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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
 Ο χρόνος αποτελεί βασικό παράγοντα µάθησης 
 Χειριστής του χρόνου ο δάσκαλος 
 Από τις 180 µέρες διδασκαλίας πολλές χάνονται 
 Από κάθε διδακτική ώρα πολλά λεπτά χάνονται 

 
 
Στη µεγιστοποίηση του χρόνου µάθησης συµβάλλουν: 

 Η έγκαιρη έναρξη του µαθήµατος 
 Η αποφυγή διακοπών του µαθήµατος από εξωτερικούς και 
εσωτερικούς παράγοντες 

 Η εκπαίδευση των µαθητών από την αρχή της χρονιάς σε θέµατα 
καθηµερινής ρουτίνας 

Ο σχεδιασµός του διδακτικού έργου σε επίπεδο µαθήµατος, ενότητας 
ύλης και σε επίπεδο εξαµήνου ή έτους. 
 
 

Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ο σχεδιασµός της διδασκαλίας γίνεται µε τη βοήθεια των Μοντέλων 

διδασκαλίας 
 

 Το Μοντέλο διδασκαλίας παρουσιάζει κατά σχηµατικό τρόπο και 
συνολικά τη διαδικασία της διδασκαλίας γενικά. 

 



 Σχέδιο διδασκαλίας είναι η εφαρµογή ενός µοντέλου διδασκαλίας 
σ’ ένα θέµα. 

 
 Κάθε Μοντέλο θα πρέπει να έχει θεωρητική βάση δηλαδή να 
στηρίζεται σε µια θεωρία της διδασκαλίας. 

 
 Κάθε σχέδιο διδασκαλίας θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε: 

 
• Να αποτελεί ένα ευέλικτο διδακτικό σχήµα  
• Να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών  
• Να δείχνει τις δραστηριότητες και τις εργασίες που θα 

πρέπει να κάνουν οι µαθητές 
• Να αποβλέπει στην καλλιέργεια δηµιουργικής σκέψης  
• Να ευνοεί τη µεταφορά µάθησης 
• Να αναφέρει τα µέσα διδασκαλίας που θα χρησιµοποιηθούν 

κλπ 
• Να µην περιγράφουν µε κάθε λεπτοµέρεια, ως 

συνταγολόγια, τις ενέργειες του δασκάλου και των µαθητών 
(κλειστά σχέδια που ετοιµάζονται και δίνονται στο δάσκαλο 
για εφαρµογή) 

• Να είναι από διδακτική άποψη «ανοιχτά» ευέλικτα και 
προσαρµόσιµα στις ανάγκες της συγκεκριµένης διδακτικής 
πράξης. Επειδή ο δάσκαλος που παιδαγωγεί και διδάσκει δεν 
µπορεί να είναι εκτελεστής υποδείξεων και εντολών, αλλά 
µια προσωπικότητα που κρίνει – αποφασίζει και 
αναλαµβάνει ευθύνες. 

 
 
 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ 

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: η οργάνωση, η 

τακτοποίηση και η ιεράρχηση των καταστάσεων µάθησης µε τις οποίες 
θα επιτευχθούν οι στόχοι της διδασκαλίας. 

 
 Η προπαρασκευή και η διεξαγωγή της διδασκαλίας απαιτεί: 

• Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση 
• Προβληµατισµό σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο 
• ΄Ασκηση 
• Χρόνο και εµπειρία 



 
 Ας έχουµε υπόψη µας ότι µπορούµε να διδαχθούµε τόσο από µια 
«πετυχηµένη» όσο και από µια «αποτυχηµένη» διδασκαλία. 

 
 Ο δάσκαλος θα ανταποκριθεί καλύτερα στην προπαρασκευή 
αλλά και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας: 

 
• Αν γνωρίζει καλά το αντικείµενο διδασκαλίας, τον τρόπο µε 

τον οποίο θα το διαρθρώσει και θα το παρουσιάσει καθώς 
και πώς θα δηµιουργήσει ευνοϊκό κλίµα στην τάξη. 

 
• Αν γνωρίζει τι έχει προηγηθεί και τι θα επακολουθήσει τη 

διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας, καθώς και ποια 
είναι η γνωστική υποδοµή και οι δυνατότητες των µαθητών. 

 
• Αν συνεργάζεται µε όλους τους µαθητές. 

 
• Αν προσαρµόζει τη διδασκαλία στα νέα δεδοµένα που του 

παρουσιάζονται. 
 

• Αν δεν διακατέχεται από το άγχος κάλυψης της διδακτέας 
ύλης. 

 
• Αν προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους εργασίας και 

εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας. 
 

Αν πιστεύει ότι η προπαρασκευή της διδασκαλίας δεν είναι ένα 
«τεχνικό» πρόβληµα που µπορεί να τυποποιηθεί, αλλά µια δηµιουργική 
και θελκτική δραστηριότητα που απαιτεί επινοητικότητα και φαντασία.   


