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3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων 
Δ. Κουτσογιάννης  

 

 Σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδα-

κτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των δημιουργού μέχρι τη 

λεπτομερή περιγραφή της ολοκλήρωσής της. Απευθύνεται πρωτίστως σε διδάσκο-

ντες, ενώ μέρος του σεναρίου και συγκεκριμένα το φύλλο εργασίας απευθύνεται 

στους μαθητές. 

 Ο όρος καθιερώθηκε στη χώρα μας από την περίοδο των επιμορφώσεων της 

Οδύσσειας και συνοδεύει έκτοτε κάθε σχεδόν απόπειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία. Όπως κάθε όρος που αξιοποιείται εκτενώς (βλ. π.χ. το περιεχόμενο του 

όρου Επικοινωνιακή Αντίληψη στη γλωσσική διδασκαλία, Διαθεματική Προσέγγιση 

κλπ.), έτσι και στην προκειμένη περίπτωση το περιεχόμενό του καθίσταται ασαφές. Η 

λογική του σεναρίου, όπως τουλάχιστον χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρα-

δειγμάτων που αναπτύχθηκαν ως τώρα, τείνει να κινείται ανάμεσα στη λογική του 

σχεδίου μαθήματος (lesson plan) –περιγράφεται ένα σύντομο σε διάρκεια μάθημα, σε 

στενή σύνδεση με τη σχολική ύλη και την ισχύουσα σχολική λογική- και ανάμεσα 

στη λογική του σχεδίου εργασίας (project) (προσέγγιση της σχολικής ύλης με ευρύτη-

τα, μεγαλύτερη πρωτοβουλία στην κίνηση των μαθητών, υιοθέτηση αρχών της προο-

δευτικής παιδαγωγικής σε μεγαλύτερη έκταση, διερευνητική λογική κλπ.).  

 Το πιο εύκολο είναι νομίζω να συμφωνήσουμε στη δομή και τα περιεχόμενα 

που θα έχει ένα σενάριο. Το πιο δύσκολο είναι να αντιληφθούμε και να συμφωνή-

σουμε στο βαθύτερα πολιτικό περιεχόμενο που αποκτάει η κάθε πρότασή μας για δι-

δακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ή γενικότερα η κάθε πρόταση) από τη στιγμή που 

καλλιεργεί συγκεκριμένου τύπου δεξιότητες – επομένως και υποκειμενικότητες, ανα-

δεικνύει ή αποσιωπά θέματα, προτείνει την αξιοποίηση συγκεκριμένων τεχνολογιών 

με συγκεκριμένο τρόπο και επομένως συνεισφέρει στο πώς αντιλαμβανόμαστε το 

σχολικό γραμματισμό στην εποχή μας. Επειδή η συμφωνία στο δεύτερο σκέλος είναι 

δύσκολη και συναρτάται σε σημαντικό βαθμό και με τις ιδιαιτερότητες των διδακτι-

κών αντικειμένων, θα ξεκινήσουμε από την περιγραφή της δομής που μπορεί να έχει 

ένα σενάριο, αξιοποιώντας και άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί ως τώρα. 

 Η διατύπωση μιας ενιαίας δομής έχει και αυτή τη σημασία της. Πρωτίστως, 

γιατί μια συγκεκριμένη δομή μπορεί να βοηθάει να γίνεται περισσότερο διαφανές και 

το (πολιτικό) περιεχόμενο της πρότασης. Δευτερευόντως, γιατί συνεισφέρει στην κα-
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θιέρωση ενός συγκεκριμένου απαιτητικού κειμενικού είδους, απαραίτητο για προ-

σπάθειες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Τέλος, και σε συνάρτηση με το προηγούμενο, 

γιατί πολλά από τα σενάρια μπορεί να αποτελέσουν το υλικό στο οποίο θα στηριχθεί 

μεγάλο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας.  

 

Η δομή ενός σεναρίου 

 

1. Ταυτότητα  

Η ενότητα αυτή και η επόμενη αποβλέπει στο να διευκολύνει τον αναγνώστη να α-

ντιληφθεί πολύ σύντομα αν η συγκεκριμένη πρόταση τον ενδιαφέρει ή όχι, γι’ αυτό 

το λόγο η περιγραφή εδώ είναι εξαιρετικά συνοπτική έως επιγραμματική. 

