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 Αξιολόγηςη Εκπαιδευτικού Σεναρίου 
 

Τι είναι ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο 

Εκπαιδευτικό ςενάριο (educational scenario) είναι θ περιγραφι ενόσ 

μακθςιακοφ πλαιςίου με εςτιαςμζνο γνωςτικό(ά) αντικείμενο(α), ςυγκεκριμζνουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, παιδαγωγικζσ αρχζσ και ςχολικζσ πρακτικζσ. Ζνα τζτοιο 

ςενάριο υλοποιείται με μια ςειρά εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (educational 

activities). Η δομι και ροι κάκε δραςτθριότθτασ κακϊσ και οι ρόλοι του 

διδάςκοντα-μακθτϊν και θ αλλθλεπίδραςι τουσ με τα όποια χρθςιμοποιοφμενα 

μζςα και υλικό, περιγράφονται ςε ζνα πλάνο δραςτηριότητασ (activity plan). Μζροσ 

ενόσ τζτοιου πλάνου προβλζπει τθ χριςθ λογιςμικοφ.  

Η περιγραφι των ςεναρίων δεν αφορά μόνο ςτο ςχεδιαςμό εργαλείων και 

δραςτθριοτιτων βαςιςμζνων ςε ζνα ι περιςςότερα επιλεγμζνα λογιςμικά αλλά 

αποτελεί ςθμαντικό άξονα ανάπτυξθσ τθσ διδακτικι πρακτικισ. Αναλφεται με βάςθ 

αυτό θ μζκοδοσ, θ ςτρατθγικι εφαρμογισ του ςυνόλου των ςχεδιαςμζνων 

δραςτθριοτιτων ςτθν τάξθ και οι προτεινόμενοι ρόλοι που καλοφνται να παίξουν οι 

ςυμμετζχοντεσ (μακθτζσ, κακθγθτζσ, επιμορφωτζσ και διοίκθςθ του ςχολείου). 

Ακόμθ  διαμορφϊνεται με βάςθ το ςενάριο και θ δομι τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
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διαφορετικϊν ομάδων (θ τάξθ ςαν ςφνολο, μικρζσ ομάδεσ μακθτϊν ςτθν ίδια τάξθ 

ι ςε διαφορετικζσ τάξεισ). Σο ςενάριο πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ να μπορεί να παρζμβει και να το διαμορφϊςει δθμιουργικά 

ςτθν τάξθ με δυνατότθτεσ επζκταςθσ ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν και των 

τάξεων που παίρνουν μζροσ. 

Κατά τθ ςυγγραφι ενόσ ςεναρίου πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ: 

 Η πολυτροπικότθτα τθσ παιδαγωγικισ, διδακτικισ  πράξθσ.  

 Οι εν δυνάμει πολλαπλζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ μιασ πραγματευόμενθσ 

ενότθτασ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ και του προτεινόμενου ςεναρίου. 

 Η εμπλοκι διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων  και διδακτικϊν εργαλείων ςτθν 

αποτελεςματικι μάκθςθ και διδαςκαλία μιασ διδακτικισ ενότθτασ. 

 Η διακεματικι και ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ με βάςθ τισ ςφγχρονεσ 

διδακτικζσ προςεγγίςεισ. 

 Η διεπιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του διδακτικοφ υλικοφ. 

 Η ανάγκθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ αλλά κα 

των τεχνικϊν και παιδαγωγϊν για τθν επιτυχι δθμιουργία και ςυγγραφι 

ρεαλιςτικϊν ςεναρίων. 

 Η άμεςθ ανταπόκριςθ των ςεναρίων ςτθν κακθμερινι ςχολικι πραγματικότθτα 

και θ ςυμβολι τουσ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ, τθσ 

εξομάλυνςθσ δυςκολιϊν κατανόθςθσ και τθσ μακθςιακισ επικοινωνίασ.  

