Είςοδοσ- Δθμιουργία 

Προφίλ 

Οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ 

εγγραφι τουσ ζχουν όμωσ τθ δυνατότθτα να εγγραφοφν για να 

ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ. Στθ ςυγκεκριμζνθ πφλθ 

ο χριςτθσ δεν δθμιουργεί το δικό του προφίλ. 

http://school.discoveryeducation.com/lessonplans/
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Αναηιτθςθ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει ςχζδια μακιματοσ 

επιλζγοντασ είτε τθν βακμίδα εκπαίδευςθσ και τθ κεματικι 

περιοχι αλλά και να επιςκεφκεί τα πιο ξεχωριςτά ςχζδια 

μακθμάτων. Επίςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει και 

υποκατθγορία αλλά και τον τφπο τθσ εκπαιδευτικισ πθγισ. 

Ζτοιμα χζδια 

Μακθμάτων 

Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ αρχικά εμφανίηεται ο τίτλοσ, θ 

κεματικι περιοχι, θ βακμίδα εκπαίδευςθσ και θ χρονικι 

διάρκεια. Κάκε ςχζδιο μακιματοσ οργανϊνεται ςε ενότθτεσ οι 

οποίεσ ςυνικωσ είναι εκπαιδευτικοί ςτόχοι, υλικά, 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, αξιολόγθςθ, πρόςκετο προτεινόμενο 

υλικό, επεκτάςεισ, λεξιλόγιο,  ακαδθμαϊκά πρότυπα, ο 

δθμιουργόσ 

Δθμιουργία χεδίων 

Μακθμάτων και 

Διαμοιραςμόσ 

Ο χριςτθσ δεν δθμιουργεί ςχζδια μακθμάτων. 

Λειτουργίεσ  χριςτθ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εκτυπϊςει τα διακζςιμα 

ςχζδια μακθμάτων και να τα διαμοιραςτεί μζςω εφαρμογϊν. 

Κόςτοσ Δωρεάν  

Πρόςβαςθ Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 21, Χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ Discovery Education 
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8. Η εκπαιδευτικι πφλθ scholastic  

(http://www.scholastic.com/teachers/lesson-plans/free-lesson-plans) 

 

 

Εικόνα 19, Εκπαιδευτικι Πφλθ Scholastic 

 

Ο εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ Scholastic προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ενενιντα χρόνια 

ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ ςτόχοσ του είναι θ πνευματικι και θ προςωπικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν μζςα από τθν εκπαίδευςθ. Αποτελεί ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ  

εκδοτικοφσ οίκουσ παιδικϊν βιβλίων ςε όλο τον κόςμο, ο οποίοσ διαρκϊσ εξελίςςεται και 

προςαρμόηεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ κακϊσ αξιοποιεί τισ υπθρεςίεσ τθσ τεχνολογίασ 

για τθν εκπαίδευςθ.  Μζςα από τθν εκπαιδευτικι πφλθ παρζχει πλοφςιο εκπαιδευτικό 

υλικό υψθλισ ποιότθτασ ςε ψθφιακι αλλά και ςε ζντυπθ μορφι, υποςτθρικτικό υλικό για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ, προϊόντα και υπθρεςίεσ τα οποία απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ, 

μακθτζσ αλλά και γονείσ.  Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςτθν εκπαιδευτικι πφλθ όπωσ 

παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια κακϊσ και ςε ςχζδια μακθμάτων. 

 

Λειτουργίεσ Περιγραφι 

Είςοδοσ- Προφίλ χριςτθ Οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ 

εγγραφι τουσ. Ζχουν τθ δυνατότθτα να εγγραφοφν για να 

http://www.scholastic.com/teachers/lesson-plans/free-lesson-plans
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ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ. Ο χριςτθσ δεν 

δθμιουργεί προφίλ. 

Αναηιτθςθ Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει ςχζδια 

μακθμάτων χρθςιμοποιϊντασ τθν γριγορθ αναηιτθςθ είτε 

επιλζγοντασ τθν βακμίδα εκπαίδευςθσ είτε το γνωςτικό 

αντικείμενο είτε τον τφπο τθσ εκπαιδευτικισ πθγισ. Επίςθσ ο 

χριςτθσ μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτα διακεκριμζνα 

ςχζδια μακθμάτων. 

Ζτοιμα χζδια 

Μακθμάτων 

Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ εμφανίηονται βαςικά ςτοιχεία όπωσ 

τίτλοσ, βακμίδα εκπαίδευςθσ και μία μικρι περιγραφι. Εφόςον 

ο χριςτθσ επιλζξει εκείνο που τον ενδιαφζρει εμφανίηεται ο 

τίτλοσ του ςχεδίου, ο ςκοπόσ και θ εκπαιδευτικι βακμίδα. 

