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• 1. Τι είναι το Εκπαιδευτικό Σενάριο;

• 2. Γιατί το χρειαηόμαςτε; 

• 3. Τα κφρια μζρθ ενόσ εκπαιδευτικοφ 
ςεναρίου

• 4. Πϊσ προςαρμόηεται ςτθν εξ αποςτάςεωσ 
διδαςκαλία;

• 5. Φάςεισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ 
ςεναρίου
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1. Τι είναι εκπαιδευτικό ςενάριο;

• περιγράφει το ςφνολο των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων και των 
χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων που ςυνιςτοφν το γενικότερο πλαίςιο 
μζςα ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ 

• κάνει χριςθ των ΤΠΕ και ειδικότερα εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων 
μάκθςθσ με υπολογιςτζσ

• αφορά εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, 

• κάνει χριςθ κατάλλθλων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν και αποςκοπεί ςτθν 
επίτευξθ ενόσ μακθςιακοφ αποτελζςματοσ μζςω τθσ χριςθσ κατάλλθλου 
υπολογιςτικό περιβάλλοντοσ
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1. Τι είναι εκπαιδευτικό ςενάριο;

• διδαςκαλία και τθ μάκθςθ μιασ ι περιςςοτζρων βαςικϊν εννοιϊν ενόσ 
γνωςτικοφ αντικειμζνου από το υφιςτάμενο πρόγραμμα ςπουδϊν

• διακεματικά ι διεπιςτθμονικά ζννοιεσ από διάφορα γνωςτικά 
αντικείμενα, 

• περιζχει οδθγίεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, το κεωρθτικό πλαίςιο μζςα ςτο 
οποίο εντάςςεται θ προβλθματικι του, τα απαιτοφμενα υλικά 
υλοποίθςισ του, «φφλλα» δραςτθριοτιτων για τουσ μακθτζσ

• ςειρά διδακτικϊν δραςτθριοτιτων

• πλιρθσ διδακτικι παρζμβαςθ με ςκοπό, ςτόχουσ, προβλθματικι, 
διαδικαςία εφαρμογισ μζςω κατάλλθλων δραςτθριοτιτων και 
διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, διαδικαςία αξιολόγθςθσ
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2. Γιατί το χρειαηόμαςτε; 
• προγραμματίηουμε τισ ενζργειζσ μασ για μια διδαςκαλία με ζνα 

ςχζδιο μακιματοσ, με τθν ίδια λογικι χρειαηόμαςτε και ζνα 
διδακτικό ςενάριο για μια διδαςκαλία με τισ ΤΠΕ

• βοθκά τον εκπαιδευτικό να καταλάβει καλφτερα το ςκοπό και τουσ 
ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ αφοφ για να δθμιουργθκεί το ςενάριο 
χρειάηεται να απαντιςει ςε ερωτιματα όπωσ:

• - Ποιοι οι ςτόχοι του μακιματοσ;
• - Πϊσ κα επιτευχκοφν;
• - Ποια βιματα κα ακολουκθκοφν; 
• - Ποιεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ κα ακολουκθκοφν και ςε ποιεσ 

παιδαγωγικζσ κεωρίεσ ςτθρίηονται;
• - Πϊσ κα αξιολογθκοφν οι μακθτζσ και θ διδαςκαλία;
• - Τι υλικό κα χρθςιμοποιθκεί για τθ διδαςκαλία;
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2. Γιατί το χρειαηόμαςτε; 

• Τι κα μείνει τελικά από όλθ αυτι τθ διαδικαςία;

• ο εκπαιδευτικόσ νιϊκει αςφάλεια και ςιγουριά για τθ διδαςκαλία του, 
όλα κινοφνται ςε προγραμματιςμζνθ τροχιά, οι ςτόχοι ζχουν «κλειδωκεί»

• μθ ςχεδιαςμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ μπορεί να οδθγιςει ςε χάςιμο 
χρόνου 

• άςκοπεσ περιπλανιςεισ του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν ςτθν 
ϊρα τθσ διδαςκαλίασ, 

• ςε ελλείψεισ υλικοφ που κα είναι απαραίτθτο και 

• επομζνωσ ςε μια αποδιοργάνωςθ και ςε μθ επίτευξθ των ςτόχων που 
κα πρζπει να επιτευχκοφν
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3. Ποια είναι τα κφρια μζρθ ενόσ 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου;

