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ΗΜΕΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Αναηποθοδόηεζε  (από Α έωρ Γ) 

 

1. ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
Τίζεηαη θαη απαληάηαη ην βαζηθό εξώηεκα αλαθνξηθά κε ηελ 
έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, πώο ζα κπνξνύζε 
απηή λα γίλεη κε:  

 ηε ζύλδεζε ηνπ θαηλνύξηνπ κε ην πξνεγνύκελν 
κάζεκα,  

 Γηεξεύλεζε Πξνϋπάξρνπζαο Γλώζεο 

 ην άθνπζκα ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ,  

 ηελ απαγγειία κηαο ζηξνθήο ελόο πνηήκαηνο, 

 ηελ αλάγλσζε ελόο ζρεηηθνύ θεηκέλνπ κε ην λέν 
δηδαθηηθό πεξηερόκελν πνπ ζα δηδαρζεί, 

 ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ηξόπνπ πνπ 
πξνγξακκαηίζηεθε λα δηεμαρζεί ε δηδαζθαιία, 

 ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πνξείαο καζήκαηνο πνπ ζα 
αθνινπζήζεη,  

 ηελ αθήγεζε ελόο αλεθδόηνπ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα 

 
Η αλαηξνθνδόηεζε  πξνθύπηεη από ηα αλ θαη 
θαηά πόζν εθαξκόζηεθε ν θαηάιιεινο θαη  
ελδεηθλπόκελνο ηξόπνο έλαξμεο ηεο δηδαζθαιίαο, 
αλ ν εθπαηδεπηηθόο πεξηνξίζηεθε ζε όζα 
αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζην βηβιίν 
δαζθάινπ/θαζεγεηή, αλ εθάξκνζε θάηη 
δηαθνξεηηθό από απηό πνπ ηνπ πξνηείλεηαη θιπ.  
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ή έκκεζα κε ην αληηθείκελν πνπ ζα δηδαρζεί,  

 ηελ επίδεημε θσηνγξαθηώλ, γεινηνγξαθίαο, ζθίηζνπ,  

 ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ ηνπ ηίηινπ ηνπ καζήκαηνο,  

 ηνλ έιεγρν ησλ θαη’ νίθνλ εξγαζηώλ, 

 ην λα εμάξεη ν εθπαηδεπηηθόο ηε ζεκαζία ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα, κε ηελ 
επίδνζε ζηνπο καζεηέο ζρεηηθνύ θεηκέλνπ γηα λα ην 
επεμεξγαζηνύλ αλά δύν ή ζε νκάδεο,  

 ην λα ζέζεη ν εθπαηδεπηηθόο θαηεπζείαλ πξνο 
ζπδήηεζε ην ζέκα πνπ πξόθεηηαη λα δηδαρζεί, 

 ηε δηεμαγσγή ελόο παηρληδηνύ θ.ά. 

2. ΣΟΥΟ/ΟΙ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

(επιλογή και διαηύπωζε) 

Οη ζηόρνη είλαη δηαηππσκέλνη ζύκθσλα κε ηα ηέζζεξα 
επίπεδα ηεο Unesco: ( Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνώληαο, 
Γηεξεπλώληαο θαη εληνπίδνληαο, Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, 
Σύλδεζε κε ηε δσή.) 
Τίζεληαη θαη απαληώληαη νξηζκέλα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ επηινγή θαη δηαηύπσζε ηνπ ζηόρνπ ή ησλ 
ζηόρσλ δηδαζθαιίαο, όπσο, γηα παξάδεηγκα:  

 αλ θαη θαηά πόζν ν ζηόρνο/νη ζηόρνη πνπ 
επηιέρζεθε/αλ είλαη ν/νη ελδεηθλπόκελνο/νη, 

 αλ είλαη θαηάιιεια δηαηππσκέλνο/νη, δειαδή αλ 
δηαηππώζεθε/αλ, κε ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη 
πιεξόηεηα, αλ ε δηαηύπσζή ηνπ/ηνπο 
πεξηιακβάλεη/νπλ ζηνηρεία, όπσο νη ζπλζήθεο θαη ηα 
θξηηήξηα κέζα ζηα νπνία ζα ιάβνπλ ρώξα νη 
δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ, 

