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Εθπαίδεπζε, επηκόξθωζε θαη αμηνιόγεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ  

κε κηθξνδηδαζθαιία 

Δεκήηξεο Χξ. Χαηδεδήκνπ 

Καζεγεηήο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ΑΠΘ 

 

Γεληθά ζηνηρεία γηα ηε κηθξνδηδαζθαιία  

Η κηθξνδηδαζθαιία σο όξνο, σο κέζνδνο θαη σο ζύζηεκα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθώλ εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Σπγθεθξηκέλα, πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1963 ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Σηάλθνξλη από ηνπο Allen θαη Ryan, νη νπνίνη εθάξκνζαλ ην 

πξώην κνληέιν κηθξνδηδαζθαιίαο δηεζλώο, έρνληαο σο ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο κέζσ 

ηεο ζύλδεζεο ζεσξίαο θαη πξάμεο. Σηα επόκελα ρξόληα, θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1970, ε κηθξνδηδαζθαιία γλώξηζε κεγάιε εμάπισζε, απνηέιεζε αληηθείκελν 

εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο, εθαξκόζηεθε ζε δηάθνξα θέληξα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπκπεξηιήθζεθε ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ 

Δπξώπε, ηδηαίηεξα ζηελ Αγγιία θαη ζηε Γεξκαλία. Αλαπηύρζεθαλ, έηζη, δηάθνξα 

κνληέια κηθξνδηδαζθαιίαο, όια όκσο, ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό, 

βαζίζηεθαλ ζην αξρηθό κνληέιν ησλ Allen θαη Ryan θαη απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά 

παξαιιαγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ. Η εθαξκνγή ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηελ επηκόξθσζε ησλ 

ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηνξίζηεθε ζε θάπνην βαζκό κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980, ρσξίο, σζηόζν, λα θαηαξγεζεί πιήξσο από ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ δύν ζρνιηθώλ βαζκίδσλ, θπξίσο ζε ό,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο· απηό ζπλεπάγεηαη όηη ε κηθξνδηδαζθαιία εθαξκόδεηαη αθόκε 

θαη ζήκεξα ηόζν ζηελ εθπαίδεπζε όζν θαη ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαζώο θαη ζηελ αμηνιόγεζε θαη εηδηθόηεξα  ζηελ απηναμηνιόγεζή ηνπο.  

Σηελ Διιάδα ε πξώηε ζρνιή εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ ε νπνία εθάξκνζε ηε 

κηθξνδηδαζθαιία ήηαλ ε ηόηε ΣΔΛΔΤΔ (λπλ ΑΣΠΑΙΤΔ), ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1973, 

ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο. Αξγόηεξα ε 

κηθξνδηδαζθαιία εληάρζεθε σο κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζε 

αξθεηά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, ηδίσο κεηά ηελ ίδξπζε ησλ Παηδαγσγηθώλ 
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Τκεκάησλ Νεπηαγσγώλ θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980. Τν 1999 ηδξύζεθε κάιηζηα ην πξώην Δξγαζηήξην Μηθξνδηδαζθαιίαο ζην 

Τκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο. Σήκεξα εμαθνινπζεί λα έρεη βαζηθή ζέζε σο πξνπηπρηαθό κάζεκα ζε 

αξθεηά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζην Τκήκα Φηινζνθίαο θαη 

Παηδαγσγηθήο, ζην Τκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο & Φηινινγίαο θαη ζην Τκήκα 

Αγγιηθήο Γιώζζαο & Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 

ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο, ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ, όπνπ ζπλερίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο εδώ θαη ζαξάληα 

πεξίπνπ ρξόληα, ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην θ.ά..  

 

Οξηζκόο θαη αληηθείκελν ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο  

Η κηθξνδηδαζθαιία απνηειεί κία ηερληθή, έλα κηθξνκάζεκα ην νπνίν δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζε κειινληηθνύο θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο ζην πιαίζην ελόο 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θαη ειεγρόκελνπ πεξηβάιινληνο αθενόρ λα απνθηήζνπλ, 

αιιά θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο θαζώο θαη δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη κνξθέο δηδαζθαιίαο, θαη αθεηέπος λα 

βειηηώζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν, παξαηεξώληαο νη ίδηνη ηηο 

δηδαζθαιίεο ηνπο θαζώο θαη ηηο δηδαζθαιίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.  

