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ΜΕΙΗΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

www.epimorfosi.edu.gr  

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ  ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

(ρέδηα Μαζήκαηνο, Δθπαηδεπηηθά ελάξηα) 

 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

 

1.1 Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 

Αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, ν νπνίνο ζα απνηππώλεη ηνλ ζθνπό θαη 

ζα πξνζδηνξίδεη ηελ αξρηθή κνξθή θαη ην πεξηερόκελό ηεο. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 Γεκηνπξγόο/-νη 

Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………………………………  
 
Παηξώλπκν: ……………………………………………………………………………….  
 
Ιδηόηεηα:   Δθπαηδεπηηθόο         ρνιηθόο ύκβνπινο         ηέιερνο  Γηνίθεζεο  
 
ηνηρεία Οξγαληθήο Θέζεο: ……………………………………………………………. 
 
Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: ………………………………………………………………. 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………… 
 
Γηθηπαθόο ηόπνο / blog: ………………………………………………………………... 
 
Η ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή έρεη αλαπηπρζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο;     
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ΝΑΙ                 ΟΥΙ 
Αλ λαη, λα αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ: ……………………………………………….. 

Ιζηνζειίδα / blog: ………………………………………………………………………….. 

 

 

1.3 Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο 

Γλωζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο:  (π.ρ. Μαζεκαηηθά Δ΄ 

Γεκνηηθνύ) …………………………………………………………………………………. 

Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ελόηεηα ‘θιάζκαηα’). 

……………………………………………………………………………………………….. 

πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. (ζε πνηα ελόηεηα ηνπ ΑΠ εληάζζεηαη ν 

θεληξηθόο άμνλαο ηνπ ζέκαηνο θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην ΓΔΠΠ) 

……………………………………………………………………………………………. 

πκβαηόηεηα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηωλ λέωλ πξνγξακκάηωλ ζπνπδώλ 
ηνπ Νένπ ρνιείνπ 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1.4 Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο / Σάμεηο ζηηο νπνίεο ζα ην εθαξκόζαηε 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αθνξά ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή: 

Πξσηνβάζκηα                                          Γεπηεξνβάζκηα  

Σάμε ή ηάμεηο ζηηο νπνίεο ζα ην εθαξκόζαηε ………………………………………….. 

Τπήξμε ζπλεξγαζία ηάμεωλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ή ζπλεξγαζία ηάμεωλ 

δηαθνξεηηθώλ ζρνιείωλ;    

ΝΑΙ                   ΟΥΙ 

Αλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ηα ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία/ηάμεηο. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
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1.5 Δίδνο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 
 

εκεηώζηε απηό / απηά  πνπ θξίλεηε όηη αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηελ πξόηαζή ζαο: 
 

1. ρέδην Μαζήκαηνο (ζρέδην γηα δηδαζθαιία 45’ ή ιηγόηεξν ή δηδαθηηθό 

δίσξν). 

2. Αθνινπζία ρεδίσλ Μαζήκαηνο κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα (ελάξην 

Γηδαζθαιίαο). 

3. Οινθιεξσκέλε παηδαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

4. Δπηηπρεκέλν project πνπ πινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

5. Λεηηνπξγηθόο ηξόπνο ππέξβαζεο ησλ δπζθνιηώλ ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο.  

6. Δθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάπνην δηδαθηηθό αληηθείκελν 

ή ζε θάπνηα δξάζε. 

7. Δπηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. 

8. Απνδνηηθή πεξίπησζε επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. 

9. Πξαθηηθή ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο / θεδεκόλεο ησλ 

καζεηώλ ή ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

10. Πξαθηηθή απνδνηηθήο αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θαη θξίζεσλ ζην ζρνιείν ή ζηελ ηάμε. 

11. Καιέο Πξαθηηθέο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ή ηελ εθαξκνγή 

ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο (ζπλεξγαζία κε άιιεο ηάμεηο / κε άιια 

ζρνιεία). 

12. Άιιν …………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….............. 

 

1.6 θνπόο & ηόρνη ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 

Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο είλαη ζηνρνθεληξηθέο. Ο γεληθόο ζθνπόο ηεο δηδαθηηθήο 
πξαθηηθήο θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη εμαξηώληαη από ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ 
ππνζηεξίδεη ν θάζε εθπαηδεπηηθόο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία γηα ηε δηδαζθαιία θαη 
ηε κάζεζε. Απηνί είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ θαη ην πεξηερόκελό ηνπο. 