Συνικωσ κάκε ςχζδιο μακιματοσ  περιλαμβάνει 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, μία γενικι περιγραφι, εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, υλικά και μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Λειτουργίεσ χριςτθ Ο χριςτθσ δεν δθμιουργεί ςχζδια μακθμάτων. 

Δθμιουργία χεδίων 

Μακθμάτων και 

Διαμοιραςμόσ 

Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εκτυπϊςει τα ςχζδια 

μακθμάτων και να τα  μοιραςτεί μζςω εφαρμογϊν. 

Κόςτοσ Δωρεάν  

Πρόςβαςθ Σφνδεςθ μζςω διαδικτφου 

Πίνακασ 22, Χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ Scholastic 
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9.  Η εκπαιδευτικι πφλθ (http://www.thinkfinity.org/welcome) 

 

Εικόνα 20, Εκπαιδευτικι Πφλθ Thinkfinity 

 

Στο ςθμείο αυτό είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικζσ πφλεσ, οι 

οποίεσ ςυνεργάηονται με άλλεσ και επεκτείνουν τθν διαδικαςία αναηιτθςθσ ςχεδίων 

μακθμάτων ςε αυτζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εκπαιδευτικι πφλθ Thinkfinity είναι μία 

διαδικτυακι εκπαιδευτικι κοινότθτα, θ οποία παρζχει πρόςβαςθ ςε περίπου 60.000 

εκπαιδευτικοφσ για τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε χιλιάδεσ δωρεάν 

ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ πθγζσ. Ρεριλαμβάνει πλοφςιο ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ 

ςχζδια μακθμάτων, διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ, βίντεο και παιχνίδια, τα οποία 

ευκυγραμμίηονται με τα εκπαιδευτικά πρότυπα (Common Core State Standards) καλφπτουν 

όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ Κ-12 και απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ, ςε μακθτζσ και 

ςε γονείσ.  

Το διακζςιμο υλικό παρζχεται από τθν ςυνεργαςία τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ με 

κορυφαίουσ και αξιόλογουσ οργανιςμοφσ και εκπαιδευτικζσ πφλεσ, οι οποίεσ εξειδικεφονται 

ςε ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. Σε κάκε ςχζδιο μακιματοσ τθσ εκπαιδευτικισ 

πφλθσ αναφζρεται  ο οργανιςμόσ/ εκπαιδευτικι πφλθ που το δθμιοφργθςε. Μερικζσ από τισ 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ που ςυνεργάηονται είναι οι εξισ: 

i. EDSITEment (http://edsitement.neh.gov/): Ξεκίνθςε από τθν Εκνικι 

Χρθματοδότθςθ για τθν Ανκρωπότθτα (National Endowment for the 

Humanities, NEH) των Θνωμζνων Εκνϊν και διακζτει ςχζδια μακθμάτων και 

http://www.thinkfinity.org/welcome
http://edsitement.neh.gov/


131 
 

εκπαιδευτικοφσ πόρουσ ςχετικά με τθν τζχνθ, τον πολιτιςμό, τθ λογοτεχνία, τθ 

γλϊςςα, ξζνεσ γλϊςςεσ,  τθν ιςτορία και τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. 

ii. Readwritethink (http://www.readwritethink.org):  Αναπτφχκθκε από το Διεκνι 

Ζνωςθ Αναγνωςτϊν (International Reading Association, IRA) και από το Εκνικό 

Συμβοφλιο Εκπαιδευτικϊν Αγγλίασ (National Council of Teachers of English 

NCTE) και παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ μακθτζσ πρόςβαςθ ςε 

υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ και  υλικό για τθν ανάγνωςθ και τθν 

εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. 

iii. National Geographic education 

(http://education.nationalgeographic.com/education/?ar_a=1): Αναπτφχκθκε 

από τθν κοινότθτα National Geographic και παρζχει υψθλοφ επιπζδου 

εκπαιδευτικό υλικό για μακιματα γεωγραφίασ και κοινωνικϊν επιςτθμϊν, το 

οποίο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ.  

 

iv. econedlink (http://www.econedlink.org/): Αναπτφχκθκε από το Συμβοφλιο 

Οικονομικισ Εκπαίδευςθσ, απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ και 

παρζχει εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ για μακιματα 

οικονομικϊν επιςτθμϊν με ςκοπό να ενςωματωκοφν οι οικονομικζσ ζννοιεσ ςτο 

πρόγραμμα ςπουδϊν όπωσ περιγράφεται από τα Εκνικά Εκπαιδευτικά 

Ρρότυπα για το μάκθμα των οικονομικϊν. 