 αλ ζηελ επηινγή θαη ζηε δηαηύπσζε ηνπ/ησλ 
ζηόρνπ/σλ ιήθζεθαλ ππόςε όια ηα ζηνηρεία, ε 
γλώζε ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε γηα ηελ νξζή επηινγή θαη δηαηύπσζε 
ηνπ/ησλ ζηόρνπ/σλ (δειαδή ην λνεηηθό θαη 
θνηλσληθό επίπεδν καζεηώλ, ηνπο ξπζκνύο 
κάζεζεο πνπ έρνπλ, ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα, ε 
δηαζέζηκε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη παηδαγσγηθέο, 
δηδαθηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηδάζθνληνο 
θιπ.). 

 
 

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ην αλ θαη θαηά 
πόζν επηιέρζεθε/αλ ν θαηάιιεινο ζηόρνο/νη 
θαηάιιεινη ζηόρνη δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη αλ θαη 
θαηά πόζν απηόο ν ζηόρνο / απηνί νη ζηόρνη 
δηαηππώζεθε/αλ ζσζηά. 
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3. ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 ΚΑΙ 

 ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ 

Η επίηεςξε ηων ζηόσων διδαζκαλίαρ κπνξεί λα γίλεη, 

κεηαμύ ησλ άιισλ: 

 κε θπιιάδηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα είδε 
εξσηήζεσλ (ζπκπιήξσζεο θελώλ, πνιιαπιήο 
επηινγήο, ζσζηνύ ιάζνπο) θαη δηάθνξεο κνξθέο 
ζηαπξόιεμσλ. Οη εξσηήζεηο, ηα ζηαπξόιεμα θιπ. 
απαληώληαη θαη ζπκπιεξώλνληαη από ηνπο καζεηέο 
αηνκηθά, αλά δύν ή νκαδηθά.  

Ο έλεγσορ επίηεςξερ ηος ζηόσος ή ηων ζηόσων πξέπεη λα 

γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη πξηλ ν εθπαηδεπηηθόο θύγεη από 
ηελ αίζνπζα κεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. Ο 
εθπαηδεπηηθόο ππνρξενύηαη λα γλσξίδεη αλ ν/νη ζηόρνο/νη 
επηηεύρζεθε/αλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο ή όρη θαη γηα πνηνπο 
καζεηέο, γηα πνηνπο ιόγνπο δελ επηηεύρζεθε/αλ, ώζηε λα 
κπνξέζεη λα δώζεη βαξύηεηα θαη λα επηδείμεη κεγαιύηεξε 
πξνζνρή ηελ επόκελε θνξά ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπ γεληθά. Ο έιεγρνο 
κπνξεί λα γίλεη: 

 κε έλα θύιιν αμηνιόγεζεο ή έλα παδι πνπ λα 
ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηνλ ζηόρν / 
ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Κάζε καζεηήο απαληά 
αηνκηθά, ρσξίο, σζηόζν, λα απνθιείεηαη θαη ε 
νκαδηθή αμηνιόγεζε, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ εξγαζία 
ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο. 

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ηα αλ θαη θαηά 
πόζν επηηεύρζεθε/αλ ν/νη ζηόρνο/νη δηδαζθαιίαο, 
θαζώο θαη αλ θαη θαηά πόζν νη ελέξγεηέο ηνπ θαηά 
ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο είραλ άκεζε ζρέζε 
κε ηνλ/ηνπο ζηόρν/νπο πνπ είρε ζέζεη. Δπίζεο, 
αμηνινγείηαη ν ηξόπνο ειέγρνπ επίηεπμεο ηνπ/ησλ 
ζηόρνπ/σλ δηδαζθαιίαο από ηελ πιεπξά ηνπ 
δηδάζθνληνο (αλ, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνλ έιεγρν 
επίηεπμεο ηνπ/ησλ ζηόρνπ/σλ δεηνύληαλ ζηνηρεία 
πνπ είραλ δηδαρζεί θαη όρη δηαθνξεηηθά από απηά 
πνπ δηδάρζεθαλ). 
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4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (παπαδοζιακών 

και ζύγσπονων -αξιοποίεζε ηπε-) 