• ζμφαςθ ςτθν υλοποίθςθ διδακτικϊν καταςτάςεων που ευνοοφν τθν 
ανάπτυξθ από τουσ μακθτζσ γνωςτικϊν ικανοτιτων υψθλοφ επιπζδου, 

• εγκάρςιεσ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, 

– επίλυςθ προβλιματοσ, 

– πειραματικι διαδικαςία, 

– δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ, 

– μοντελοποίθςθ, 

– διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, 

– λιψθ απόφαςθσ, κριτικι ςκζψθ, 

– αναςτοχαςμόσ και κριτικόσ γραμματιςμόσ
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3. Ποια είναι τα κφρια μζρθ ενόσ 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου;

2 μεγάλεσ περιοχζσ ςε ότι αφορά ςτθ δομι τουσ:

• 1ο μζροσ: Συνοπτικι παρουςίαςθ του Σεναρίου 

– τίτλοσ, εκτιμϊμενθ διάρκεια, εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ, 
τάξεισ, ςυμβατότθτα με το πρόγραμμα ςπουδϊν, οργάνωςθ τθσ 
διδαςκαλίασ, γνωςτικά προαπαιτοφμενα & απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι 
υποδομι, διδακτικοί ςτόχοι

• 2ο μζροσ: Διδακτικι προςζγγιςθ 

– κεωρθτικι και μεκοδολογικι προςζγγιςθ, διδακτικι προςζγγιςθ με 
τισ ΤΠΕ, θ προβλθματικι του ςεναρίου, διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, 
αξιολόγθςθ και πικανζσ επεκτάςεισ
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3. Ποια είναι τα κφρια μζρθ ενόσ 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου;

Αναλυτικότερα τα μζρθ ενόσ ςεναρίου είναι:

• Α. διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου (τίτλοσ, τάξθ (π.χ. 
προνιπια, νιπια ι Α τάξθ, κλπ), εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ, γνωςτικά 
προαπαιτοφμενα, κλπ.)

• Β. ιδζεσ και αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και οι πικανζσ δυςκολίεσ τθσ 
ςκζψθσ τουσ ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο

• Γ. διδακτικοί ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου (ωσ προσ το γνωςτικό 
αντικείμενο, ωσ προσ τθ χριςθ των ΤΠΕ, ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία)

• Δ. διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και θ απαιτοφμενθ 
υλικοτεχνικι υποδομι

• Ε. βάςθ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ 
ςεναρίου ςτθν τάξθ (διδακτικζσ προςεγγίςεισ και ςτρατθγικζσ, αξιοποίθςθ τθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ των ΤΠΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, φφλλα εργαςίασ, 
κλπ.)

• ΣΤ. αξιολόγθςθ (μακθτι και ςεναρίου) και οι πικανζσ επεκτάςεισ του ςεναρίου

• Η. Παρατθριςεισ και οδθγίεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, βιβλιογραφία
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4. Πϊσ προςαρμόηεται ςτθν εξ αποςτάςεωσ 
διδαςκαλία

• Με βάςθ τισ διαφορζσ τθσ εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ ςε 
ςχζςθ με τθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία που αφοροφν κυρίωσ:

• - τθ διάρκεια (30 λεπτά – 45 λεπτά)

• - τθν ϊρα (μεςθμζρι – πρωί)

• - το χϊρο (εικονικι τάξθ – φυςικι τάξθ)

• - το διακζςιμο υλικό (προςωπικόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ – πίνακασ, 
βιντεοπροβολζασ, διαδραςτικόσ πίνακασ και εργαςτιριο Θ/Υ)

• - τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ (τεχνικζσ 
δυςκολίεσ ςτθ μετάδοςθ εικόνασ-φωνισ που οφείλονται ςτθν ταχφτθτα 
δικτφου και ςτο υλικό εκπ/κου-μακθτι)
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4. Πϊσ προςαρμόηεται ςτθν εξ αποςτάςεωσ 
διδαςκαλία