 

  

http://education.nationalgeographic.com/education/?ar_a=1
http://www.econedlink.org/
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4.2.2 ύγκριςη Εκπαιδευτικών Πυλών και Αποτελϋςματα 

 

Ραρατθρϊντασ τισ λειτουργίεσ των εκπαιδευτικϊν πυλϊν, όπωσ παρουςιάςτθκαν 

παραπάνω μπορεί κανείσ να εντοπίςει κάποια κοινά χαρακτθριςτικά που διακζτουν: 

1. Αναηιτθςθ ςχεδίου μακιματοσ 

Βαςικι λειτουργία  όλων των εκπαιδευτικϊν πυλϊν είναι θ αναηιτθςθ ςχεδίων 

μακθμάτων, θ οποία μπορεί να ζχει διάφορεσ μορφζσ ςε κάκε αποκετιριο. Συνικωσ κάκε 

εκπαιδευτικι πφλθ ςυνδυάηει τισ διάφορεσ μορφζσ αναηιτθςθσ και δίνει τθ δυνατότθτα  

ςτον χριςτθ να επιλζξει όποια επικυμεί. 

 Γριγορθ αναηιτθςθ: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει λζξεισ-κλειδιά 

ςτο διαμορφωμζνο πλαίςιο, όπωσ για παράδειγμα το γνωςτικό αντικείμενο ι 

ςυγκεκριμζνο κζμα που τον ενδιαφζρει αλλά και να τισ ςυνδυάςει. 

 Αναηιτθςθ με βάςθ το γνωςτικό αντικείμενο: Τα ςχζδια μακθμάτων 

κατθγοριοποιοφνται με βάςθ το γνωςτικό αντικείμενο όπωσ Μακθματικά, 

Επιςτιμθ, Λογοτεχνία, Τζχνεσ, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ. Θ κατθγοριοποίθςθ των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων δεν είναι κοινι ςε όλεσ τισ πφλεσ κακϊσ κάποιεσ 

διαφοροποιοφνται ελάχιςτα και άλλεσ εξειδικεφονται ςε ςχζδια μακθμάτων 

που αφοροφν ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. 

 Αναηιτθςθ με βάςθ τθν βακμίδα εκπαίδευςθσ: Τα ςχζδια μακθμάτων 

καλφπτουν κυρίωσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ και τθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

(Κ-12). Κάποιεσ εκπαιδευτικζσ πφλεσ παρζχουν υλικό για τισ τάξεισ του 

νθπιαγωγείου, για εκπαίδευςθ αφοφ αποφοιτιςουν από το ςχολείο αλλά και 

για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ  

 φνκετθ Αναηιτθςθ: Θ ςφνκετθ αναηιτθςθ επιτρζπει ςτο χριςτθ να ειςάγει 

περιςςότερα κριτιρια ςτθν αναηιτθςι του όπωσ για παράδειγμα τον τφπο τθσ 

εκπαιδευτικισ πθγισ και τθν μορφι τθσ. 

 Αναηιτθςθ ςε διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πφλεσ: Υπάρχουν εκπαιδευτικζσ 

πφλεσ που επεκτείνουν τθν αναηιτθςθ ςχεδίων μακθμάτων και ςε άλλεσ. 

2. Εγγραφι χρθςτϊν - Δθμιουργία Ρροφίλ 

Σε κάποιεσ εκπαιδευτικζσ πφλεσ ο επιςκζπτθσ χωρίσ εγγραφι μπορεί να 

περιθγθκεί ςτο εκπαιδευτικό υλικό και να το κατεβάςει ςτον προςωπικό του 

υπολογιςτι χωρίσ όμωσ να ζχει παραπάνω δυνατότθτεσ. Αντικζτωσ, ςε κάποια άλλα 

αποκετιρια δεν επιτρζπεται ςτον επιςκζπτθ να ζχει πλιρθ πρόςβαςθ ςτο 

εκπαιδευτικό υλικό κακϊσ είναι απαραίτθτθ θ εγγραφι του. Στισ περιςςότερεσ 
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εκπαιδευτικζσ πφλεσ ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εγγραφεί για να αποκτιςει 

πλιρθ πρόςβαςθ ςτο αποκετιριο και να δθμιουργιςει το δικό του προφίλ. 

Μερικζσ από τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτον χριςτθ είναι να δθμιουργιςει 

το δικό του ςχζδιο μακιματοσ και να το διαμοιράςει ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα 

αλλά και να κατεβάςει ςτον προςωπικό του υπολογιςτι ςχζδια μακθμάτων, να τα 

ςχολιάςει και να τα  βακμολογιςει. 

