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Για τον σχεδιασµό και την οργάνωση µιας διδασκαλίας διευκολύνει να 

θυµόµαστε τα χαρακτηριστικά στοιχεία µιας διδασκαλίας µε µορφή 

ερωτηµάτων χρησιµοποιώντας ερωτηµατικές αντωνυµίες ή ερωτηµατικά 

επιρρήµατα (τι, γιατί κλπ.). Τα ερωτήµατα αυτά καθορίζουν τους άξονες στους 

οποίους πρέπει να κινούµαστε κάθε φορά και έτσι ο σχεδιασµός και η 

οργάνωση της διδασκαλίας µας να γίνεται µε συστηµατικό τρόπο. Τα 

ερωτήµατα αυτά µε τη σειρά είναι:  

 
 

Ας δούµε πιο αναλυτικά καθένα από τα παραπάνω ερωτήµατα.   

 
1.  Το πρώτο ερώτηµα αναφέρεται στην ενότητα που θα διδαχθεί, η οποία προ- 

     φανώς πρέπει να είναι συµβατή µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

     (Α.Π.Σ.) και το σχολικό βιβλίο. 

 

2. Το δεύτερο ερώτηµα αναφέρεται στους σκοπούς και στους στόχους της  

     διδασκαλίας της ενότητας, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς και ρεαλι- 

     στικοί και να καλύπτουν εκτός από τον γνωστικό τοµέα και τον συναι- 

     σθηµατικό και τον κοινωνικό. 

Τι θα διδάξω; 
(∆ιδακτική ενότητα) 

Γιατί θα το διδάξω; 
(Σκοποί και στόχοι του µαθήµατος) 

Σε ποιον θα το διδάξω; 
(ηλικία, ψυχολογικές και µαθησιακές 

ανάγκες των µαθητών)  

Πώς θα το διδάξω; 
(Μέθοδος, µορφή, πορεία και τεχνικές  

διδασκαλίας -  ∆ιδακτικές αρχές ) 

Πόσο καλά θα το διδάξω; 
(Αξιολόγηση της διδασκαλίας) 



     Για την διατύπωση των διδακτικών στόχων πρέπει να έχουµε ως γνώµονα 

     το Α.Π.Σ. και τις ανάγκες των µαθητών. Αν χρειαστεί, µπορεί να γί-  

     νει και διαφοροποίηση των διδακτικών στόχων που θα έχει ως άµεση συνέ- 

     πεια την διαφοροποίηση της διδασκαλίας.  

  

3. Το τρίτο ερώτηµα είναι εξ’ ίσου σηµαντικό µε τα υπόλοιπα και 

      αναφέρεται στους µαθητές. Είναι αδιανόητο να σχεδιάζουµε µία διδασκαλία 

      χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη µας τους µαθητές, δηλαδή τις ικανότητες και 

      τις δυνατότητές τους, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και αναπτυξιακά χαρακτηρι- 

      στικά της ηλικίας τους, τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, τις µαθησιακές 

      τους ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους, τα κοινωνικο-πολιτισµικά δεδοµένα 

      της τάξης και άλλα, στοιχεία που µπορεί να µας οδηγήσουν ακόµη και σε 

      διαφοροποίηση της διδασκαλίας.    

 

4.  Το τέταρτο ερώτηµα αναφέρεται γενικά στην στρατηγική που θα ακολουθή- 

     σουµε. Σχεδιάζοντας µια διδασκαλία µπορούµε, ανάλογα µε την διδακτική 

     ενότητα και την µαθησιακή ετοιµότητα των µαθητών, να επιλέγουµε την µε- 

     θοδο, την µορφή, την πορεία και τις τεχνικές που θα ακολουθήσουµε σύµ- 

     φωνα µε τον παρακάτω συνοπτικό πίνακα: 

 

Μέθοδος Μορφή Πορεία Τεχνικές 

Συνήθως αναφέρε- 

ται στον γενικότερο 

σχεδιασµό µιας  δι- 

δασκαλίας και µπο- 

ρεί να είναι:  

 

•••• 

∆ασκαλοκεντρική 

(J. F. Herbart…) 

•••• Βιωµατική 
(Dewey…) 

• Συµµετοχική 

κλπ. 
 