 Οι δυνατότθτεσ που παρζχει θ παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των Νζων τεχνολογιϊν 

ςτθ δθμιουργία πολλαπλϊν αναπαραςτάςεων, ςτθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ τθσ 

διαμακθτικισ επικοινωνίασ, ςτθν οικοδόμθςθ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τθν 

υιοκζτθςθ επιςτθμονικϊν μοντζλων αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ. 

Χαρακτηριςτικά του Σεναρίου 

Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο πρζπει να αναφζρεται:  

 τθν ιδζα που διζπει το ςενάριο 

 τα τεχνολογικά εργαλεία που προτείνονται προσ χριςθ (π.χ. λογιςμικό) 

 τθ χριςθ ςυμπλθρωματικοφ υλικοφ  

 τισ προςδοκϊμενεσ παιδαγωγικζσ και μακθςιακζσ κατακτιςεισ 

 τισ προβλεπόμενεσ μεκόδουσ διδακτικισ μεκοδολογίασ 
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 τισ ςτρατθγικζσ εφαρμογισ του 

Οι βαςικζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ ενόσ ςεναρίου είναι: θ διερευνθτικι, θ 

ςυνεργατικι μάκθςθ, θ διακεματικότθτα και θ εμπεριεχόμενθ αξιολόγθςθ του 

μακθτι κατά τθ διδαςκαλία με τθ χριςθ του ςεναρίου με βάςθ τουσ ςτόχουσ που 

τζκθκαν αρχικά κακϊσ και τισ βαςικζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ καταςκευισ του.  

Ζνα ςενάριο πρζπει να αναλφει τουσ ςτόχουσ του ςε ςυνδυαςμό με αυτοφσ του 

Προγράμματοσ πουδϊν (Π), ι και άλλουσ που δεν προβλζπονται από το Π, ανά 

γνωςτικό αντικείμενο. Ακόμθ τουσ παιδαγωγικοφσ, κοινωνικοφσ και πολιτιςμικοφσ 

ςτόχουσ που υποςτθρίηει και τουσ ρόλουσ και τισ ενζργειεσ που καλοφνται να 

υιοκετιςουν τα μζλθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ που εμπλζκονται ςε αυτό. Σα 

τεχνολογικά και άλλα εργαλεία που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου 

είναι ςθμαντικό να περιγράφονται ωσ προσ τον τρόπο που κα αξιοποιθκοφν ςτθν 

υλοποίθςθ του ςεναρίου. 

Ακόμθ είναι ςθμαντικό να παρουςιάηονται οι διδακτικζσ και μεκοδολογικζσ 

προςεγγίςεισ που υιοκετοφνται και οι ενζργειεσ των μακθτϊν και του δαςκάλου 

κατά τθν ςταδιακι ανάπτυξθ του ςεναρίου. Η εννοιολογικι γνϊςθ που καλοφνται 

να οικοδομιςουν οι μακθτζσ μζςω αυτοφ αλλά και θ προ-απαιτοφμενθ γνωςτικι 

υποδομι  κακϊσ και οι ςυναφείσ ζννοιεσ. Να τεκμθριϊνεται θ ςτοχοκεςία του 

ςεναρίου με βάςθ και τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ των παιδιϊν οι οποίεσ ζχουν 

εντοπιςκεί μζςω ερευνθτικϊν διαδικαςιϊν για το ςυγκεκριμζνο γνωςτικό 

αντικείμενο και θ αναλυτικι ανάπτυξθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ που απαιτείται 

για τθν επίτευξθ των παραπάνω προςδοκϊμενων μακθςιακϊν ςτόχων και θ 

ανάλυςθ του τρόπου εργαςίασ των μακθτϊν (μόνοι, ςε ομάδεσ, μετωπικι) και του 

βακμοφ αυτενζργειασ και αυτονομίασ που παρζχεται. 

Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ολοκλιρωςθσ ενόσ ςεναρίου είναι οι διαδικαςίεσ 

αξιολόγθςθσ  που πικανά ακολουκοφνται και θ ενθμζρωςθ του εκπαιδευτικοφ για 

τθν ποιότθτα, το είδοσ και τουσ ςτόχουσ τθσ αξιολόγθςθσ αυτισ. 