Καλό είναι να αποτυπώνονται εδώ τα κάτωθι: 

-Κάποιος τίτλος.  

-Δημιουργός – δημιουργοί. 

-Αν το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη ή αποτελεί πρόταση για διδασκαλία. 

-Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα (Αν πρόκειται για δια-

θεματική προσέγγιση ή για τη διδασκαλία μιας επιμέρους ενότητας). 

-Τάξη ή ηλικίες στις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. 

-Χρονική διάρκεια που απαιτείται. 

-Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή (π.χ. βαθμός εξοικείωσης 

με κάποιο λογισμικό, βαθμός εξοικείωσης με τρόπους εργασίας –π.χ. ομαδοσυνεργα-

τική). 

 

2. Σύντομη περιγραφή (περίληψη) 

Εδώ αποτυπώνεται πολύ επιγραμματικά (όχι περισσότερο από 4-5 σειρές) το περιε-

χόμενο και οι στόχοι της πρότασης. 

   

 3. Στόχοι – σκεπτικό. 

Διατυπώνονται και εδώ (με λιτό τρόπο): 

-Τι επιδιώκεται να καλύψει η πρόταση και γιατί προτείνεται. 

-Ποιες δεξιότητες επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στα παιδιά. 

-Ειδικότεροι στόχοι σε σχέση με τις ΤΠΕ και το νέο γραμματισμό. 

-Για τη γλώσσα (κυρίως): μορφές γραμματισμού που καλλιεργούνται (κλασικός 

γραμματισμός, νέος γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός). 
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4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης. 

Η ενότητα αυτή θα διαβαστεί από όσους διαπίστωσαν ότι η πρόταση τους ενδιαφέρει. 

Είναι επομένως το εκτενέστερο μέρος του σεναρίου και εμπεριέχει πολλά από τα 

στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Ενσωματώνονται οπωσδήποτε στην περιγραφή της 

ροής της διδασκαλίας: 

-Αφετηρία, το πρόβλημα –θέμα που θα διερευνηθεί. 

-Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση. 

-Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο. 

-Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν. 

-Η μεθοδολογία της διδασκαλίας (πώς). 

-Ενδεικτική κατανομή του χρόνου και πώς γίνεται αυτό κατά την εξέλιξη της 

 διδασκαλίας. 

-Ο ρόλος των διδασκόντων. 

-Ο ρόλος των μαθητών: έκταση πρωτοβουλιών, περιγραφή σε περίπτωση  συ-

νεργασίας. 

-Οι τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις. 

-Εργαλεία – πηγές που θα χρησιμοποιηθούν. 

-Τα αναμενόμενα κείμενα που θα παραχθούν, οι δραστηριότητες που θα ανα-

πτύξουν οι μαθητές.   

 

 5. Φύλλο εργασίας 

Είναι το μόνο το οποίο απευθύνεται στους μαθητές. Εμπεριέχει επομένως τα απαραί-

τητα στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σενάριο. Αποτελεί: 

-Οδηγό για την πορεία υλοποίησης του σεναρίου. Εδώ χρειάζεται προσοχή, ώστε να 

δίνεται αφενός σημαντική πρωτοβουλία και ευχέρεια κινήσεων στους μαθητές και να 

μην οδηγούνται μηχανιστικά στην κάθε τους ενέργεια. Μας ενδιαφέρει η ενεργοποί-

ηση της πρωτοβουλίας, της αναζήτησης που θα μπορεί να υλοποιηθεί με βάση τις 

γνώσεις, τα βοηθήματα που θα έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών.  

- Καλό είναι να δίνεται έτσι το πρόβλημα, ώστε οι πορείες υλοποίησης να μπορεί να 

είναι διαφορετικές και η βοήθεια που θα δίνεται (στο πλαίσιο του φύλλου εργασίας 

αλλά και από τους διδάσκοντες) να ευνοεί αυτή την προοπτική. 
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- Δίνονται τυχόν απαραίτητες πληροφορίες (ή τεχνολογικές γνώσεις-περιγραφές) για 

να ολοκληρωθεί το σενάριο.  