3. Δθμιουργία Σχεδίου Μακιματοσ 

Στισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ πφλεσ ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

ςυνειςφζρει ςτθν κοινότθτα δθμιουργϊντασ ο ίδιοσ και δθμοςιεφοντασ ςχζδια 

μακθμάτων και υλικό που ζχει ςυλλζξει από το διαδίκτυο. Για τθ δθμιουργία του 

ςχεδίου ςυνικωσ ακολουκεί απλά βιματα ςυμπλθρϊνοντασ ζνα πρότυπο 

μακιματοσ ςτα οποία δίνει μία περιγραφι του μακιματοσ, δθλϊνει τα 

χαρακτθριςτικά του ςχεδίου, ϊςτε να μποροφν οι χριςτεσ να το εντοπίςουν και να 

ταξινομθκεί ςωςτά, περιγράφει αναλυτικά  τισ εκπαιδευτικζσ πθγζσ που ζχει 

ςχεδιάςει ενϊ ςε κάποια αποκετιρια μπορεί να επιλζξει ποιοι μπορεί να ζχουν 

πρόςβαςθ. 

4. Αξιολόγθςθ/ Βακμολόγθςθ ςχεδίου μακιματοσ 

Σε αρκετζσ εκπαιδευτικζσ πφλεσ το εκπαιδευτικό υλικό παρζχεται είτε από 

τθν ίδια τθν εκπαιδευτικι πφλθ είτε από αξιόλογουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ, 

με τουσ οποίουσ ςυνεργάηονται, με αποτζλεςμα να είναι αξιόπιςτο και ζγκυρο. Στθν 

περίπτωςθ που οι προτάςεισ διδαςκαλίασ παρζχονται από του χριςτεσ,   

αξιολογοφνται πρϊτα από τουσ υπεφκυνουσ και ζπειτα δθμοςιεφονται, ϊςτε το 

εκπαιδευτικό υλικό που παρζχεται να είναι αξιόλογο και υψθλισ ποιότθτασ. 

Επιπλζον, ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ πφλεσ οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ ζχουν τθ 

δυνατότθτα να βακμολογιςουν τα ςχζδια μακθμάτων, να αφιςουν τα ςχόλιά τουσ 

αλλά και να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίθςαν το υπάρχουν 

εκπαιδευτικό υλικό. Επίςθσ, ςε κάποια αποκετιρια οι χριςτεσ μποροφν εάν 

εντοπίςουν κάποιο πρόβλθμα να το αναφζρουν και να ηθτιςουν από τουσ 

υπεφκυνουσ να το αξιολογιςουν. 

Ακολουκεί ζνασ ςυγκριτικόσ πίνακασ ο οποίοσ αποτελείται από τισ εκπαιδευτικζσ πφλεσ που 

παρουςιάςτθκαν παραπάνω και από τα χαρακτθριςτικά των πυλϊν, ϊςτε να ελεγχκεί κατά 

πόςο πλθροφν τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία.  
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Ρφλθ Ρλθροφοριϊν 
                

Επίκεντρο οι ανάγκεσ του χριςτθ 

 και τθσ κοινότθτασ  
-                

Ραροχι υπθρεςιϊν  -               

Πλαίςια Εκπαιδευτικισ Πφλθσ         

Ριςτοποίθςθ 

«Authentication» 

Είςοδοσ 

χωρίσ 

εγγραφι 

                

Δθμιουργία 

λογαριαςμοφ 
            -    

Ζγκριςθ «Authorization» 

 (διαφορετικζσ ομάδεσ με 

πρόςβαςθ ςε διαφορετικό 

περιεχόμενο) 

-           
    

Ρλθροφορίεσ και 

υπθρεςίεσ 

Ραρουςίαςθσ 

«Presentation» 

Αναηιτθςθ 
                

Υποςτιριξθ 
-                

Εκπαιδευτικά Χαρακτθριςτικά 

(Αναφορζσ, Πθγζσ)                 

Παρουςίαςθ πλθροφοριϊν και 

πλοιγθςθ                 

Εκπαιδευτικό Τλικό 
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Αλλθλεπίδραςθ και 

Ανατροφοδότθςθ 

(Ανατροφοδότθςθ) 

-            -  -  

Σεχνικά Θζματα (Σαχφτθτα) 
                

Λειτουργίεσ Εκπαιδευτικϊν 

Πυλϊν 
    

  
 

 

Διαμοιραςμόσ / Δθμιουργία 

Σχεδίου Μακιματοσ               -  

Πίνακασ 23, Συγκριτικόσ Πίνακασ Εκπαιδευτικών Πυλών 

 

Με βάςθ τα παραπάνω ςυμπεραίνει κανείσ ότι οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ που 

περιγράφθκαν ςυγκεντρϊνουν βαςικά χαρακτθριςτικά μίασ πφλθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

παρζχουν πλθροφορίεσ και εκπαιδευτικό υλικό ςε μία κοινότθτα, επικεντρϊνονται ςτισ 

ανάγκεσ των χρθςτϊν και παρζχουν υπθρεςίεσ ςε αυτοφσ. Ππωσ παρατθρείται ςε όλεσ τισ 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ ο χριςτθσ χρειάηεται να εγγραφεί και να δθμιουργιςει προςωπικό 