Είναι ςθμαντικό κάκε δραςτθριότθτα να είναι εφικτι ςε ςυνκικεσ τάξθσ, 

παίρνοντασ υπόψθ τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ τθσ διδακτικισ ϊρασ, και όλουσ 

τουσ πικανοφσ παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθν ομαλι διεξαγωγι των 

προτεινόμενων διαδικαςιϊν.  

Δομή εκπαιδευτικών Σεναρίων 

τον  Οδθγό Τποβολισ Προτάςεων για το ζργο ''ειρινεσ: Μελζτεσ και 

Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ Πολυμζςων για τθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ'' του Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν (Πάτρα, 1997) αναφζρεται 
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θ δομι των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων που περιζχονται ςτο παρόν βιβλίο είναι θ 

ακόλουκθ:  

 Σάξη. Προςδιορίηεται θ τάξθ ςτθν οποία κα διδαχτεί το ςυγκεκριμζνο ςενάριο.  

 Διδακτικό (-ά) αντικείμενο (-α). Αναφζρεται (-ονται) το (-α) διδακτικό (-ά) 

αντικείμενο (-α)ςτο (-α) οποίο (-α) εςτιάηεται το ςενάριο.  

 Ενδεικτικόσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ. Προτείνεται ο χρόνοσ που απαιτείται, για να 

υλοποιθκεί το ςενάριο. Ο πραγματικόσ όμωσ χρόνοσ εξαρτάται από το πϊσ ο ίδιοσ ο 

κακθγθτισ κα χειριςτεί το ςενάριο αλλά και από τθ δυναμικι τθσ τάξθσ.  

 Η ιδζα του ςεναρίου. Αναφζρεται ο προβλθματιςμόσ ο οποίοσ οδιγθςε ςτθ 

δθμιουργία του ςεναρίου με τθν αξιοποίθςθ μιασ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ.  

 Απαραίτητο υλικό. Αυτό είναι το τετράδιο, το ςχολικό εγχειρίδιο, ο πίνακασ, το 

φφλλο εργαςίασ, το λογιςμικό και γενικά οτιδιποτε κεωρείται απαραίτθτο για τθν 

υλοποίθςθ του ςεναρίου.  

 Πορεία διδαςκαλίασ.  

 Η πορεία διδαςκαλίασ περιλαμβάνει:  

    α. τθν Αφόρμηςη - Αφετηρία, όπου αναφζρεται το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο (ι θ 

ενότθτα ι το κείμενο) του ςχολικοφ εγχειριδίου ςτο οποίο βαςίηεται το ςενάριο 

κακϊσ και ο προβλθματιςμόσ των μακθτϊν που προζκυψε κατά τθ διδαςκαλία του 

κεφαλαίου αυτοφ και ο οποίοσ επιχειρείται να ''απαντθκεί'' μζςα από το ςενάριο 

αυτό, και  

    β. τθ Διδακτική διαδικαςία, ςτθν οποία περιγράφονται αναλυτικά οι ενζργειεσ 

των μακθτϊν και του κακθγθτι κατά τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου.   

 Εργαςία για το ςπίτι. Αναφζρεται θ εργαςία που δίνει ο κακθγθτισ ςτο τζλοσ τθσ 

διδακτικισ ϊρασ και θ οποία ποικίλει ανάλογα με τουσ ςτόχουσ του ςεναρίου. Για 

τον ίδιο λόγο το τμιμα αυτό μπορεί να παραλείπεται ςε κάποια ςενάρια.  

 Δυνατότητα τροποποίηςησ / επζκταςησ. Αναφζρονται ενδεικτικά κάποια ι 

κάποιεσ ιδζεσ για μικρι τροποποίθςθ ι επζκταςι του ςεναρίου χρονικά, ςε 

περίπτωςθ που ο κακθγθτισ επικυμεί να διακζςει περιςςότερο χρόνο για το 

ςενάριο αυτό. 