Η εθηέιεζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ζε γεληθέο γξακκέο ηα εμήο 

ζηάδηα, ηα νπνία, σζηόζν, κπνξεί λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην 

ρξεζηκνπνηνύκελν κνληέιν: α) αξρηθά γίλεηαη ε ζεσξεηηθή ελεκέξσζε ησλ 

αζθνύκελσλ κειινληηθώλ θαη ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ζέκαηα 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θύζεο θαζώο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο ζηηο 

νπνίεο πξόθεηηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αζθεζνύλ κε ηε κηθξνδηδαζθαιία θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ηελ πξνβνιή ζρεηηθνύ βίληεν θάπνηαο 

κηθξνδηδαζθαιίαο, β) έπεηηα πξαγκαηνπνηεί ν θάζε ππνςήθηνο ή ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθόο ηεο νκάδαο κηα κηθξνδηδαζθαιία, ε νπνία έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζα πεξηγξαθνύλ παξαθάησ (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νκάδαο ησλ αζθνύκελσλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξόλν είλαη δπλαηόλ ν αζθνύκελνο κειινληηθόο ή 

ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθόο λα πξνβεί θαη ζε δεύηεξε κηθξνδηδαζθαιία), γ) ζην ηέινο 

ιακβάλεη ρώξα ε γεληθόηεξε αμηνιόγεζε ηεο όιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο από 
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ηελ νπνία ζα έρνπλ πεξάζεη όινη νη αζθνύκελνη ππνςήθηνη θαη ππεξεηνύληεο 

εθπαηδεπηηθνί.  

 

Τξόπνο δηεμαγωγήο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο  

Η εθαξκνγή ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο ιακβάλεη ρώξα ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν θαη εμνπιηζκέλν από ηερλνινγηθή άπνςε ρώξν. Ο αζθνύκελνο 

ππνςήθηνο ή ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθόο πξαγκαηνπνηεί κηα δηδαζθαιία ελώπηνλ ηνπ 

επηκνξθσηή ζπκβνύινπ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ε νπνία είλαη πεξηνξηζκέλε σο 

πξνο: ηο διδακηικό πεπιεσόμενο (ην πεξηερόκελν κάζεζεο, ην γλσζηηθό αληηθείκελν), 

ηον διδακηικό σπόνο (ηνλ δηαζέζηκν ρξόλν δηδαζθαιίαο) θαη ηο ακποαηήπιο.  

Γηδάζθεη, δειαδή, κηα κηθξή δηδαθηηθή ελόηεηα, ζέηνληαο πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

ζηόρσλ δηδαζθαιίαο/κάζεζεο (ζπλήζσο έλαλ ή δύν), γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα (10 

έσο 15 ιεπηά, απηό πνηθίιιεη αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ εθαξκόδεηαη) ζε κηα κηθξή 

νκάδα ζπλαδέιθσλ ηνπ (10 έσο 20 άηνκα, θαη πάιη αλάινγα κε ην εθαξκνδόκελν 

κνληέιν), νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο έρνπλ ηνλ ξόιν ησλ 

καζεηώλ.  

Η δηδαζθαιία βηληενζθνπείηαη (παιαηόηεξα καγλεηνθσλνύληαλ) από ηελ αξρή 

κέρξη ην ηέινο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνβνιή ηνπ βίληεν, ώζηε ν αζθνύκελνο 

ππνςήθηνο ή ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξήζεη ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ, αιιά θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο δηδαζθαιίαο.  

Αθνινπζεί ζπδήηεζε, ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο, 

αξρίδνληαο πξώηα από ηνλ ίδην ηνλ αζθνύκελν εθπαηδεπηηθό (απηναμηνιόγεζε) θαη 

ζπλερίδνληαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ αιιά θαη κε ηνλ επόπηε ηεο 

κηθξνδηδαζθαιίαο, νπνίνο έρεη ηνλ ξόιν ηνπ κέληνξα θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αζθνύκελσλ θαη ππεξεηνύλησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε κηθξνδηδαζθαιία. Η εζηίαζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο είλαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δεμηόηεηεο θαη κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζθνύκελνπ εθπαηδεπηηθνύ, ελώ ππνβάιινληαη ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο θαη ηδέεο από όινπο πάλσ ζε όζα εθάξκνζε ν εθάζηνηε δηδάζθσλ.  

Ο αζθνύκελνο ππνςήθηνο ή ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθόο κπνξεί, αλ ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα, λα δηδάμεη μαλά, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηα 

αλαθνξηθά κε ηελ πξώηε ηνπ δηδαζθαιία. 
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Σην πιαίζην ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Επηκόξθωζεο νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ επηκνξθώλνληαη ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα θάλνπλ κηα απηόλνκε 

κηθξνδηδαζθαιία δηάξθεηαο 15 ιεπηώλ (ρωξίο βηληενζθόπεζε). Αθξναηήξην ζα 

απνηεινύλ νη ππόινηπνη εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηνλ ξόιν 

ηωλ δηδαζθνκέλωλ θαη κεηά ην ηέινο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο ζα αθνινπζήζεη 

ζπδήηεζε. 