λογαριαςμό για να καταςκευάςει κάποιο ςχζδιο μακιματοσ, με αποτζλεςμα να παρζχεται 

αςφάλεια ςτουσ χριςτεσ τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ. Επιπλζον, κάκε εκπαιδευτικι πφλθ 

παρζχει ζνα μενοφ πλοιγθςθσ, ϊςτε να διευκολφνονται οι χριςτεσ αλλά και αρκετζσ 

υπθρεςίεσ, όπωσ θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ υλικοφ και ςυνεχι υποςτιριξθ όταν 

χρειαςτοφν. Επιπρόςκετα, οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλθλεπιδράςουν και να 

αξιολογιςουν το διακζςιμο υλικό κακϊσ μποροφν να επικοινωνιςουν με φόρουμ και να 

ενταχκοφν ςε ςυηθτιςεισ που τουσ ενδιαφζρουν αλλά και να ςχολιάςουν και να 

βακμολογιςουν το εκπαιδευτικό υλικό. Με τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν πυλϊν οι 

χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό όπωσ ςχζδια μακθμάτων, 

δραςτθριότθτεσ και ςε επιπλζον αναφορζσ και βιβλιογραφία, από το οποίο μποροφν να 

εμπνευςτοφν, ϊςτε να καταςκευάςουν το ςχζδιο μακιματοσ που ταιριάηει ςτισ ανάγκεσ 

τουσ. 

Συνοψίηοντασ, ωσ επακόλουκο τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και του διαδίκτυο ςτθν 

εκπαίδευςθ είναι ο εμπλουτιςμόσ με πολλοφσ ιςτοχϊρουσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου. Οι 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ, όπωσ αναλφκθκε νωρίτερα, αποτελοφν διαδικτυακοφσ τόπουσ, οι 

οποίοι παρζχουν πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό όπωσ και ςχζδια μακθμάτων, άρκρα, 
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εκδθλϊςεισ, φόρουμ ςυηθτιςεων για εκπαιδευτικοφσ και ειδθςεογραφικι ενθμζρωςθ. Οι 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ δθμιουργοφνται από εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ, φορείσ, ιδρφματα 

και απευκφνονται ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ αλλά 

και γονείσ. Ππωσ παρουςιάςτθκε κάκε εκπαιδευτικι πφλθ παρζχει πολλζσ λειτουργίεσ 

ςτουσ χριςτεσ, όπωσ τθν πρόςβαςθ ςε πλοφςιο υλικό ενϊ παράλλθλα διευκολφνει ςτο 

διαμοιραςμό και ςτθν ανταλλαγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ανάμεςα ςτθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα. Βζβαια, κάκε εκπαιδευτικι πφλθ πρζπει να πλθροί κάποια χαρακτθριςτικά 

προκειμζνου να κεωρείται ζγκυρθ και αξιόπιςτθ, να είναι εφχρθςτθ και εξυπθρετεί τισ 

ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν. 

 

ύνοψη 
 

Στο  παρόν κεφάλαιο αναδείχκθκε θ αναγκαιότθτα και θ ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ ςτθν 

οργάνωςθ και ςτο ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ. Ειδικότερα, ςτθν πρϊτθ ενότθτα 

παρουςιάςτθκαν τα εργαλεία καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων και οι λειτουργίεσ τουσ  και 

ςτθ ςυνζχεια  ζγινε ςφγκριςθ αυτϊν, ϊςτε να παρουςιαςτοφν ςυγκεντρωτικά και να 

αναδειχκεί θ προςφορά τουσ για τθν ςχεδίαςθ των μακθμάτων. Αντικείμενο τθσ επόμενθσ 

ενότθτασ ιταν ο οριςμόσ και θ παρουςίαςθ των εκπαιδευτικϊν πυλϊν, όπου περιγράφθκαν 

οι λειτουργίεσ τουσ με ςκοπό να κατανοιςει ο αναγνϊςτθσ τθ ςυμβολι τουσ ςτο ςχεδιαςμό 

τθσ διδαςκαλίασ ενϊ ςτθ ςυνζχεια ελζγχκθκαν κατά πόςο πλθροφν τα χαρακτθριςτικά των 

εκπαιδευτικϊν πυλϊν. 
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υμπερϊςματα 
 

Στθν παροφςα εργαςία ερευνικθκε θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων, οι 

μζκοδοι για τθν ανάπτυξθ ςχεδίων μακθμάτων αλλά και τα εργαλεία που υποςτθρίηουν τθν 

παραπάνω διαδικαςία. Μετά από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ που πραγματοποιικθκε 

καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα, ότι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων αποτελεί 