 χετικζσ διευθφνςεισ. Πρόκειται για θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ που ςε κάποια 

διδακτικά ςενάρια μποροφν να αντικαταςτιςουν τθν αρχικά προτεινόμενθ 
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διεφκυνςθ, χωρίσ το ςενάριο να αλλάξει, ι να χρθςιμοποιθκοφν ςε παραλλαγι του 

ςεναρίου ι / και για τθν άντλθςθ ςυμπλθρωματικοφ υλικοφ. Σονίηεται ότι οι 

διευκφνςεισ αυτζσ είναι ενδεικτικζσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν εξαντλοφν το κζμα.   

Ενδεικτική βιβλιογραφία. Αναφζρονται βιβλία, άρκρα περιοδικϊν ι θλεκτρονικζσ 

διευκφνεισ που χρθςιμοποιικθκαν ωσ βιβλιογραφία  για το ςυγκεκριμζνο ςενάριο.  

Φύιιν εξγαζίαο. Αλ ην ζελάξην ην απαηηεί, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο 

θύιιν εξγαζίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηελ πεξηήγεζή 

ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ή / θαη εξωηήζεηο - αζθήζεηο. Ο 

θαζεγεηήο ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο ζπγθεληξώλεη ηα θύιια 

εξγαζίαο, γηα λα έρεη ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο ηάμεο. Σε επόκελε 

δηδαθηηθή ώξα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ηηο απαληήζεηο.    

Σχάρα Αξιολόγηςησ Εκπαιδευτικού Σεναρίου 
το παράρτθμα του επιμορφωτικοφ υλικοφ για τθν εκπαίδευςη των επιμορφωτών 

ςτην παιδαγωγική αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτη διδακτική πράξη παρουςιάηεται μία 

ςχάρα αξιολόγθςθσ ςεναρίων, θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ υπόδειγμα 

από τουσ επιμορφωτζσ, τόςο για τθν αξιολόγθςθ όςο και για τθ ςχεδίαςθ ςεναρίων. 

Αυτι περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

Η ταυτότητα του ςεναρίου: 

Δημιουργόσ (οι):   

Αναφζρεται ο δθμιουργόσ ι οι δθμιουργοί του ςεναρίου και το πλαίςιο ανάπτυξθσ 

(π.χ. Πρόγραμμα ΝΗΡΗΙΔΕ, Μεταπτυχιακό Μάκθμα ΣΠΕ και Εκπαίδευςθ, ΠΣΔΕ 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν).  

Γνωςτική αντικείμενο  

Αναφζρεται το γνωςτικό ι τα γνωςτικά αντικείμενα (Γλϊςςα, Ιςτορία, Μακθματικά, 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Διακεματικό) 

Περιοχή γνωςτικοφ αντικειμζνου 

Αναφζρεται θ ιδιαίτερθ περιοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου, για παράδειγμα  

Μακθματικά (κλάςματα, εμβαδόν τετραγϊνου κ.λπ.), Ιςτορία (Η Άλωςθ τθσ 

Κων/πολθσ, Η ςτάςθ του Νίκα κ. λπ.) 

χζςη με το εκπαιδευτικό λογιςμικό 

Χρθςιμοποιοφμενο /α λογιςμικό /ά 

Σίτλοσ:  
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Κατθγορία / κατθγορίεσ λογιςμικοφ (υςτιματα κακοδιγθςθσ και Διδαςκαλίασ , 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.λπ.) 

Σο θζμα (τα) του ςεναρίου:  

Αναφζρεται ςυνοπτικά το κζμα του ςεναρίου (ιδζα, γνωςτικό αντικείμενο, μζςα)  

Είναι καλό να χρθςιμοποιοφνται λζξεισ – κλειδιά από το πρόγραμμα ςπουδϊν για το 

γνωςτικό αντικείμενο.  