• άλλου είδουσ δυςκολίεσ που προζρχονται από φυςικι αδυναμία ι 
ψυχολογικζσ αιτίεσ (που ακόμα δεν ζχουν αναλυκεί επαρκϊσ) 

• θ εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθ διδαςκαλία δεν μπορεί ςε καμία 
περίπτωςθ να αντικαταςτιςει τθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία ςτο φυςικό 
περιβάλλον του μακθτι – που είναι θ τάξθ του

• εκπαιδευτικό ςενάριο που αναφζρεται ςε εξ αποςτάςεωσ 
ςφγχρονθ διδαςκαλία να διαφζρει αναλόγωσ ςε ςχζςθ με ζνα 
ςενάριο που ςχεδιάηεται με τα βιματα που προαναφζραμε

• παράλθψθ ςτοιχείων του ςεναρίου που δεν μποροφν να 
υλοποιθκοφν από τουσ περιοριςμοφσ που προαναφζραμε

• να προςαρμοςτεί μειϊνοντασ τθ διάρκεια, τουσ ςτόχουσ, το είδοσ 
του υλικοφ, να αλλάξει διδακτικζσ ςτρατθγικζσ 
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Σενάριο & Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ
Παράμετροι που απαιτείται να λάβουμε υπόψθ μασ κατά το 

ςχεδιαςμό (εμπειρικά δεδομζνα)

Ο/θ εκπαιδευτικόσ πρζπει κατά το ςχεδιαςμό του ςεναρίου ςτθν ΕξαΕ
πρζπει να λάβει υπόψθ του:

• Τουσ πόρουσ (φυςικοφσ & τεχνολογικοφσ) που ζχουν ςτθν διάκεςι
τουσ οι μακθτζσ/τριεσ

• Δεν υπάρχει ομοιομορφία ςτουσ τεχνολογικοφσ πόρουσ που είναι ςτθ
διάκεςθ των μακθτϊν/τριϊν (τρόποσ και ταχφτθτα ςφνδεςθσ ςτο
διαδίκτυο, μζςο με το οποίο ςυμμετζχουν ςτθν ΕξαΕ) και προκφπτει θ
ανάγκθ ευελιξίασ και προςαρμοςτικότθτασ του ςεναρίου.

• Τον τεχνολογικό αλφαβθτιςμό των γονζων ζχοντασ ωσ δεδομζνο ότι οι
μακθτζσ/τριεσ, ιδίωσ του Νθπιαγωγείου και των πρϊτων τάξεων του
Δθμοτικοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του κα προςφφγουν ςτθ
βοικειά τουσ



Σενάριο & Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ
Παράμετροι που απαιτείται να λάβουμε υπόψθ μασ κατά το 

ςχεδιαςμό (εμπειρικά δεδομζνα)

• Αξιοποίθςθ είτε αςφγχρονων είτε ςφγχρονων τρόπων εξ αποςτάςεωσ
διδαςκαλίασ είτε των δυνατοτιτων που προςφζρει το Web2 ϊςτε ο
εκπαιδευτικόσ να διαδραματίηει τον υποςτθρικτικό-διαμεςολαβθτικό
ρόλο που ζχει ςτθν δια ηϊςθσ υλοποίθςθ του ςεναρίου.

• Οι κεματικζσ ενότθτεσ που διαπραγματεφεται να είναι ευρφτερεσ,
προςεγγίηοντασ με διακεματικότθτα/διεπιςτθμονικότθτα τθ διδακτικι
γνϊςθ ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τθν θλικιακι ομάδα των
μακθτϊν/τριϊν που απευκφνεται.

• Θ μείωςθ τθσ διδακτικισ ϊρασ και θ τροποποίθςθ του Ε.Ω.Π. για τισ
ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ ΕξαΕ οδθγεί ςτθ ςυνεργαςία και εμπλοκι όλων
των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτθν τάξθ, τόςο ςτο ςχεδιαςμό όςο
και κατά τθν υλοποίθςι του.



Σενάριο & Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη
Παράμετροι που απαιτείται να λάβουμε υπόψη μασ κατά το 

ςχεδιαςμό (εμπειρικά δεδομζνα)

• Να ςυνδυάηει και να αξιοποιεί όλεσ τθ πλατφόρμεσ ΕξαΕ, ςφγχρονεσ
(π.χ. Webex) αλλά και αςφγχρονεσ (π.χ. E-me, E-class) και το
αποκετιριο ψθφιακϊν δραςτθριοτιτων «Φωτόδεντρο».

