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Το σχέδιο μαθήματος είναι η βάση για την οργάνωση ενός μαθήματος. Μας βοηθά να παραμένουμε 

συγκεντρωμένοι στους διδακτικούς και άλλους στόχους τους οποίους θέλουμε να επιτύχουμε και να 

προγραμματίσουμε ορθολογικά τον χρόνο διδασκαλίας. 

Ακολουθεί ένας κατάλογος από βοηθητικά σημεία, τα οποία συνοψίζουν τα θέματα που έχουν στις 

συναντήσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για εύκολη αναφορά και διαπίστωση του βαθμού που λήφθηκαν 

υπόψη κατά τη δημιουργία του σχεδίου μαθήματος. 

1. Έχει συμπληρωθεί η ενότητα/υποενότητα, αριθμός μαθήματος, Ονοματεπώνυμο καθηγητή/τριας; 

2. ΟΙ δείκτες επιτυχίας που έχουν συμπεριληφθεί έχουν αναλυθεί σε μια ιεραρχία από δείκτες που 

υποδηλώνουν ενδιάμεσα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία αναμένεται να επιτύχουν οι 

μαθητές/τριες; 

3. Χρησιμοποιήθηκαν στους ιεραρχημένους δείκτες επιτυχίας ρήματα που δηλώνουν με σαφήνεια τις 

γνώσεις/δεξιότητες/ικανότητες τις οποίες αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες; 

4. Έχουν περιληφθεί όλοι οι δείκτες επάρκειας δηλαδή οι βασικές έννοιες, οι πληροφορίες, οι διδακτικές 

δεξιότητες/στρατηγικές, οι διαδικασίες, οι στάσεις και οι αξίες που δηλώνουν τι πρέπει να διδάξουμε 

ώστε οι μαθητές να επιτύχουν όλους τους δείκτες επιτυχίας που σημειώσαμε; 

5. Η προαπαιτούμενες γνώσεις είναι διατυπωμένες με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δείκτες επιτυχίας; (Ας 

θυμόμαστε ότι αποτελούν δείκτες επιτυχίας που αναπτύχθηκαν σε  προηγούμενα μαθήματα ή σε 

προηγούμενες χρονιές και είναι απαραίτητο να τους έχουν κατακτήσει οι μαθητές/τριες διότι 

αποτελούν προϋπόθεση για την κατάκτηση των δεικτών επιτυχίας αυτού του μαθήματος.) 

6. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που καταγράφηκαν είναι οι απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση 

του μαθήματος μας; Διαφορετικά είναι πιθανό να προετοιμαστούν δραστηριότητες και να διατεθεί 

χρόνος στην τάξη για έλεγχο και καλλιέργειά τους από τους μαθητές/τις μαθήτριες δεν τις κατέχουν 

χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο για το συγκεκριμένο μάθημα. 

7. Με τον τρόπο που οργανώθηκε το μάθημα καλλιεργούνται κάποιες από τις κομβικές 

ικανότητες/δεξιότητες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων; Έχουν σημειωθεί στον κατάλληλο χώρο 

του Σχεδίου Μαθήματος; (Θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι δραστηριότητες του μαθήματος, στα 

σημεία 8—14.)  

8. Κατά την οργάνωση του μαθήματος (των φάσεων/δραστηριοτήτων) χρησιμοποιούνται 

μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις; 

9. Σε ποιο βαθμό οι μαθητές /τριες αξιοποιούν τους υπολογιστές που υπάρχουν στο εργαστήριο; 

10. Υπάρχει διαφοροποίηση στη διδακτική μεθοδολογία ώστε να προσαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα 

μαθητών/τριών που υπάρχουν στην τάξη; 

11. Το μάθημα όπως οργανώθηκε παρέχει ευελιξία, ώστε ο καθηγητής/τρια να είναι σε θέση εύκολα να 

αναπροσαρμόσει την διδασκαλία του σε μια διαφορετική ομάδα μαθητών ή σε περίπτωση που θα 

αντιμετωπιστούν δυσκολίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 

12. Έχει ληφθεί πρόνοια για έλεγχο και για ενίσχυση (όπου χρειάζεται) των προαπαιτούμενων γνώσεων 

κατά την οργάνωση του μαθήματος; 

13. Έχουν σημειωθεί στη στήλη «Δείκτες» οι Δείκτες Επιτυχίας και οι Δείκτες Επάρκειας (και οι 

προαπαιτούμενες γνώσεις) που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος (διδασκαλία=>Δείκτες Επάρκειας, εμπέδωση/αξιολόγηση=>Δείκτες Επιτυχίας). 

14.  Στη στήλη «Δείκτες» μπορούν επίσης (προαιρετικά) να σημειωθούν οι κομβικές ικανότητες/δεξιότητες 

που αναπτύσσονται μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις (π.χ. ανάλυση 

προβλήματος=>κριτική σκέψη, συνεργατικές προσεγγίσεις=>συλλογική εργασία/διαπροσωπική 

επικοινωνία). 