Σο ςκεπτικό του ςεναρίου:  

Αναφζρεται ςυνοπτικά το ςκεπτικό του ςεναρίου (για ποιο λόγο δθμιουργικθκε, τι 

προβλιματα κζλει να αντιμετωπίςει, πϊσ και με ποια κεωρθτικι τεκμθρίωςθ). 

Ειδικότερα: 

 Σα γνωςτικά και διδακτικά προβλιματα που αφοροφν το κζμα του ςεναρίου 

(γίνεται αναφορά ςτα καταγεγραμμζνα από τθ βιβλιογραφία και τθν ζρευνα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ, τα οποία το ςενάριο ςτοχεφει να 

κεραπεφςει).  

 Οι καινοτομίεσ που ειςάγονται με το ςενάριο δθλαδι τι προςφζρει το ςενάριο 

ςε ςχζςθ με τα γνωςτά ιδθ διδακτικά μζςα. 

 Η προςτικζμενθ αξία δθλαδι πϊσ το ςενάριο δίνει λφςεισ.   

 Σο κεωρθτικό πλαίςιο δθλαδι ποιο είναι το γνωςτικό και ψυχοπαιδαγωγικό 

πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο εντάςςεται το ςενάριο;  

Σο πλαίςιο εφαρμογήσ δθλαδι 

 ε ποιουσ απευκφνεται 

 Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ 

 Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ– ικανότθτεσ των μακθτϊν 

 Απαιτοφμενα βοθκθτικά υλικά και εργαλεία  

 Απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ υλοποίθςθσ 

Για την παρουςίαςη του ςεναρίου:  

Επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ (πλικοσ) 

Εργαλεία  (ονομαςτικι αναφορά) 

Πθγζσ (πλικοσ – ονομαςτικι αναφορά) 
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Ρόλοι (ςυνοπτικι αναφορά) 

Φφλλα εργαςίασ (πλικοσ) 

Για την αξιολόγηςη του ςεναρίου: 

Ωσ προσ τισ επιδιϊξεισ του ςεναρίου 

Ωσ προσ τα εργαλεία 

Ωσ προσ τθν διαδικαςία υλοποίθςθσ  

Ωσ προσ τθν προςαρμογι και επεκταςιμότθτα 

 

Αξιολόγηςη Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Μελέτη περίπτωςησ 

Η Γειτονιά μασ ςτο ςύμπαν 

Η αξιολόγθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τα 

χαρακτθριςτικά ςυγγραφισ ενόσ ςεναρίου και με τθν ποιοτικι και αποτελεςματικι 

μάκθςθ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται το μζγιςτο αποτζλεςμα με οικονομία δυνάμεων 

εκ μζρουσ του μακθτι. Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο πρϊτιςτα πρζπει να ικανοποιεί 

τισ προδιαγραφζσ ενόσ ςχολικοφ κειμζνου (περιεχόμενο, δομι, μορφι) το οποίο να 

διευκολφνει το μακθτι μζςα από ζντυπα και ψθφιακά μζςα να αποκτιςει γνϊςεισ, 

να καλλιεργιςει δεξιότθτεσ ςτάςεισ και αξίεσ και να επικοινωνιςει με τα άλλα μζλθ 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αποκτϊντασ γλωςςικι και κοινωνικι ικανότθτα ανάλογθ με 

τισ περιςτάςεισ επικοινωνίασ. 

Ειδικότερα ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ κα αξιολογιςουμε το εκπαιδευτικό 

ςενάριο: Η γειτονιά μασ ςτο ςφμπαν που εντοπίςαμε τθν Εκπαιδευτικι Πφλθ του 

ΤΠΕΠΘ: 

   http://www.e-yliko.gr/> Εκπαιδευτικό Υλικό > Προτάςεισ Διδαςκαλίασ > Δημοτικό  

Σθ διδακτικι αυτι πρόταςθ κα αξιολογιςουμε αναδεικνφοντασ τα κετικά τθσ 

αρχικά ςτοιχεία και ςτθ ςυνζχεια κα επικεντρωκοφμε ςυνοπτικά  ςτα ςυςτατικά 

ςτοιχεία τθσ μα βάςθ τισ προδιαγραφζσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου που 

αναπτφξαμε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια.  