Η επηινγή θαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ θαη κέζσλ 
δηδαζθαιίαο, αλεμάξηεηα από ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο 
(άκεζα – έκκεζα, παξαδνζηαθά – ζύγρξνλα, πξνζσπηθά – 
απξόζσπα θ.ά.), απνηεινύλ κία από ηηο ζπνπδαηόηεξεο 
παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο νθείιεη ν 
εθπαηδεπηηθόο λα θαηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε 
δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Η ζσζηή ρξήζε ησλ πιηθώλ 
θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο γίλεηαη ζηε βάζε ηεο γλώζεο 
νξηζκέλσλ θύξησλ πξνϋπνζέζεσλ, όπσο ηεο ππάξρνπζαο 
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ δηαλνεηηθνύ θαη 
θνηλσληθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 
ίδηνπ ηνπ δηδάζθνληνο, ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ θιπ. 
Δπηιέγνληαο ηα ελδεηθλπόκελα πιηθά θαη κέζα δηδαζθαιίαο, 
ζπκπιεξώλεηαη ν πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο, 
αλαπηύζζεηαη ε πξσηνβνπιία θαη ε απηελέξγεηα ησλ 
καζεηώλ, ιακβάλνπλ κέξνο ζηε κάζεζε πνιιέο αηζζήζεηο, 
πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, εληζρύεηαη ε 
ζέιεζε ησλ καζεηώλ γηα κάζεζε, απινπνηείηαη ην δηδαθηηθό 
πεξηερόκελν θιπ.  

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ην αλ θαη θαηά 
πόζν έρεη επηιέμεη ηα θαηάιιεια πιηθά θαη κέζα 
δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη από ηνλ βαζκό επηηπρίαο 
όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία 
(ηήξεζε αξρώλ όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
επνπηηθώλ, αθνπζηηθώλ θαη νπηηθναθνπζηηθώλ 
κέζσλ δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη ησλ λέσλ 
ηερλνινγηώλ).  

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΕΥΝΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Η επηινγή θαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθώλ, κεζόδσλ 
θαη κνξθώλ δηδαζθαιίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε 
ηνπ/ησλ ζηόρνπ/σλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.  

Απηέο πξέπεη λα επηιέγνληαη ιακβάλνληαο ππόςε, κεηαμύ 
άιισλ, ηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ν 
εθπαηδεπηηθόο, ην δηδαθηηθό πεξηερόκελν, ηηο πξνϋπνζέζεηο 
θαη ηηο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θιπ.  

Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξναγσγή ηεο απηελέξγεηαο 
ησλ καζεηώλ, ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο, ζηελ αλάπηπμε 
θαιώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη 
κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζηελ θαιιηέξγεηα 
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηε δεκηνπξγία θηιηθνύ θιίκαηνο θαη 
νκαδηθνύ πλεύκαηνο θιπ.  

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ηνλ βαζκό 
επηηπρίαο σο πξνο ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε ησλ 
ελδεηθλπόκελσλ ηερληθώλ, κεζόδσλ θαη κνξθώλ 
δηδαζθαιίαο. Βαξύλνπζα ζεκαζία ζηελ 
αμηνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ έρεη ε 
νξζή επηινγή θαη εθαξκνγή ζπλεξγαηηθώλ 
κνξθώλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε ζσζηή ρξήζε 
ηνπ ιόγνπ (άλεζε ιόγνπ, νκηιία κε ξπζκό, 
απμνκείσζε έληαζεο ιόγνπ θιπ.), ε ηήξεζε ησλ 
αξρώλ ρξήζεο ηεο εξώηεζεο, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο 
επίδεημεο, ηνπ πεηξάκαηνο.  
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Σηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζπκβάιινπλ 
θαζνξηζηηθά νη ζπλεξγαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 
(εηαηξηθή δηδαζθαιία, νκαδηθή δηδαζθαιία, κέζνδνο project). 
Παξάιιεια, παξαηεξείηαη θαη αμηνινγείηαη ε ρξήζε θαη άιισλ 
ηερληθώλ (δηάιεμεο, εξώηεζεο, ζπδήηεζεο) θαη εληνπίδνληαη 
επηκέξνπο ζσζηά ή/θαη ελδερνκέλσο ιαλζαζκέλα ζηνηρεία 
εθαξκνγήο ηνπο. 
Σπκπεξαζκαηηθά νη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο επλννύλ:  
• ηελ επηθνηλσλία ζηελ νκάδα; 
• ηε ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα; 
• ηελ αλαδήηεζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο; 
• ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ρεηξηζκνύ νξγάλσλ θαη 