μία απαραίτθτθ ενζργεια τθν οποία κάκε εκπαιδευτικόσ οφείλει να πραγματοποιεί για τθν 

προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ του.  Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ είναι ςθμαντικό και 

δφςκολο ζργο για κάκε εκπαιδευτικό κακϊσ καλείται να αξιολογιςει τισ επιδιϊξεισ του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ, τισ ανάγκεσ μακθτϊν και να επιλζξει τον τρόπο με τον οποίο κα 

τισ υλοποιιςει ενϊ παράλλθλα προςπακεί να ςχθματίςει ςαφι αντίλθψθ για τθν εκτζλεςθ 

τθσ διδαςκαλίασ του. Επιπλζον, ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται πριν ςχεδιάςει να λάβει υπόψθ 

του κάποιουσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ διαφορετικότθτα των εκπαιδευομζνων, οι 

ανάγκεσ των χαριςματικϊν και ταλαντοφχων μακθτϊν, οι «διαφορετικζσ τάξεισ», οι οδθγίεσ 

του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, θ οργάνωςθ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ και ο 

εξοπλιςμόσ, ο ρυκμόσ τθσ διδαςκαλίασ και θ κινθτοποίθςθ των εκπαιδευομζνων, θ ζνταξθ 

των νζων τεχνολογιϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ κακϊσ ακόμα και θ διαχείριςθ του 

χρόνου του εκπαιδευτικοφ. Εμβακφνοντασ ςτθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ διαπιςτϊςαμε, 

ότι ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςχεδιάςει τθ διδαςκαλία του ςε διάφορα 

χρονικά επίπεδα (μακροπρόκεςμο, μεςοπρόκεςμο, εβδομαδιαίο επίπεδο) αναλόγωσ τισ 

ανάγκεσ και τισ επιδιϊξεισ του. Βζβαια είναι προτιμότερο, ο εκπαιδευτικόσ να ξεκινιςει το 

μακροχρόνιο ςχεδιαςμό και ςταδιακά να περάςει ςτα επόμενα επίπεδα,  κακϊσ αποτελεί 

τθν πρϊτθ προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ, ϊςτε να καταλιξει εφκολα ςτο ςχεδιαςμό ενόσ 

ωριαίου ςχεδίου μακιματοσ. 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ διερεφνθςθ των βαςικϊν οριςμϊν που 

ζχουν διατυπωκεί ςχετικά με το ςχζδιο μακιματοσ, ϊςτε να κακοριςτεί θ ζννοια αυτοφ και 

να παρουςιαςτοφν τα δομικά ςυςτατικά του. Μετά από τθν παραπάνω διαδικαςία, 

καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα, ότι ςτο ςχζδιο μακιματοσ κα πρζπει να δίνονται ςαφείσ 

απαντιςεισ ςχετικά με τον εκπαιδευτικό ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, με τθν 

κεματικι ενότθτα και τουσ βαςικοφσ άξονεσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, το 

περιεχόμενο μακιματοσ, τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, τα 

εκπαιδευτικά μζςα και υλικά, τθν αξιολόγθςθ και τθν εκτίμθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ αλλά και τον απαιτοφμενο χρόνο. Ζνα ςχζδιο μακιματοσ για να είναι 

οργανωμζνο και ολοκλθρωμζνο κα πρζπει να περιλαμβάνει τα παραπάνω ςτοιχεία, κακϊσ 
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ζτςι κα εξυπθρετεί το ζργο του εκπαιδευτικοφ και κα τον διευκολφνει ςτθ διεξαγωγι τθσ 

διδαςκαλίασ.  

Ππωσ αναλφκθκε ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο, τα ςχζδια μακθμάτων μποροφν να 

ακολουκιςουν κάποια από τισ προτεινόμενεσ μεκοδολογίεσ για να αναπτυχκοφν. Μετά 

από τθν παρουςίαςθ και τθν περιγραφι των μεκόδων καταςκευισ ςχεδίων μακθμάτων 

αναδείχκθκαν τα βαςικά ςτάδια που πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςχεδιαςμό τθσ 

διδαςκαλίασ. Επίςθσ, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα, ότι ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να  

διαμορφϊςει το δικό του μοντζλο ςχεδιαςμοφ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τα βαςικά ςυςτατικά 

του ςχεδίου μακιματοσ ακολουκϊντασ παράλλθλα τισ κατευκυντιρεσ γραμμζσ των 

μεκόδων, κακϊσ θ διδαςκαλία είναι ζνα πολφπλοκο φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να 

ακολουκιςει  αυςτθρά τα ςτάδια ενόσ μοντζλου.  