Γενικότερα κα ςχολιάςουμε τουσ παρακάτω άξονεσ αξιολόγθςθσ:  

 κατάλλθλθ διατφπωςθ ςτόχων 

 επίτευξθ ςτόχων με βάςθ τθν όλθ περιγραφι  

 ςυμφωνία με ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ  

http://www.e-yliko.gr/
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 εκμετάλλευςθ τεχνολογικϊν μζςων 

 καταλλθλότθτα ωσ προσ το επίπεδο μακθτϊν 

 ςχζςθ με το αναλυτικό πρόγραμμα 

 πλθρότθτα 

 δομι 

 μορφι   

Αξιολογικά ςχόλια 

Αξιολόγθςθ του εναρίου: Η Γειτονιά μασ το ςφμπαν  

Πθγι: http://www.e-yliko.gr/htmls/dimphys.aspx  

Γνωστικό αντικείμενο:  

Φσσικές Επιστήμες - «Ερεσνώ και Ανακαλύπτω» 

 

Δάςκαλοσ(α): 

 

 

χολείο:  

 

 

 

Σάξη: 

ΣΤ΄Δημοηικού (    μαθηηές) 

 

Μάθημα: 

«Η γειηονιά μας ηο ζύμπαν» (Από ηο ζτολικό 

εγτειρίδιο Ερεσνώ και Ανακαλύπηω, ζελ. 288 και 

315).  

Φσζικές Επιζηήμες  

 

Ημερομηνία: 

 

 

Διάρκεια: 

Τρία δίωρα 

 

Τν ζελάξην «ε γεηηνληά καο ζην ζύκπαλ» απνηειεί κηα ζωζηά 

δνκεκέλε θαη παηδαγωγηθά άξηηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηε 

http://www.e-yliko.gr/htmls/dimphys.aspx
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δηδαζθαιία ελλνηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο πιαλήηεο (ηα κεγέζε 

ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θ. ιπ.). Αλαπηύζζεηαη κε βάζε ηηο 

ζύγρξνλεο ζεωξήζεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο 

θαη αμηνπνηεί ηηο Νέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ηωλ γλωζηηθώλ 

αληηθεηκέλωλ. Γίλεηαη Μηα πην πξνζεθηηθή κειέηε θαη αμηνιόγεζε ηνπ 

ζελαξίνπ όκωο ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο καο νδεγεί ζηηο 

παξαθάηω επηζεκάλζεηο θαη παξαηεξήζεηο: 

1. τθν ειςαγωγι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου υπάρχει ζνα περίγραμμα τθσ 

διδακτικισ διαδικαςίασ που ακολουκείται κατά τθν ανάπτυξθ του ςεναρίου. 

Αυτό αποτελεί ζνα ουςιαςτικό ςτοιχείο για τθν ολιςτικι «ανάγνωςθ του 

ςεναρίου» και τθν επιςιμανςθ των φάςεων διδαςκαλίασ με βάςθ τισ 

ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ.  Ο πίνακασ όμωσ αυτόσ εξαντλείται 

ςε γενικζσ αναφορζσ που κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν ςε πολλά 

διαφορετικά εκπαιδευτικά ςενάρια και δεν αποτελεί «υποςτθρικτικό υλικό» 

για τον εκπαιδευτικό. Θα ιταν πολφ χριςιμο κατά τθ γνϊμθ μασ να ζχει 

εμπλουτιςτεί με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα δραςτθριοτιτων που 

αφοροφν ςε ενζργειεσ, δαςκάλου και μακθτϊν και ςυςχετίςεισ ζντυπου και 

ψθφιακοφ υλικοφ προκειμζνου να διευκολυνκεί ο εκπαιδευτικόσ ςτθν 

αξιοποίθςι του με βάςθ το ςυγκεκριμζνο κζμα ανάπτυξθσ του ςεναρίου. Να 

λειτουργεί δθλαδι ωσ προοργανωτισ που κινθτοποιεί, κατευκφνει, 

αναδεικνφει, ςυςχετίηει, και επεξθγεί και επεκτείνει τθν προυπάρχουςα με 

τθ νζα γνϊςθ. 