 

Σθνπόο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο  

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο είλαη λα ζπλδπαζηεί ε ζεσξία κε ηελ 

πξάμε θαη λα αζθεζνύλ νη ππνςήθηνη θαη ππεξεηνύληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθώλ θαη δηδαθηηθώλ δεμηνηήησλ, όπσο, γηα 

παξάδεηγκα,: ζηην πποεηοιμαζία ηος μαθήμαηορ (πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο ζε 

κηθξνεπίπεδν), ζηην έναπξη και ηη λήξη ηηρ διδαζκαλίαρ, ζηην επιλογή και ζηη 

διαηύπυζη ηυν ζηόσυν διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ, ζηη μη λεκηική ζςμπεπιθοπά, ζηη σπήζη 

διαθόπυν μέζυν διδαζκαλίαρ (παξαδνζηαθώλ θαη ζύγρξνλσλ), ζηην εθαπμογή 

μοπθών (κεησπηθήο, εξσηεκαηηθήο, δηαινγηθήο, πεηξακαηηθήο, εηαηξηθήο, νκαδηθήο 

θιπ.) θαη ηεσνικών (ππνβνιήο εξσηήζεσλ, εθαξκνγήο ζπδήηεζεο, ρξήζεο ηνπ ιόγνπ 

θιπ.) διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ, ζηην απόκηηζη αςηοπεποίθηζηρ καηά ηη διδαζκαλία, ζηη 

ζςμπεπιθοπά ππορ ηοςρ μαθηηέρ, ζηην ηήπηζη ηος σπόνος, ζηην (αςηο- και εηεπο) 

αξιολόγηζη θ.ά. Σην πιαίζην ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο δίλεηαη, επνκέλσο, ε δπλαηόηεηα 

αθενόρ ζηνπο κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο λα έρνπλ κηα πξώηε επαθή κε ηε 

δηδαθηηθή πξάμε (έζησ θαη ζε «ηερλεηό» πεξηβάιινλ) θαη λα μεπεξάζνπλ σο έλαλ 

βαζκό ην «ζνθ ηεο πξάμεο» θαη αθεηέπος ζηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο λα 

εθαξκόζνπλ λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνύλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, λα 

ειέγμνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο, αζθνύκελνη ζε απηέο, θαη 

λα αμηνινγήζνπλ θαη νη ίδηνη ηνλ εαπηό ηνπο. Τν αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη νη 

ειεγρόκελεο –εξγαζηεξηαθέο– ζπλζήθεο θαηά ηε κηθξνδηδαζθαιία πξνζθέξνπλ 

αθξηβώο ην πιενλέθηεκα όηη δελ ππάξρεη ν θόβνο ηεο πξόθιεζεο αξλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ ζηνπο δηδαζθνκέλνπο, δηόηη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν παίδνπλ θαηά ηε 

κηθξνδηδαζθαιία νη ζπλάδειθνη ηνπ αζθνύκελνπ εθπαηδεπηηθνύ – γη‟ απηόλ ηνλ ιόγν 

ν αζθνύκελνο εθπαηδεπηηθόο έρεη επηπιένλ ειεπζεξία.  

Έηζη, ε κηθξνδηδαζθαιία πξνζθέξεη έλα πεδίν έξεπλαο θαη εθαξκνγήο 

δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, ζπγθξνηώληαο έλα ρξήζηκν παηδαγσγηθό θαη δηδαθηηθό κέζν 

θαη έλα εξγαιείν απηναμηνιόγεζεο. Κνκβηθή ζεκαζία έρεη ζην πιαίζην ηεο 
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κηθξνδηδαζθαιίαο ν επόπηεο, ν ίδηνο ν αζθνύκελνο ππνςήθηνο ή ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθόο, νη ζπλάδειθνί ηνπ θαζώο θαη ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, επεηδή ε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (βηληενθάκεξαο, βίληεν, ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή, ηειεόξαζεο) δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία θξηηηθήο θαη αλάιπζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη απηναμηνιόγεζεο ηνπ αζθνύκελνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ε κηθξνδηδαζθαιία παξέρεη ηελ επθαηξία άζθεζεο ησλ κειινληηθώλ 

θαη ησλ ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηα ηξία βαζηθά ζηάδηα ηεο κεζόδεπζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο: ζηελ πξνεηνηκαζία, ζηε δηεμαγσγή θαη ζηελ αμηνιόγεζή ηεο.   
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