Θ παροφςα εργαςία επικεντρϊκθκε ςτισ δυνατότθτεσ που παρζχει θ τεχνολογία για τθν 

διαδικαςία ανάπτυξθσ ςχεδίων μακθμάτων. Ππωσ ζχει αναφερκεί, θ καταςκευι ςχεδίων 

μακθμάτων αποτελεί μία ςθμαντικι ενζργεια τθν οποία κάκε εκπαιδευτικόσ οφείλει να 

πραγματοποιεί και να μθν παραβλζπει. Ο εκπαιδευτικόσ με τθ βοικεια ειδικϊν εργαλείων 

ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφξει ςχζδια μακθμάτων και να αξιοποιιςει τα πλεονεκτιματα 

που του προςφζρουν, τα οποία δίνουν νζα διάςταςθ ςτθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ και 

ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν. Ππωσ ςυμπεραίνουμε, με τθν χριςθ των ςυγκεκριμζνων 

εργαλείων ο εκπαιδευτικόσ εξοικονομεί χρόνο, κακϊσ ςχεδιάηει πιο γριγορα και εφκολα 

ςχζδια μακθμάτων ενϊ παράλλθλα μπορεί να οργανϊςει το εκπαιδευτικό υλικό και να 

ςυγκεντρϊςει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία. Επιπλζον, ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει 

θμερολόγιο, με το οποίο μπορεί να οργανϊςει το κακθμερινό πρόγραμμα αλλά και 

ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ εξυπθρετϊντασ ζτςι και τισ  ανάγκεσ του μακροχρόνιου 

ςχεδιαςμοφ. Με τα ςυγκεκριμζνα εργαλεία, θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ γίνεται πιο 

δυναμικι, πιο πλοφςια και προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ, κακϊσ ςε 

πολλά από αυτά δίνεται θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να επιςυνάψει αρχεία και 

ςθμειϊςεισ. Επιπλζον, ζχει τθ δυνατότθτα να καταςκευάςει ςχζδιο μακιματοσ 

ενςωματϊνοντασ όλα τα βαςικά χαρακτθριςτικά αυτοφ, κακϊσ κάποια παρζχουν ζνα 

πρότυπο ςχζδιο, το οποίο μπορεί να το ακολουκιςει ο χριςτθσ ενϊ ςε κάποια άλλα μπορεί 

να τα ειςάγει ο ίδιοσ. Τα ςυγκεκριμζνα εργαλεία λειτουργοφν και ςαν χϊροσ αποκικευςθσ 

των ςχεδίων μακθμάτων και  βοθκοφν τον εκπαιδευτικό να τα ταξινομιςει ανά μάκθμα, 

γνωςτικι βακμίδα. Με τθ βοικεια των εργαλείων ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ανά πάςα 

ςτιγμι ςτο πρόγραμμα και ςτα ςχζδια μακθμάτων του, με αποτζλεςμα να μπορεί εφκολα 
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να τα τροποποιιςει κακϊσ μπορεί παλαιότερα ςχζδια και προγράμματα να τα 

αναπροςαρμόςει και να τα τροποποιιςει χωρίσ να τα δθμιουργιςει εξαρχισ. Ζνα ακόμα 

ςθμαντικό πλεονζκτθμα όλων των εργαλείων είναι ότι επιτρζπουν το  διαμοιραςμό των 

ςχεδίων μακθμάτων με άλλουσ χριςτεσ, όπωσ για παράδειγμα ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ 

και τουσ γονείσ των μακθτϊν αλλά και με τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι 

μποροφν να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ άμεςα το εκπαιδευτικό υλικό και το ωρολόγιο  

πρόγραμμα. 

Θ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και του διαδικτφου ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ 

ζχει επιφζρει τθν δθμιουργία εκπαιδευτικϊν πυλϊν. Ππωσ αναλφκθκε, οι τελευταίεσ 

αποτελοφν διαδικτυακοφσ τόπουσ, ςτισ οποίεσ υπάρχει διακζςιμο πλοφςιο εκπαιδευτικό 

υλικό ςχζδια μακθμάτων, εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ,  άρκρα, εκδθλϊςεισ, φόρουμ 

ςυηθτιςεων για εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτικά νζα. Οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ 

δθμιουργοφνται από εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ, φορείσ, ιδρφματα και απευκφνονται ςε 

όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ αλλά και γονείσ. Οι 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ παρζχουν με τθ ςειρά τουσ πολλά πλεονεκτιματα και λειτουργίεσ 

ςτουσ χριςτεσ αλλά και ςθμαντικά οφζλθ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Ζνα από τα 

ςθμαντικότερα οφζλθ είναι, ότι  οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε πλοφςιο εκπαιδευτικό 

υλικό, τισ περιςςότερεσ φορζσ χωρίσ κόςτοσ, το οποίο μποροφν να χρθςιμοποιιςουν αλλά 