2. το πρϊτο μζροσ του ςεναρίου γίνεται μια πολφ καλι αναφορά ςε κεωρίεσ 

μάκθςθσ και ςτθν παιδαγωγικι χριςθ και αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν 

ςτθ διδαςκαλία και ςτουσ ρόλουσ που αναπτφςςονται από το δάςκαλο και 

τουσ μακθτζσ. Αποτελεί όμωσ κατά τθ γνϊμθ μασ ζλλειψθ εκ μζρουσ των 

δθμιουργϊν του ςεναρίου θ μθ αναφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, 

ενζργειεσ τόςο για το μακθτι όςο και για το δάςκαλο που ςυνδζονται 

άμεςα τόςο με το κζμα όςο και με τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ 

ςεναρίου.  

3. Αν και αναφζρονται οι πολλαπλοί και εναλλακτικοί τρόποι απόκτθςθσ τθσ 

γνϊςθσ ςτθν αρχι του ςεναρίου δεν επεξθγείται ςτθ ςυνζχεια: «Πϊσ ο 

μακθτισ ωκείται από το ςενάριο να τισ ανακαλφψει;», «Πϊσ ερευνά και 

παρακινείται ςτθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ ςυμμακθτζσ του;», «Πϊσ 

οδθγείται με βάςθ τα φφλλα εργαςίασ να υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ του 

ςεναρίου;». 

4. Δεν αναπτφςςεται κακόλου το ςκεπτικό του ςεναρίου. Αν και επιδιϊκεται 

από τουσ δθμιουργοφσ του θ εποικοδομιςτικι διάςταςθ ςτθν προςζγγιςθ 

τθσ γνϊςθσ δε γίνεται αναφορά ςτισ γνωςτικζσ δυςκολίεσ που ςυναντοφν οι 
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μακθτζσ ςε ζννοιεσ που ςυνδζονται με το θλιακό ςφςτθμα και που ζχουν 

καταγραφεί ςτθ επιςτθμονικι βιβλιογραφία για τθ διδακτικι των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν. Αν και γίνεται προςπάκεια επιςιμανςθσ των ιδεϊν των μακθτϊν 

δεν αναφζρεται πϊσ αυτζσ κα «αναδομθκοφν» ι κα επεκτακοφν μζςω τθσ 

διδακτικισ πρόταςθσ. 

5.  Ακόμθ αν και ηθτείται ςτα φφλλα εργαςίασ θ ςφγκριςθ των μεγεκϊν των 

πλανθτϊν και των χρόνων περιφοράσ τουσ γφρω από τον ιλιο δε 

χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα διδακτικά εργαλεία προκειμζνου ο μακθτισ 

να μεταφζρει αυτι τθ γνϊςθ ςτθν κακθμερινι του ηωι. Οι αναλογίεσ, οι 

μεταφορζσ, οι επεξθγιςεισ και οι κλίμακεσ ςε ςχζςθ με τον πραγματικό 

κόςμο και ςε ςυνδυαςμό με τα ανκρϊπινα μζτρα και τισ εμπειρίεσ του 

μακθτι είναι απαραίτθτεσ για τθν υιοκζτθςθ των επιςτθμονικϊν μοντζλων 

και τθν αποφυγι των παρανοιςεων των μακθτϊν (Misconceptions) με 

εποικοδομθτικό τρόπο. 

6. Αν και το ςενάριο αναπτφςςεται ςτα πλαίςια των Φυςικϊν Επιςτθμϊν δεν 

ακολουκείται το επιςτθμονικό μοντζλο (ζναυςμα, διατφπωςθ υποκζςεων, 

πειρανατιςμόσ, ςυμπεράςματα, γενίκευςθ, εφαρμογι) ςε όλα τα ςτάδια 

ανάπτυξθσ ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ μζςα και από τθν αξιοποίθςθ των 

οπτικοποιιςεων και αναπαραςτάςεων του θλιακοφ ςυςτιματοσ να 

οδθγθκοφν ςε γενικεφςεισ και μεταφορά τθσ γνϊςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι. 