ζπζθεπώλ; 
• ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ηνλ επηζηεκνληθό ηξόπν 
ζθέςεο (δηαηύπσζε εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, 
ζρεδηαζκόο θαη πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ, 
ζπιινγή θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, δηαηύπσζε 
ζπκπεξαζκάησλ) 

• ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηθαλόηεηαο 
δηεξεύλεζεο; 
 

6. ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Η ηήξεζε ηνπ ρξόλνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εύξπζκε 
θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ελ γέλεη. Η κε ηήξεζε ηνπ ρξόλνπ 
παξαηεξείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν 
εθπαηδεπηηθόο νινθιεξώλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ (πνιύ) πξηλ 
από ην θηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ ή κεηά από απηό.  

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ην αλ θαη θαηά 
πόζν νινθιήξσζε ηε δηδαζθαιία ηνπ ζην 
πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 

7. ΛΗΞΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Τίζεηαη θαη απαληάηαη ην βαζηθό εξώηεκα αλαθνξηθά κε ηε 
ιήμε ηεο δηδαζθαιίαο. Απηή ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε:  

 αλαθεθαιαίσζε ηνπ καζήκαηνο από ηνλ 
εθπαηδεπηηθό ή από θάπνηνλ καζεηή πνπ είλαη ζε 
ζέζε λα δώζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ 
καζήκαηνο, 

 πξνβνιή κηαο δηαθάλεηαο κε ηα θύξηα ζεκεία ηνπ 
καζήκαηνο, 

 απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζε εξσηήζεηο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ, 

 άζθεζε, εθαξκνγή θαη ζπδήηεζε γηα όζα 

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ην αλ θαη θαηά 
πόζν ν ηξόπνο πνπ εθαξκόζηεθε γηα λα ηειεηώζεη 
ε δηδαζθαιία είλαη ν ελδεηθλπόκελνο, αλ, δειαδή, ε 
δηδαζθαιία νινθιεξώζεθε νκαιά θαη κε επηηπρία, 
ζπκβάιινληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ άκεζα 
εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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δηδάρζεθαλ, 

 αλάζεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη’ νίθνλ εξγαζηώλ, 

 απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζε εξσηήζεηο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ζρεηηθέο κε ην αλ θαη πώο 
επηηεύρζεθε/αλ ν/νη ζηόρνο/νη ηνπ καζήκαηνο, 

 εξσηήζεηο ησλ καζεηώλ πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό ή 
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

 εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνο ηνπο καζεηέο γηα 
λα δηαπηζηώζεη αλ ππάξρνπλ αθόκε 
ακθηζβεηνύκελα ζεκεία ζην κάζεκα πνπ δηεμήρζε, 

 ζαθή πεξηγξαθή από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή ηνπο 
καζεηέο ηεο πνξείαο ηνπ καζήκαηνο πνπ 
αθνινπζήζεθε,  

 κε έλα ζρεδηάγξακκα από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή από 
ηνπο καζεηέο ζηνλ πίλαθα ή ζε δηαθάλεηα κε ηα 
βαζηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο. 

8. ΚΑΣΟΥΗ ΣΟΤ ΓΝΩΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
Τίζεηαη θαη απαληάηαη ην βαζηθό εξώηεκα αλαθνξηθά κε ηελ 
επαξθή θαηάξηηζε ηνπ δηδάζθνληνο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν 
(δηδαθηηθό πεξηερόκελν). Με άιια ιόγηα, δεηνύκελν ζ’ απηό ην 
ζεκείν απνηειεί ε δξαζηεξηνπνίεζε, ε επηζηεκνληθή 
ελεκέξσζε γηα ζύγρξνλα δεδνκέλα θαη ε εηνηκόηεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ, ώζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηηο γλώζεηο πνπ 
απέθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ νύηε θαη ζε όζα 
ηνπ πξνζθέξνληαη από ηελ επίζεκε πνιηηεία (ζρνιηθό βηβιίν, 
βηβιίν δαζθάινπ/θαζεγεηή, αλαιπηηθό πξόγξακκα). Η 
πεξαηηέξσ ελεκέξσζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 
απηνεπηκόξθσζεο, ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ζρεηηθήο 
βηβιηνγξαθίαο, θαζώο θαη κε ηελ παξαθνινύζεζε δηαθόξσλ 
επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, 
ζπλεδξίσλ θιπ. 