• Θ ςφνκεςθ των ομάδων εργαςίασ των μακθτϊν/τριϊν να είναι
ανομοιογενείσ (ωσ προσ τθν εξοικείωςι τουσ ςτισ ΤΠΕ)

• Να προβλζπεται θ επικοινωνία και ςυνεργαςία των ομάδων εργαςίασ
αξιοποιϊντασ τα εργαλεία του Web2 και τισ εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ
του Υ.ΠΑΙ.Θ. ϊςτε να δθμιουργείται ζνα «κοινωνικό περιβάλλον
μάκθςθσ»

• Σεβαςμόσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων του υλικοφ που κα
χρθςιμοποιιςουμε.



5. Φάςεισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
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Φάςθ Α: Το διδακτικό αντικείμενο του  ςεναρίου

• Στθν αρχικι φάςθ κακορίηεται: 

– το προσ μελζτθ διδακτικό αντικείμενο 

– το περιεχόμενο, τα βαςικά τμιματα του 
ςεναρίου 

– γίνεται εςτίαςθ ςτα επιμζρουσ ςθμεία του 
αντικειμζνου τθσ μάκθςθσ



Φάςθ Β: Αναπαραςτάςεισ – λάκθ – γνωςτικζσ 
δυςκολίεσ των μακθτϊν

• O εκπαιδευτικόσ οφεύλει να λϊβει υπόψη του τισ 
«γνώςεισ» (ιδϋεσ, αντιλόψεισ, αναπαραςτϊςεισ) 
των μαθητών 

• Οι "προεπιςτημονικϋσ" πρότερεσ γνώςεισ των 
μαθητών δεν εξαλεύφονται εύκολα αλλϊ ςυνιςτούν 
ςημαντικϊ γνωςτικά εμπόδια ςτην οικοδόμηςη 
νϋων γνώςεων 

• Στην περύπτωςη που οι ιδϋεσ, οι αντιλόψεισ και οι 
αναπαραςτϊςεισ που διαθϋτουν τα παιδιϊ 
αποκλύνουν από τισ επιςτημονικϋσ γνώςεισ και 
παρϊλληλα δεν αλλϊζουν κατϊ τη διϊρκεια μιασ 
διδακτικόσ παρϋμβαςησ αναφερόμαςτε ςε αυτϋσ 
ωσ διδακτικά εμπόδια.

• Βαςικόσ ςτόχοσ τησ διδαςκαλίασ είναι η 
υπέρβαςη αυτών των εμποδίων    



Φάςθ Γ: Οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου

α. αφοροφν κατάκτθςθ γνϊςεων

β. ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ

γ. ςτόχουσ ςχετικοφσ με τον ψθφιακό γραμματιςμό

Κάκε διδακτικι δραςτθριότθτα του ςεναρίου 
υποςτθρίηει τθν επίτευξθ ενόσ ι 

περιςςότερων ςτόχων. 
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Φάςθ Δ: Διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου

 Ζτοιμο διδακτικό υλικό (βιβλίο, χάρτεσ, 
λογιςμικό, κλπ.)

 Συμπλθρωματικό διδακτικό υλικό (υλικά 
κακθμερινισ ηωισ)

 «Φφλλα εργαςίασ», εκπαιδευτικό λογιςμικό
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Φάςθ Ε: Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
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1. Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ

1. Διαμόρφωςθ κατάλλθλου ςυναιςκθματικοφ 
κλίματοσ και κλίματοσ αςφάλειασ για το μακθτι.

2. Διαμόρφωςθ κατάλλθλθ αφόρμθςθσ για το μάκθμα 
– Δθμιουργία κινιτρων. 