- Περιγράφονται με λεπτομέρεια (με όρους κειμενικού είδους) τα προϊόντα που ανα-

μένουμε να προκύψουν από την εμπλοκή αυτή. Για παράδειγμα: παρουσίαση στην 

τάξη μιας προφορικής ανακοίνωσης με τη χρήση του προγράμματος παρουσίασης, 

γραπτή εργασία σε ερευνητική μορφή που θα αναρτηθεί στη σελίδα του σχολείου 

κλπ. Στην προηγούμενη ενότητα (4. Λεπτομερής παρουσίαση) εξειδικεύονται τα α-

ναμενόμενα κείμενα που θα παραχθούν και η υποστήριξη των διδασκόντων προς αυ-

τή την κατεύθυνση. 

 

 6. Άλλες εκδοχές 

Δίνονται πιθανές άλλες εκδοχές του σεναρίου και τονίζονται οι διαφορές από την 

προηγούμενη εκδοχή. 

 

 7. Κριτική  

Αν πρόκειται για πρόταση διδασκαλίας δίνονται πολύ σύντομα οι περιορισμοί: τι εί-

ναι δύσκολο να γίνει, ποια μέρη μπορεί να δυσκολέψουν, συσχέτιση με το ισχύον 

πρόγραμμα στο σχολείο κλπ. 

Αν πρόκειται για σενάριο που έχει υλοποιηθεί καταγράφεται η εμπειρία, τυχόν δυ-

σκολίες και ιδιαιτερότητες, τεκμήρια από την εφαρμογή (π.χ. κείμενα παιδιών) κλπ. 

 

 8. Βιβλιογραφία 

Καταγράφονται οι βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν  

 

Η ως τώρα εμπειρία – χαρακτηριστικά ενός καλού σεναρίου 

 

Ο/η εκπαιδευτικός σήμερα μπορεί να βρει εύκολα αρκετά σενάρια διδασκαλίας με 

χρήση ΤΠΕ σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Πολλές από αυτές τις διδακτικές 

προτάσεις είναι αξιόλογες, σε κάποιες όμως περιπτώσεις παρουσιάζονται και προ-

βλήματα. Τα προβλήματα θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Στην αντιμετώπιση των ΤΠΕ ως παιδαγωγικών εργαλείων και σπανίως 

ως μέσων πρακτικής γραμματισμού, παράλληλα (αναφέρομαι στο μάθη-

μα της γλώσσας, αλλά ισχύει γενικότερα για τα φιλολογικά μαθήματα). 
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Το γεγονός αυτό είτε οδηγεί την αξιοποίηση ξεπερασμένης λογικής λογι-

σμικού είτε σε ρηχή προσέγγιση, όταν έχουμε παραδείγματα με ανοιχτό 

λογισμικό. Αυτή η διαπίστωση θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως αφετηρία, 

προκειμένου σε κάθε ανάπτυξη νέου σεναρίου να δίνεται ιδιαίτερη έμ-

φαση στο γιατί αξιοποιείται το κάθε λογισμικό και να συνδέεται αυτό 

πολύ στενά με τη θεωρία.  

 Στη στατική αντίληψη ως προς τη διδασκαλία. Τα σενάρια έχουν συνή-

θως έναν αυστηρά καθοδηγητικό, σχεδόν ασφυκτικό, χαρακτήρα που θυ-

μίζουν αρκετά τη λογική των σχολικών εγχειριδίων και τη ροή μιας συ-

νήθους διδακτικής ώρας με τα διδακτικά εγχειρίδια. Σημαντικό ρόλο σε 

αυτό παίζει η λογική με την οποία εφαρμόστηκαν ως τώρα τα φύλλα ερ-

γασίας. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής οι μαθητές δεν έχουν παρά να κά-

νουν κάποια κλικ στο διαδίκτυο και να συμπληρώνουν μηχανιστικά κά-

ποιες έτοιμες φόρμες εργασίας, η δε συνεργασία που προτείνεται είναι 

προσχηματική και χωρίς βάθος. Λείπουν οι εναλλακτικές δυνατότητες, οι 

εναλλακτικές πορείες και η υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση, με 

αποτέλεσμα να μην καλλιεργούνται σημαντικές δεξιότητες, όπως: η πρω-

τοβουλία, η συνδυαστική αναζήτηση, η ουσιώδης συνεργασία, η αξιο-

ποίηση ποικίλων σημειωτικών πόρων.   