και να εμπνευςτοφν, για να δθμιουργιςουν το δικό τουσ υλικό. Ραράλλθλα, οι 

εκπαιδευτικζσ πφλεσ διευκολφνουν το διαμοιραςμό και τθν ανταλλαγι εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ ανάμεςα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, κακϊσ κάκε χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα, να 

δθμοςιεφςει το υλικό που ζχει δθμιουργιςει με αποτζλεςμα να ζχει πρόςβαςθ ςτθ μάκθςθ 

όποιοσ επικυμεί. Επιπρόςκετα, ςτισ εκπαιδευτικζσ πφλεσ είναι εφκολθ θ αναηιτθςθ του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο είναι ςυνικωσ ταξινομθμζνο και αποκθκευμζνο ανά 

γνωςτικό αντικείμενο και βακμίδα εκπαίδευςθσ. Ζνα ακόμα ςθμαντικό πλεονζκτθμα των 

εκπαιδευτικϊν πυλϊν είναι θ δυνατότθτα επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ μζςα ςτθν 

κοινότθτα κακϊσ οι χριςτεσ μποροφν να ενταχκοφν ςε ομάδεσ ςυηθτιςεων και να 

επικοινωνιςουν μζςω φόρουμ για κζματα που τουσ ενδιαφζρουν αλλά και να 

αξιολογιςουν το διακζςιμο υλικό, να το ςχολιάςουν και να το βακμολογιςουν. Τζλοσ, είναι 

απαραίτθτο κάκε εκπαιδευτικι πφλθ να ςυγκεντρϊνει τα βαςικά χαρακτθριςτικά 

προκειμζνου να κεωρείται ζγκυρθ και αξιόπιςτθ και να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των 

χρθςτϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Ππωσ ζχει ςθμειωκεί τα ςχζδια μακθμάτων μπορεί να ζχουν διαφορετικι μορφι. Στθ 

ςυνζχεια ακολουκοφν κάποια αντιπροςωπευτικά ςχζδια μακθμάτων.  
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Ενότθτα 
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Μζκοδοσ/ Εκπαιδευτικι διαδικαςία (χρονικι διάρκεια) 

 

Εργαςίεσ 

 

Αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ 

Πίνακασ 24, Πθγι: Butt, G. (2008). Lesson planning. (3rd ed.). London: Continuum. 
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Εκτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ 

 

Σθμεία δράςθσ 

Πίνακασ 26, Πθγι: Butt, G. (2008). Lesson planning. (3rd ed.). London: Continuum. 
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χζδιο Μακιματοσ Δ’ 

Θμερομθνία                     Χρόνοσ              Αίκουςα              Αρικμόσ Μακθτϊν                Τάξθ             

  

Αντικείμενο/ Θζμα/ κζμα δραςτθριότθτασ 

 

Ρεριεχόμενο δραςτθριότθτασ 

 

 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ 

 

 

 

 

 

Ρροςωπικοί Στόχοι του εκπαιδευτικοφ 

Διαδικαςία των 

δραςτθριοτιτων 

Εκπαιδευτικζσ  

Ρθγζσ  

Απαιτοφμενοσ 

χρόνοσ  

Δράςεισ του 

εκπαιδευτικοφ 

ςχετικά με το 

περιεχόμενο και τθν 

οργάνωςθ 

 

 

Εκτίμθςθ τθσ διαδικαςίασ και πικανοί ςτόχοι 

 

Πίνακασ 27, Πθγι: Butt, G. (2008). Lesson planning. (3rd ed.). London: Continuum.  
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χζδιο Μακιματοσ Ε’  

Τάξθ 

Θμερομθνία 

Χρόνοσ 

Αίκουςα 

Αντικείμενο/ Θζμα 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Γνϊςεισ Δεξιότθτεσ, Στάςεισ, 

Αξίεσ 

 

Δραςτθριότθτεσ που πρζπει να γίνουν πριν 

τθ διδαςκαλία 

 

 Σφνδεςθ με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Εκπαιδευτικζσ πθγζσ, εξοπλιςμόσ και προετοιμαςία τθσ αίκουςασ 

 

Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με τα 

απαραίτθτα μζςα 

Απαιτοφμενοσ 

χρόνοσ 

Δραςτθριότθτεσ του 

εκπαιδευτικοφ που 

αφοροφν το 

περιεχόμενο του 

μακιματοσ 

 

 

 

Εκτίμθςθ τθσ προόδου των εκπαιδευομζνων 

και των ςτόχων που επιτεφχκθκαν 

 

 

 Εκτίμθςθ τθσ διδαςκαλίασ ( ςχεδιαςμόσ, 

προετοιμαςία, διαχείριςθ και επικοινωνία) 

Πίνακασ 28, Πθγι: Butt, G. (2008). Lesson planning. (3rd ed.). London: Continuum. 

 