3. Ενθμζρωςθ για το τι ακολουκεί, για το ςκοπό και 
τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ.
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Φάςθ Ε: Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
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2. Δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

• …το πιο ουςιαςτικό κομμάτι του ςεναρίου

• δθμιουργία δραςτθριοτιτων ϊςτε τα παιδιά να 
οικοδομιςουν νζεσ ζννοιεσ και να αποκτιςουν νζεσ 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ

• δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ 

•  ενιςχφονται οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, 
αναςκευάηονται οι λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ 
και οι αρχικζσ ιδζεσ των μακθτϊν, 
αναδομοφνται οι αναπαραςτάςεισ και 
δθμιουργείται το κατάλλθλο πλαίςιο για τθν 
εννοιολογικι αλλαγι και τθν οικοδόμθςθ των 
νζων γνϊςεων

Φάςθ Ε: Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
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3. Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου

• δραςτθριότθτεσ εξάςκθςθσ και πρακτικισ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ εμπζδωςθσ τθσ γνϊςθσ

• κατανόθςθ και αφομοίωςθ των νζων γνϊςεων

• ςυνικωσ οι δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ λαμβάνουν 
χϊρα μζςω ερωτοαποκρίςεων, πρακτικϊν επίλυςθσ 
προβλθμάτων και εφαρμογισ των γνϊςεων που ζχουν 
αποκτθκεί ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ

• τεκμθρίωςθ χριςθσ υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ-
εκπαιδευτικοφ υλικοφ

17/3/2021 24

Φάςθ Ε: Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου



4. Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ μακθτϊν

• ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό ςενάριο εμπεριζχει 
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν 
αξιολόγθςθ των μακθτϊν

• οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αποτελοφν εγγενζσ τμιμα 
του ςεναρίου και χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να 
εκτιμιςουμε τθν αποτελεςματικότθτα των 
δραςτθριοτιτων που προθγικθκαν

• πρόκειται ςυχνά για δραςτθριότθτεσ που προςφζρουν 
εκ νζου τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ να προςεγγίςουν 
ηθτιματα ςτα οποία ενδζχεται να ζχουν ακόμα 
γνωςτικζσ ανάγκεσ

• για κάκε ςτόχο που ζχει τεκεί ςτθ φάςθ Γ του 
ςεναρίου είναι ςκόπιμο να δθμιουργθκεί ζνα κριτιριο 
(όπωσ ερϊτθςθ, άςκθςθ, πρόβλθμα, εννοιολογικόσ 
χάρτθσ, κλπ.) με το οποίο κα ελζγχεται θ επίτευξι του 17/3/2021 25

Φάςθ Ε: Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου



5. Μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ

• Σφνοψθ του μακιματοσ και των νζων 
γνϊςεων που αποκτικθκαν.

• Αντιπαραβολι και ςφγκριςθ των γνϊςεων 
που αποκτικθκαν με τισ αρχικζσ ιδζεσ και 
αναπαραςτάςεισ. 

• Δουλειά για το ςπίτι

17/3/2021 26

Φάςθ Ε: Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου



Αξιολόγθςθ

Σεναρίου Μακθτϊν

17/3/2021 27

Φάςθ Στ: Η αξιολόγθςθ μακθτι και του ςεναρίου

• διαμορφωτικι αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ 
του ςεναρίου, ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά 
προβλιματα που ανακφπτουν από τθν εφαρμογι του

• τελικι αξιολόγθςθ που ςχετίηεται με τθν επίτευξθ των 
ςτόχων του ςεναρίου, τθ διαδικαςία υλοποίθςισ του, τθν 
αποτελεςματικι χριςθ των χρθςιμοποιοφμενων 
εργαλείων, κλπ. 



• ςτθ φάςθ αυτι παρζχονται τυχόν οδθγίεσ και παρατθριςεισ που πρζπει 
να λάβει υπόψθ του ο εκπαιδευτικόσ και αφοροφν τθν ορκι διεξαγωγι 
του ςεναρίου

• καταγράφονται όλα τα απαραίτθτα ςχόλια, παρατθριςεισ και οδθγίεσ 
που χρειάηεται μια εκπαιδευτικόσ ϊςτε να μπορζςει να πραγματοποιιςει 
το εκπαιδευτικό ςενάριο ςε περιβάλλον πραγματικισ τάξθσ

• είναι απαραίτθτο να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία τθσ βιβλιογραφίασ που 
χρθςιμοποιικθκε για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου

17/3/2021 28

Φάςθ Ζ: Οδηγίες- Παραηηρήζεις-

Βιβλιογραθία



Φάςεισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
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Παρουςίαςθ 
Εκπαιδευτικοφ Σεναρίου 