Γεληθόο θνπόο……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Δπηκέξνπο ηόρνη ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν θαη ωο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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εκεηώζηε αλ  αμηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ηωλ 
Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Τπνινγίδεηαη ν ρξόλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή ζε ζρέζε κε ηηο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην ΑΠ θαη ην ζπλνιηθό 
πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. 

     πλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

• Ώρα έναρξης: ε έλαξμε ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε 
άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο, πνπ κπνξεί λα ζεσξνύληαη πξναπαηηνύκελεο 
ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

………………………………………………………………………………………… 

• Διάρκεια: ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή κπνξεί λα δηαξθέζεη από κηα δηδαθηηθή ώξα κε 
ηε δηελέξγεηα κηαο ή δύν δξαζηεξηνηήησλ (Σσέδιο Μαθήμαηορ) έωρ κηα 
εβδνκάδα, έλα κήλα ή θαη νιόθιεξν ην ζρνιηθό έηνο (Εκπαιδεςηικό Σενάπιο). 

………………………………………………………………………………………… 

• Σστνότητα: εμαξηάηαη από ην ζέκα ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο. Μπνξεί λα 
δηελεξγεζεί ζε ζπλερόκελε ζρνιηθή πεξίνδν ή ζε ρσξηζηέο ζρνιηθέο πεξηόδνπο, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 

………………………………………………………………………………………… 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 

-  Πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθό, παηδαγσγηθό θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην. 
- Γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο.  
- Κάζε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη αλά θάζεηο εξγαζίαο, εάλ πξόθεηηαη γηα 

ηελ αλάπηπμε π.ρ. ελόο project (A’ Φάζε: δηακόξθσζε πξόηεξσλ εκπεηξηώλ θαη 
γλώζεσλ, Β’ Φάζε: Αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε πιηθνύ από πεγέο θηι.) ή αλά 
δηδαθηηθή ώξα (1ν δίσξν: παξαθνινύζεζε ηαηλίαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο  θαη 
δηεξεύλεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ παηδηώλ γηα ην εμεηαδόκελν ζέκα θηι.). 

  ……………………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………….. 
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2.2 Φύιια Δξγαζίαο 

Οη Γηδαθηηθέο Πξαθηηθέο είλαη θαιό λα ζπλνδεύνληαη από θύιια εξγαζίαο, ζε ςεθηαθή/ 
έληππε κνξθή, ηα νπνία δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο σο έλαο νδεγόο πξαγκαηνπνίεζεο 
ησλ πξναλαθεξζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 
2.3 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

 

ηελ ελόηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο. Αλαθέξνληαη 
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο, δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα θαη ζπζηήκαηα πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, βηληενηαηλίεο, δηαδηθηπαθέο πεγέο θηι. 
 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

 
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο ή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ν 
εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο ηνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 
αμηνιόγεζή ηεο, κέζα από κηα αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία. Απηή κπνξεί λα έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί: 

• θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (διαμοπθωηική 
αξιολόγηζη) κε ζθνπό ηελ αλαδηακόξθσζή ηνπο, 

• ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο (ηελική αξιολόγηζη) γηα 
λα αθνινπζήζεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε 
αλαπξνζαξκνγέο, επεθηάζεηο θηι. 

 

4) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, ν Γεκηνπξγόο 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξόληνο εληύπνπ, δειώλσ όηη: 
1. Σν ρέδην Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο πνπ ππνβάιισ είλαη δηθό κνπ πξσηόηππν 
δεκηνύξγεκα θαη δελ πξνζθξνύεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή 
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  
2. Γίλσ ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, ην νπνίν ζα 
ελεξγεί θαηά ηελ απόιπηε θαη ειεύζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα 
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, νιόθιεξν 
ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθό, γηα εθπαηδεπηηθνύο 
θαη δηδαθηηθνύο ζθνπνύο, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθό.  
3. Γειώλσ όηη ε πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο 
επηζπκώ λα γίλεη (επηιέμηε απηό πνπ επηζπκείηε): 

 
Δπώλπκα                                           Αλώλπκα  

Αλ δελ θαηαγξάςεηε ηελ επηζπκία ζαο απηό ζεκαίλεη όηη απνδέρεζηε ε πηζαλή 
αμηνπνίεζε λα γίλεη αλώλπκα.  

 

*Για ππακηικούρ λόγοςρ,  η σπήζη ηος απζενικού γπαμμαηικού γένοςρ θεωπείηαι όηι ζςμπεπιλαμβάνει και ηο 

θηλςκό. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………….. 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΤ: ……………………………………. 


