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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

 
Είναι η διαδικασία ή το σύστημα των ενεργειών 

με τις οποίες: 

 Καθορίζεται η βραχυπρόθεσμη πορεία του 
διδακτικού έργου. 

 Προβλέπεται η μελλοντική εξέλιξη των 
μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας. 

 Προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα 
μέσα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί το 
διδακτικό έργο στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Έχει ως τελικό σκοπό να εξασφαλίσει 
ότι οι επιδιώξεις του εκπαιδευτικού 
συστήματος θα πραγματοποιηθούν 

απρόσκοπτα, με οικονομία χρόνου και 
πνευματικού μόχθου. 
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ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

1. Διερεύνηση σκοπού και στόχων 
σχολικής μονάδας 

2. Διερεύνηση εξωτερικού περιβάλλοντος 

3. Διερεύνηση εσωτερικού περιβάλλοντος 

4. Καθορισμός στόχων και ενεργειών 

5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Σχεδιασμός πριν τη δράση: 
 

 Τι θα γίνει; 

 Γιατί; 

 Πότε; 

 Πώς; 

 Με ποια μέσα; 

 Μπορεί να γίνει διαφορετικά; 
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ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ο σωστός προγραμματισμός είναι μέσον 
αποφυγής περιπετειών και επιτρέπει να 
γίνουν διορθωτικές ενέργειες, αμέσως 
μόλις φανούν στοιχεία που πείθουν ότι 

η ακολουθούμενη πορεία ενεργειών 
δεν οδηγεί στην επιτυχή επιτέλεση του 

εκπαιδευτικού/διδακτικού έργου. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
στο μέλλον (π.χ.: Α΄ τρίμηνο/τετράμηνο). 

 Είναι λεπτομερής. 

 Εμπεριέχει και εναλλακτικές πορείες ενεργειών.  

 Βασίζεται στα δεδομένα ή σε εκτίμηση των 
δεδομένων. Δε βασίζεται σε ευχολόγια ή σε απλή 
διατύπωση γνώμης.  

 Είναι εφικτός ο έλεγχος της υλοποίησής του.  

 Χαρακτηρίζεται από κάποιο βαθμό ευελιξίας.  

 Είναι ρεαλιστικός. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Γνωστικά αντικείμενα:  
π.χ. ΝΕΓ Γ΄ τάξη, ΑΕΓ Β΄ τάξη, Ιστορία Α΄ τάξη 

 

Προαπαιτούμενα για τον Προγραμματισμό:  
Μελέτη Α.Π. γνωστικού αντικειμένου (ιστορική 

πραγματικότητα, κοινωνικές ανάγκες, 
παιδαγωγικές προτεραιότητες και επιστημονικές 
εξελίξεις), Ω.Π. και Οδηγιών διδασκαλίας 

Μελέτη βιβλίου μαθητή, καθηγητή, τετραδίου 
μαθητή, βιβλιογραφίας κ.ά. 

Ιδία αντίληψη για τις δυνατότητες και ανάγκες 
των μαθητών 

Καθορισμός διδακτικών σκοπών/ Οργάνωση 
διδακτικής ύλης  

Ενδεικτική κατανομή ύλης-χρόνου 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: … 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: … 
ΤΑΞΗ: … 
ΤΜΗΜΑ/ΤΑ: … 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ: … 
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Απρόβλεπτοι παράγοντες και 
διδακτικός προγραμματισμός 

Α΄ περίπτωση: 

Αρχικός προγραμματισμός + απρόβλεπτοι 
παράγοντες ⇨ λίγες αναθεωρήσεις → 

μικρή απόκλιση από τους στόχους 

Β΄ περίπτωση: 

Απουσία προγραμματισμού + απρόβλεπτοι 
παράγοντες ⇨ πολλές αναθεωρήσεις → 

 μεγάλη απόκλιση από τους στόχους 



11 