(Κϊςτασ Κφροσ)

17/3/2021 30



Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςε εξ 

αποςτάςεωσ διδαςκαλία

Ανάλυςθ και παρουςίαςθ ενόσ 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςε μάκθμα 

Γεωγραφίασ Ε Δθμοτικοφ με 
ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ 

διδαςκαλία



Στοιχεία για το ςχεδιαςμό και τθν 
εφαρμογι

• Το ςενάριο με τίτλο «Οι ακτζσ τθσ Ελλάδασ» 
ςχεδιάςτθκε και εφαρμόςτθκε ςε ςφγχρονθ εξ 
αποςτάςεωσ διδαςκαλία ςτισ αρχζσ του 
Δεκζμβρθ 2020.

• Εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ Ε2 του 6ου Δθμοτικοφ 
Σχολείου Κζρκυρασ ο ομιλθτισ, με αρικμό 
μακθτϊν 20 παιδιϊν.

• Στα 2 μιςάωρα (2 διδακτικζσ ϊρεσ) που 
πραγματοποιικθκε το ςενάριο υπιρχε 
ςχετικά καλι επικοινωνία μεταξφ εκπ/κου –
μακθτϊν ςε ότι αφορά ςτισ τεχνικζσ ςυνκικεσ 





• Τίτλοσ ςεναρίου: Οι ακτζσ τθσ Ελλάδασ
• Δθμιουργόσ του Σεναρίου: Κων/νοσ Κφροσ
• Εμπλεκόμενεσ Γνωςτικζσ περιοχζσ: Γεωγραφία 

Ε Τάξθσ.
• Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν: 

Τυπικζσ γνϊςεισ πλοιγθςθσ και χριςθσ 
εφαρμογϊν Webex/e-class.

• Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 2 διδακτικζσ ϊρεσ μζςω 
τθλεκπαίδευςθσ, 30 λεπτϊν θ κακεμία.

• Συςχετιςμόσ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: 
απολφτωσ ςυμβατό με το ΑΠΣ τθσ Ε Τάξθσ 
(κεφάλαιο 8).



Στόχοι του Σεναρίου



1. Ωσ προσ το γνωςτικό 
αντικείμενο

• 1.1. Να ςυςχετίηουν ακτογραφικοφσ 
όρουσ με ςχθματικζσ παραςτάςεισ.

• 1.2. Να εμπεδϊςουν τουσ όρουσ Κόλποσ, 
Ακρωτιριο, Όρμοσ, Ιςκμόσ, Πορκμόσ, 
Διϊρυγα που είναι τα βαςικά ακτογραφικά 
ςτοιχεία του οριηόντιου διαμελιςμοφ μιασ 
περιοχισ.

• 1.3. Να αναγνωρίηουν και να ςυνδζςουν 
τα ςθμαντικά ακτογραφικά ςτοιχεία ςτο 
χάρτθ τθσ Ελλάδασ.



2. Ωσ προσ τθ χριςθ των νζων 
τεχνολογιϊν

• 2.1. Να χρθςιμοποιοφν τισ πλατφόρμεσ 
ςφγχρονθσ-αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ ωσ 
μζλθ μιασ εικονικισ ψθφιακισ τάξθσ για να 
εκτελοφν εργαςίεσ ακολουκϊντασ 
ςυνδζςμουσ και οδθγίεσ.



3. Ωσ προσ τθ μακθςιακι 
διαδικαςία

• 3.1. Να ςυμμετζχουν ωσ μζλθ μιασ 
εικονικισ ψθφιακισ τάξθσ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία.



Διδακτικό υλικό και απαιτοφμενθ 
υλικοτεχνικι υποδομι



Υλικοτεχνικι υποδομι

• Πλατφόρμα ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ 
Webex

• Πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ e-
class

• Μια γραφίδα με ταμπλζτα ςχεδίαςθσ ωσ 
υποςτθρικτικό μζςο διδαςκαλίασ εξ 
αποςτάςεωσ.