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηε κε βάζε ηνλ βαζκό 
ζηνλ νπνίν θαηείρε ην γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ 
δίδαμε. Δλδηαθέξεη αλ αλέηξεμε ζε επηπξόζζεηεο 
πεγέο πέξα από ην πιηθό πνπ παξέρεηαη από ην 
ζρνιηθό βηβιίν θαη ην βηβιίν δαζθάινπ/θαζεγεηή, 
αλ ρξεζηκνπνίεζε ζύγρξνλα επηζηεκνληθά-
εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 
δηδαζθαιίαο, αλ ε πξνεηνηκαζία ηνπ ήηαλ επαξθήο, 
κε απνηέιεζκα λα αληαπνθξίζεθε απνηειεζκαηηθά 
ζηελ παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ 
επίιπζε ηπρόλ απνξηώλ ησλ καζεηώλ θιπ. 

9. ΣΑΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ 
Τίζεηαη θαη απαληάηαη ην βαζηθό εξώηεκα αλαθνξηθά κε ηε 
γεληθή παξνπζία ηνπ δηδάζθνληνο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 
δηδαζθαιίαο. Σ’ απηήλ πεξηιακβάλνληαη ε ζηάζε πνπ ζα 
θξαηήζεη ζε απξόβιεπηεο, πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζην 
πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη 
ζηνπο καζεηέο γεληθά, αιιά θαη εηδηθόηεξα απέλαληη ζε 
καζεηέο πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα θαηά ηε 
δηδαζθαιία, θαζώο θαη ζε απηνύο κε θαιή ζρνιηθή επίδνζε, 
αλ αληηκεηώπηζε ηνπο καζεηέο ηζόηηκα σο        κέιε ηεο 

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ην αλ θαη θαηά 
πόζν ε γεληθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ήηαλ ε 
ελδεηθλπόκελε, ζπκβάιινληαο ζηελ απξόζθνπηε 
θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη 
ζηελ επίηεπμε ηνπ/σλ ζηόρνπ/σλ δηδαζθαιίαο.  
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νκάδαο θαη σο  "πεγέο κάζεζεο".θιπ. ;  

10. ΥΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Τν θύξην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηό αθνξά ηε 
ζαθήλεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ηνπ ζρεδίνπ 
δηδαζθαιίαο. Δλδηαθέξεη, δειαδή, αλ ην ζρέδην δηδαζθαιίαο 
πνπ εθπόλεζε ν δηδάζθσλ ήηαλ νινθιεξσκέλν θαη εκπεξηείρε 
όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Σεκαληηθό ζηνηρείν 
απνηειεί επίζεο ε ζπκθσλία ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κε ηε 
δηδαζθαιία θαζαπηή.  

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ην αλ θαη θαηά 
πόζν ην ζρέδην δηδαζθαιίαο πνπ εθπόλεζε ήηαλ 
ζαθέο, επαξθέο θαη πιήξεο, θαζώο θαη από ηνλ 
βαζκό ζηνλ νπνίν εθάξκνζε όζα είρε 
πξνγξακκαηίζεη (ρσξίο απηό λα απνθιείεη ηελ 
επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο αθόκα θαη κε θάπνηα 
παξέθβαζε από ηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό ηεο).  

11. ΡΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Πνηόο είλαη ν ξόινο ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνύ ζε ζρέζε κε ηε 
δηακόξθσζε θαη  ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ; 

Η αλαηξνθνδόηεζε πξνθύπηεη από ην αλ θαη θαηά 
πόζν ν εθπαηδεπηηθόο  
• δηεπθνιύλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ; 
• ελζαξξύλεη ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νκάδαο ζηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία; 

• αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο (απνξίεο, 
πξαθηηθέο δπζθνιίεο, θιπ.) ησλ 
εθπαηδεπόκελσλ;  

• ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 
θαη ζπγθξνύζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 
νκάδεο; 

 