 Στην εστίαση, κυρίως, στο μάθημα και λιγότερο σε όλο το εύρος της φι-

λολογικής ζώνης και της σχολικής ζωής. Είναι πράγματι πολύ λίγα τα 

σενάρια που αντιμετωπίζουν το σχολείο σε όλο του το εύρος και προτεί-

νουν τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ ευρύτερους από αυτούς του μαθή-

ματος. Αλλά και το μάθημα αντιμετωπίζεται σε κάποιες περιπτώσεις με 

τη λογική της διεκπεραίωσης της διδακτέας ύλης και όχι δημιουργικής 

ανάγνωσής της. 

 

 Συχνά επίσης θεωρούνται ως αυτονόητα ζητήματα που είναι εξαιρετικά σύν-

θετα. Δεν αρκεί π.χ. να λέμε ότι απλώς βάζουμε τα παιδιά να δουλεύουν σε ομάδες ή 

ότι ο εκπαιδευτικός βοηθάει τις ομάδες. Χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση (η ο-

ποία καλό είναι να ενσωματώνεται στο σενάριο) ως προς το τι σημαίνει δουλεύουν 

μαζί και υποστηρίζονται από το δάσκαλο. 

Θα πρέπει να ληφθεί, βέβαια, υπόψη το γεγονός ότι όσο πιο προχωρημένο είναι 

ένα σενάριο τόσο πιο πολύ απέχει από τις συνήθεις διδακτικές πρακτικές και όσο πιο 
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πολύ στατικό είναι τόσο πιο εύκολα εφαρμόσιμο. Σκοπός των επιμορφώσεων δεν 

πρέπει να είναι η εκπόνηση σεναρίων που δεν θα εφαρμόσει τελικά κανένας ή θα ε-

φαρμόσουν κάποιοι λίγοι μία ή δύο φορές. Σκοπός είναι να διευρυνθεί το ‘yet to be 

thought’ (Bernstein, 1996), τα όρια δηλαδή των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευ-

τικών και να αποκτήσουν μια ενημερότητα (=αποφυσικοποίηση) γύρω από τις διάφο-

ρες επιλογές τους. Αυτό σημαίνει ότι διευρύνεται το ρεπερτόριο των στρατηγικών 

που μπορούν να εφαρμόσουν.    

Διαπιστώνεται, επομένως, η ανάγκη για καλλιέργεια της δυνατότητας ανάπτυξης 

σεναρίων ποικίλων επιπέδων. Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες στα σχολεία δεν είναι 

ομοιόμορφες, όπως επίσης δεν είναι ενιαίες και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. 

Έτσι, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να κλιμακώνουν σε πολλά 

επίπεδα την ίδια τη λογική ενός σεναρίου: π.χ. σενάρια πιο κοντά στο σχολικό βιβλίο, 

σενάρια που αξιοποιούν το σχολικό βιβλίο αλλά με πιο δημιουργικό τρόπο, σενάρια 

που εστιάζουν στους διδακτικούς στόχους του Π.Σ., αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογί-

ες.  

Η εκπόνηση, επομένως, ενός διδακτικού σεναρίου πρέπει να προκύπτει από έναν 

ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική πραγματι-

κότητα. Τα σενάρια που εκπονούνται από τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια, όπως: 

 

1. Έμφαση στην αξιοποίηση ανοιχτών περιβαλλόντων (π.χ. ηλεκτρονικών 

λεξικών, Σωμάτων Κειμένων, διαδικτύου για το μάθημα της γλώσσας). 

2. Έμφαση στη νέα κειμενικότητα (δημιουργία κειμένων που σχετίζονται με 

το διαδίκτυο και με τον υπολογιστή ως μέσο επικοινωνίας (Computer Me-

diated Communication). 

3. Έμφαση στην καλλιέργεια της αξιοποίησης των ΤΠΕ ως περιβαλλόντων 

πρακτικής γραμματισμού (αξιοποίηση των Επεξεργαστών Κειμένου, των 

προγραμμάτων παρουσιάσεων – Power Point κλπ.). 

4. Έμφαση στην καλλιέργεια της δεξιότητας για κριτική ανάγνωση-

αξιολόγηση της διαδικτυακής πληροφορίας. 

5. Παράλληλη καλλιέργεια του γραμματισμού με το νέο γραμματισμό. 