Διδακτικό υλικό

• Διαδραςτικό θλεκτρονικό βιβλίο Γεωγραφίασ 
Ε Τάξθσ

• OnLine κουίη που ζχει ετοιμάςει ο 
εκπαιδευτικόσ

• Ηωργαφιζσ ςτο πρόγραμμα ηωγραφικισ με 
ακτογραμμι

• Εικόνεσ με πραγματικά ακτογραφικά ςτοιχεία



2ο μζροσ:  Διδακτικι προςζγγιςθ 

Περιγραφή του 

Σεναρίου



Οργάνωςθ τθσ Τάξθσ

• Θ τάξθ είναι οργανωμζνθ ψθφιακά ςτθν 
πλατφόρμα Webex

• Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ζχει ςχζςθ με τθν 
υλικοτεχνικι υποδομι

• Οι κανόνεσ τθσ τάξθσ ορίηονται από τισ 
δυνατότθτεσ τθσ πλατφόρμασ 
τθλεκπαίδευςθσ:

• Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί, χρθςιμοποιϊντασ τισ 
δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ τθλεκπαίδευςθσ 
να:

• Παραχωρεί / αφαιρεί «δικαιϊματα» ςτουσ 



• Διαμοιράηει – προβάλλει αρχεία, επιφάνεια 
εργαςίασ, εφαρμογζσ και αςπροπίνακα.

• Αποςτζλλει (εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ) 
άμεςα μθνφματα

• Διεξάγει Ψθφοφορίεσ – Δθμοςκοπιςεισ και 
Κουίη που καταςκευάηει ο/θ εκπαιδευτικόσ 
και μοιράηει ςτουσ μακθτζσ.

• Να μοιράηει τουσ μακθτζσ ςε Ομάδεσ 
Εργαςίασ με κατανομι τουσ ςε «εικονικά 
δωμάτια» ομάδων μακθτϊν.

• Υποςτθρικτικά με τθν πλατφόρμα 
τθλεκπαίδευςθσ χρθςιμοποιείται θ 
ψθφιακι τάξθ e-class του ΠΣΔ.



Διδακτικζσ προςεγγίςεισ και 
ςτρατθγικζσ

• Το ςενάριο ςχεδόν ςτο ςφνολό του (2 διδακτικζσ ϊρεσ) 
ακολουκεί τθ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ.

• Τθν 1θ διδακτικι ϊρα  ο εκπαιδευτικόσ ζχει το ρόλο 
του παρουςιαςτι και με τθ χριςθ γραφίδασ και 
ταμπλζτασ ςχεδίαςθσ παρουςιάηει και επεξθγεί 
ζννοιεσ. 

• Τθ 2θ ϊρα γίνεται ομαδικι ςυηιτθςθ με ςυντονιςτι 
τον εκπαιδευτικό κακϊσ και ατομικι εργαςία 
(αξιολόγθςθ). 

• Θ αξιολόγθςθ γίνεται μζςω κουίη που δίνεται (Google
Forms). 



Θεωρθτικι προςζγγιςθ

• Γιατί επιλζχτθκε μια ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ 
(ειςιγθςθ);

• Μειονεκτιματα Ειςιγθςθσ: μειωμζνθ ςυμμετοχι 
μακθτϊν, ζλλειψθ κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ, κλπ.

• Πλεονεκτιματα: 
• κζρδοσ χρόνου ςτθν ανάλυςθ των εννοιϊν του μακιματοσ. 
• Αίςκθμα «αςφάλειασ»  ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ
• Με εντυπωςιακοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ τθσ 

πλθροφορίασ μζςα από το λογιςμικό ηωγραφικισ με τθ 
χριςθ γραφίδασ/ταμπλζτασ ςχεδίαςθσ προςπακεί να 
καλφψει τα μειονεκτιματα. 



Περιγραφι των δραςτθριοτιτων 
του ςεναρίου αναλυτικά μια 

προσ μια



Δραςτθριότθτα ψυχολογικισ και 
γνωςτικισ προετοιμαςίασ: αποτίμθςθ 

υπάρχουςασ γνϊςθσ 
• Τίτλοσ Δραςτθριότθτασ: Ψθφοφορία

• Διάρκεια: 5-10 λεπτά περίπου

• Είδοσ Δραςτθριότθτασ: Δραςτθριότθτα 
ανίχνευςθσ αναπαραςτάςεων και γνωςτικϊν 
δυςκολιϊν (1θ διδακτικι ϊρα)

• Στόχοι: ανίχνευςθ πρότερθσ γνϊςθσ.