Αναφέρεται όµως και 

στον τρόπο ε- 

πεξεργασίας των 

δεδοµένων και µπορεί 

να είναι: 
 

• Επαγωγική 

• Παραγωγική 

• Αναλογική 

• Συγκριτική 

• Αναλυτική 

• Συνθετική 

• Αξιωµατική 
 

 

Η µορφή µιας 

διδασκαλίας 

µπορεί να είναι: 

 

∆ασκαλοκεντρική 
 

•••• διάλεξη 

•••• αφήγηση 

•••• παρουσίαση 

•••• επίδειξη 

 

 

ή 

 

Μαθητοκεντρική 
 

•••• διερεύνηση 

•••• ανακάλυψη 

•••• σχέδιο εργασίας 

(µέθοδος project)  

 

 

 

Η πορεία µιας καλής 

διδασκαλίας περιλαµβάνει τα 

παρακάτω βήµατα: 

 
•••• Ψυχολογική και 

γνωσιολογική προετοιµασία 

των µαθητών. 

 

•••• Επαφή των µαθητών µε τα 

δεδοµένα, επεξεργασία των 

δεδοµένων και εξαγωγή 

συµπερασµάτων. 

 

•••• Εφαρµογή. 

 

•••• Έλεγχος κατανόησης και 

ανατροφοδότηση. 

 

•••• Ανακεφαλαίωση. 

 

•••• Αξιολόγηση. 
 

 

Οι τεχνικές που µπορούµε να 

εφαρµόζουµε σε µια 

διδασκαλία είναι: 

 

•••• Εισήγηση 

•••• Εµπλουτισµένη εισήγηση 

•••• Ερωτήσεις-απαντήσεις 

•••• Συζήτηση 

•••• Καταιγισµός ιδεών 

•••• Ασκήσεις 

•••• Επίδειξη 

•••• Οµάδες εργασίας 

•••• Παιχνίδι ρόλων 

•••• Λύση προβλήµατος 

•••• Καθοδηγούµενη µάθηση 

•••• ∆ιδακτική επίσκεψη 

 

 



Τέλος, σχεδιάζοντας και οργανώνοντας µια καλή διδασκαλία δεν θα πρέπει να 

αγνοούµε και τις διδακτικές αρχές, που είναι: 
 

                                       ∆ιδακτικές αρχές 
 

� Αυτενέργειας 
� Ατοµικότητας 
� Ανατροφοδότησης 
� ∆ιαθεµατικότητας 
� Εποπτείας 
� Ενδιαφέροντος 
� Επαγωγικότητας 
� Κοινωνικότητας 
� Ολότητας 

 

5. Το πέµπτο ερώτηµα αναφέρεται στην τελική φάση της διδασκαλίας, που 

     είναι η αξιολόγησή της, δηλαδή ο έλεγχος αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί 

     στόχοι. ∆εν είναι δυνατόν να υλοποιούµε µια καλή διδασκαλία, δηλαδή 

     σύµφωνα µε τις παραπάνω προδιαγραφές και να αδιαφορούµε για την από- 

     τελεσµατικότητά της! Μην ξεχνάµε ότι διδάσκουµε Μαθηµατικά για τους 

     µαθητές µας και όχι για µας και πως η ποιοτική διδασκαλία, η οποία πρέ- 

     πει να είναι ζητούµενο κάθε εκπαιδευτικού, είναι ο συνδυασµός µιας καλής 

     και αποτελεσµατικής διδασκαλίας.  
 

 

 

Σχέδιο διδασκαλίας   
 

Καλό είναι για κάθε διδασκαλία µας να κάνουµε και ένα σχέδιο µαθήµατος, το 

οποίο δεν χρειάζεται να είναι εκτενές, ας είναι απλό και σύντοµο. 
 

Ένα απλό σχέδιο διδασκαλίας εκτός από τα βασικά στοιχεία (όνοµα σχολείου, 

ονοµατεπώνυµο εκπαιδευτικού, τάξη, τµήµα, ηµεροµηνία και γνωστικό αντικεί- 

µενο) πρέπει να περιέχει: 

  

• Τον τίτλο της διδακτικής ενότητας.  

 

• Τους διδακτικούς στόχους. 

 

• Χαρακτηριστικά στοιχεία των µαθητών (προϋπάρχουσες γνώσεις, 

ιδιαιτερότητες κλπ.). 

 

• Τις διδακτικές ενέργειες και τα µέσα υλοποίησης της διδασκαλίας. 

 

• Συµπληρωµατικές παρατηρήσεις του διδάσκοντος. 

 

 

Σηµείωση:  Κατά την προετοιµασία και υλοποίηση µιας διδασκαλίας είναι προ- 

φανές ότι θα πρέπει να λαµβάνουµε πάντα υπόψη µας και τις οδηγίες 

διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας.  