 

Πιο αναλυτικά και ειδικά για τα φιλολογικά μαθήματα ένα καλό σενάριο διακρί-

νεται από τα εξής χαρακτηριστικά: 
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 Θέσπιση ενός σαφούς πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ενδιαφέρον 

και νόημα για τους μαθητές, προκειμένου να υλοποιήσουν την εργασία 

που τους ανατίθεται. Τέτοιου είδους πλαίσιο εξασφαλίζεται συνήθως 

με τη δημιουργία σεναρίων που έχουν τα χαρακτηριστικά του Project.  

 Το πλαίσιο αυτό να εξασφαλίζει και την κατά λειτουργικό ή κριτικό 

τρόπο αξιοποίηση των ΤΠΕ. Για παράδειγμα, αξιοποίηση των Σωμά-

των Κειμένων στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, προκειμένου να κατα-

λήξουν τα παιδιά σε διαπιστώσεις για τα χαρακτηριστικά της ποίησης 

του Σεφέρη, ή στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, προ-

κειμένου να οδηγηθούν επαγωγικά στη διαπίστωση συντακτικών ή 

γραμματικών κανόνων, και τέλος, στη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας, 

προκειμένου να οδηγηθούν στην κατανόηση δομών ή λεξιλογίου της 

νέας ελληνικής. Αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η παιδαγωγι-

κή διάσταση της αξιοποίησης των ΤΠΕ.  

 Δόμηση του σεναρίου ώστε να αξιοποιούνται ψηφιακά περιβάλλοντα 

που καλλιεργούν τον νέο γραμματισμό στα παιδιά. Μέσα από τις δρα-

στηριότητες, για παράδειγμα, που έχουν να ολοκληρώσουν οι μαθητές 

εκπαιδεύονται παράλληλα στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων επε-

ξεργασίας κειμένου ή των προγραμμάτων παρουσίασης (Power Point) 

ως μέσων παραγωγής γραπτού λόγου  στις ιδιαιτερότητες που έχει το 

διαδίκτυο και οι βάσεις δεδομένων στην αναζήτηση γλωσσικού υλικού 

κλπ.  

  Καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των μαθητών. Ένα 

καλό σενάριο θέτει προβλήματα και δεν καθοδηγεί στενά, σχεδόν μη-

χανιστικά, τις κινήσεις των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό αφήνουμε χώρο 

για αναζήτηση, προβληματισμό, χρήση άλλων μέσων (ψηφιακών ή 

μη), για συνεργασία με δάσκαλο και συμμαθητές, για εναλλακτικούς 

δρόμους υλοποίησης. 

 Παροχή πολλών ευκαιριών για πρόσληψη και παραγωγή ποικίλων κει-

μένων: προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών. 

 Αποφυγή της παγίδας ‘το άρμα σέρνει το άλογο’. Σε κάποιες περιπτώ-

σεις στα σενάρια εκβιάζονται λύσεις, προκειμένου να αξιοποιηθούν 

οπωσδήποτε και αποκλειστικά οι ΤΠΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε 
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κάθε σενάριο μπορεί να αξιοποιούνται όλες οι τεχνολογίες πρακτικής 

γραμματισμού, ανάλογα με την πρακτική που διεκπεραιώνεται.  

 Παροχή δυνατοτήτων για συνεργασία μεταξύ των μαθητών και συνερ-

γατική αναζήτηση της γνώσης.  

 Ενίσχυση της λογικής του σχεδιασμού (design), που σημαίνει ότι αξι-

οποιούνται ποικίλα περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού και ση-

μειωτικά συστήματα για την συγγραφή των κειμένων τους. 

 Εξασφάλιση δημιουργικού ρόλου, επίσης, στον εκπαιδευτικό. Που 

σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός έχει σημαντικό μερίδιο στην υποστήριξη 

της μάθησης –και όχι στην παροχή έτοιμης γνώσης-, στη δημιουργία 

δηλαδή της σκαλωσιάς για την επικείμενη εξέλιξη (Vygotsky, 1978). 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ καταγράφονται έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές διδακτικών 

σεναρίων, τα οποία δύνανται να προσεγγιστούν κριτικά. Στη συνέχεια ακολου-

θούν προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στα φιλολογικά μαθήματα.  