7. τα φφλλα εργαςίασ αν και είναι πολφ καλά δομθμζνα και ελκυςτικά για το 

μακθτι δε γίνεται αναφορά οφτε υπενκφμιςθ ςτον ομαδοςυνεργατικό 

τρόπο εργαςίασ και δε ηθτείται από τουσ μακθτζσ να υλοποιιςουν 

δραςτθριότθτεσ που παραπζμπουν ςε αλλθλεπιδραςτικζσ διεργαςίεσ και 

αντίςτοιχουσ ρόλουσ. Οι ερωτιςεισ των φφλλων εργαςίασ αν και ωκοφν τουσ 

μακθτζσ να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ τθσ μορφισ (ποιοσ κάνει τι), δεν 

καλλιεργοφν ανϊτερθσ μορφισ δεξιότθτεσ. Δεν παρακινοφνται δθλαδι οι 

μακθτζσ να ερευνιςουν το πώσ και το γιατί οφτε να επεξθγιςουν και να 

επεκτείνουν τισ ζννοιεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ζχουν νόθμα ςτθν 

κακθμερινι τουσ ηωι.  

8. Οι ερωτιςεισ που προτείνονται είναι κλειςτοφ τφπου, δεν αφινονται 

περικϊρια ςτουσ μακθτζσ να προβλθματιςτοφν, να ςχεδιάςουν και να 

διαμορφϊςουν οι ίδιοι τρόπουσ διαχείριςθσ και καταγραφισ των 

πλθροφοριϊν (ςχζδια, γραφιματα, πίνακεσ). 

9. Δεν αναφζρεται κάτι ςχετικό με τον τρόπο αξιολόγθςθσ του ςεναρίου ωσ 

προσ τισ επιδιϊξεισ δθλαδι του ςεναρίου, τα εργαλεία, τθ διαδικαςία 

υλοποίθςθσ, τθν προςαρμογι και επεκταςιμότθτα κ. ά. Οφτε δθλϊνονται 

εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ ςυμβατζσ με τουσ ςτόχουσ και τισ 
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μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που προχποκζτουν ςτθν ειςαγωγικι ενότθτα οι 

δθμιουργοί του ςεναρίου.  

10. Αν και αναφζρεται ςτθν ειςαγωγι του ςεναρίου θ υιοκζτθςθ διακεματικισ 

και διεπιςτθμονικισ προςζγγιςι δεν επιχειρείται μζςα από τισ 

προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ αλλά και επεκτάςεισ θ ςυςχζτιςθ του 

κζματοσ  

Βιβλιογραφία 
Επομορφωτικό υλικό για τθν εκπαίδευςθ των επιμορφωτϊν ςτα Πανεπιςτθμιακά Κζντρα 

Επιμόρφωςθσ, Σεφχοσ 2 Α,  Κλάδοι ΠΕ60/70, ΙΣΤ. 

Επιμορφωτικό υλικό για τθν εκπαίδευςθ των επιμορφωτϊν ςτα Πανεπιςτθμιακά Κζντρα 

Επιμόρφωςθσ, Σεφχοσ 2 Β,  Κλάδοι ΠΕ60/70, ΙΣΤ. 

Δ.Ε.Π.Π. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων Σπουδών, ΦΕΚ 304, Σεφχοσ 

Δεφτερο, 13/03/2003 

 


	Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
	Τι είναι ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο
	Χαρακτηριστικά του Σεναρίου
	Δομή εκπαιδευτικών Σεναρίων

	Σχάρα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Σεναρίου
	Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Μελέτη περίπτωσης
	Η Γειτονιά μας στο σύμπαν
	Αξιολογικά σχόλια


	Βιβλιογραφία

