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ΘΕΜΑ  
 

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 

Σε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, αλ νη νδεγίεο ελόο δαζθάινπ είλαη αζαθείο, 

νη καζεηέο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο επί ηόπνπ. Δελ είλαη πάληα έηζη κε ηα 

online καζήκαηα, γη’ απηό δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Σ’ απηό ηα έγγξαθν πεξηγξάθεηαη ην ζθεπηηθό ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ. 

 

 

 

ΓΚΙΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
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1. Το εκπαιδευηικό υλικό  

 

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη γξαθηεί κε ηξόπν λα ηθαλνπνηεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

Αλνηθηήο θαη  Εμ’ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζεο. Δειαδή πξνζπαζήζακε ώζηε ην εθπαηδεπηηθό 

πιηθό λα αλαπιεξώλεη, ζην κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό, ηελ απνπζία ηνπ δηδάζθνληα θαη λα 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα κειεηήζνπλ θαη λα κάζνπλ ζην δηθό ηνπο 

ηόπν επηιέγνληαο ην ρξόλν θαη ην ξπζκό ηεο κειέηεο ηνπο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

παξαπάλσ αλάγθεο ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζρεδηάζηεθε έηζη ώζηε λα επηηειεί ηηο αθόινπζεο 

ιεηηνπξγίεο: 

  Να θαζνδεγεί ην καζεηή ζηε κειέηε ηνπ. 

 

  Να πξνάγεη ηε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ην καζεζηαθό 

πιηθό κε αζθήζεηο θαη εξγαζίεο. 

 

  Να επεμεγεί ηα δύζθνια ζεκεία θαη έλλνηεο. 

 

  Να αμηνινγεί θαη λα ελεκεξώλεη ην καζεηή γηα ηελ πξόνδό ηνπ. 

 

  Να εκςπρώλεη θαη ελζαξξύλεη ηνλ καζεηή λα ζπλερίζεη. 

 

  Να επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα επηιέγεη ειεύζεξα ηνλ ηόπν θαη ην ρξόλν θαζώο 

θαη ην ξπζκό ηεο κειέηεο ηνπ.  

2.Το εκπαιδευηικό  πακέηο 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ζρεδηάζακε θαη αλαπηύμακε πνιπκνξθηθό 

εθπαηδεπηηθό πιηθό θαηάιιειν γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζε. Απηό 

απνηειείηαη από: 
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 Τνλ νδεγό κειέηεο. 

 

 Κείκελα ζε ειεθηξνληθή κνξθή δηαθόξσλ ηύπσλ (doc, ppt, pdf) κε ζεσξία, 

παξαδείγκαηα, πνιιέο ιπκέλεο αζθήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα εμάζθεζε  

 Τα ερνγξαθεκέλα καζήκαηα (Τν πιηθό ζε κνξθή δηαθαλεηώλ πξνβάιιεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη από ηνλ δηδάζθνληα).  

 

 Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο. 

 

 Πιήξεηο θαη επεμεγεκαηηθέο απαληήζεηο ζηηο Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο.  

 

 Παξαπνκπέο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

 

 Τε δπλαηόηεηα ζύγρξνλεο ηειεδηάζθεςεο (ηνπιάρηζηνλ κία ώξα ηελ 

εβδνκάδα) θνξά γηα ηε ζπδήηεζε απνξηώλ αιιά θαη πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

  

 

3. Τα  κομβικά ζημεία 

 

Σηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ θαζώο θαη ζε θάζε ζεκαληηθή παξάγξαθν αλαγξάθεηαη ν 

ζθνπόο ηα επηδηωθόκελα απνηειέζκαηα.  Τα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα απνηεινύλ κηα 

ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή απηώλ πνπ ν καζεηήο ζα είλαη ηθαλόο λα θάλεη όηαλ 

κειεηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα θαη ζηελ νπζία απνηεινύλ ηνπο αληηθεηκεληθνύο 

ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο. Τα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα πιεξνθνξνύλ ην καζεηή: 

 Τη πξέπεη λα κάζεη 

 Γηαηί πξέπεη λα ην κάζεη.  

 Γηα ηελ πξόνδό ηνπ. Τνλ βνεζνύλ λα απηναμηνινγεζεί. 
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 Τνλ ελζαξξύλεη λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. 

 

 

Οη έλλνηεο-θιεηδηά εθηζηνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή γηα ηηο λέεο έλλνηεο πνπ 

εηζάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα θαη ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή.  

Όζνλ αθνξά ζην γλσζηηθό αληηθείκελν, αξρηθά γξάθνπκε ηε ζρεηηθή ζεσξία 

εκπινπηηζκέλε κε παξαδείγκαηα θαη αξθεηέο ιπκέλεο αζθήζεηο. Σην ηέινο θάζε ελόηεηαο 

(ζε μερσξηζηό αξρείν) παξαηίζεληαη αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο. Απηέο θαη νη απαληήζεηο 

ηνπο βνεζνύλ ην ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κάζεη γηαηί ηνπ επηηξέπνπλ: 

 Να κάζεη ¨θάλνληαο¨. 

 Να αλαθαιύςεη ηη δελ έρεη θαηαλνήζεη θαιά θαη λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ. 

 Να εκπεδώζεη ηε γλώζε πνπ απέθηεζε. 

 Να εθαξκόζεη ζηελ πξάμε απηά πνπ έκαζε. 

 Να αληηιεθζεί αλ πέηπρε ηα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα θαη λα αμηνινγήζεη 

κόλνο ηνπ ηελ πξόνδό ηνπ 

 Τνλ βνεζνύλ λα αμηνινγήζεη κόλνο ηνπ ηελ πξόνδό ηνπ  

 O καζεηήο πνπ έρεη ζηόρν λα θαηαθηήζεη πςειά επίπεδα γλώζεο  θαιό ζα είλαη λα 

εθηειεί όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπ πξνηείλνπκε κέζσ ηνπ πιηθνύ ώζηε λα είλαη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο. Πξόηαζή καο είλαη όηη νη αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλνπλ. 

 

 

 