• Οργάνωςθ τάξθσ: Παρουςίαςθ (όπωσ θ 
μετωπικι διάταξθ ςτθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία)

• Διδακτικι κατάςταςθ: Τθλεδιάςκεψθ με 
κανόνεσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν που 



• Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 

• Ηωντανι ψθφοφορία με κζμα «το μικοσ 
τθσ ακτογραμμισ τθσ Ελλάδασ». 

• Παρουςιάηει τθν ζννοια τθσ ακτογραμμισ 
(γνωςτικόσ ςτόχοσ 1.2) ςε ζνα ψθφιακό 
χάρτθ.

• Για τθν αποτίμθςθ υπάρχουςασ γνϊςθσ και 
θ ανίχνευςθ αναπαραςτάςεων των 
μακθτϊν καλεί τουσ μακθτζσ να πουν τθ 
γνϊμθ τουσ για το μικοσ τθσ ακτογραμμισ 
τθσ Ελλάδασ

• Οι μακθτζσ «μαντεφουν» το μικοσ τθσ 
ακτογραμμισ τθσ Ελλάδασ ψθφίηοντασ αν 



• Διδακτικι ςτρατθγικι: 
• Θα χρθςιμοποιιςουμε ςυμπεριφοριςτικοφ τφπου 

διδακτικι ςτρατθγικι - παρουςίαςθ τθσ 
πλθροφορίασ (ζννοια τθσ ακτογραμμισ) και 
ταυτόχρονα αξιολόγθςθ των αναπαραςτάςεων των 
μακθτϊν με βάςθ λογιςμικό ψθφοφορίασ 

• Ανατροφοδότθςθ παρζχεται ςτο τζλοσ με τθν 
παρουςίαςθ των ςωςτϊν απαντιςεων τθσ 
ψθφοφορίασ. 

• Οι μακθτζσ εργάηονται ατομικά χωρίσ τθ βοικεια 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ.

• Διδακτικι βοικεια: 
• Ο/Θ εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί και διευκολφνει τθ 

ςυηιτθςθ.



Δραςτθριότθτα διδαςκαλίασ του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου

• Τίτλοσ Δραςτθριότθτασ: Δραςτθριότθτα κατανόθςθσ 
εννοιϊν

• Διάρκεια: 20-25 λεπτά περίπου
• Είδοσ Δραςτθριότθτασ: Δραςτθριότθτα κατανόθςθσ  

(1θ διδακτικι ϊρα)
• Στόχοι: Επιτυγχάνονται οι γνωςτικοί ςτόχοι 1.1, 1.2 

(ςυςχετιςμόσ-εμπζδωςθ εννοιϊν) κακϊσ και οι ςτόχοι 
2.1, 3.1 (χριςθ ΤΠΕ, ςυμμετοχι ςε ψθφιακι τάξθ).

• Οργάνωςθ τάξθσ: Παρουςίαςθ
• Διδακτικι κατάςταςθ: Τθλεδιάςκεψθ με κανόνεσ 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν που ορίηουν τον τρόπο 
επικοινωνίασ



• Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 

• Παρουςιάηει και αναλφει τισ ζννοιεσ 
κόλποσ, όρμοσ, ακρωτιρι, πορκμόσ, ιςκμόσ, 
διϊρυγα.

• Εργάηεται με τθν γραφίδα και τθν ταμπλζτα 
ςχεδίαςθσ.

• Χρθςιμοποιεί ηωγραφιζσ ακτογραμμϊν ςτο 
λογιςμικό ηωγραφικισ των Windows

• Δείχνει χρωματίηοντασ και επιςθμαίνοντασ 
τα ςχετικά ςθμεία ςτο ςχζδιο, γράφει ςτθν 
οκόνθ τουσ ςχετικοφσ όρουσ.

• Καταλυτικι ςθμαςία τθσ χριςθσ 



• Διδακτικι ςτρατθγικι: 

• Συμπεριφοριςτικοφ τφπου διδακτικι 
ςτρατθγικι και ςυγκεκριμζνα παρουςίαςθ 
τθσ πλθροφορίασ (ακτογραφικά ςτοιχεία) 
με ειςιγθςθ παράλλθλα με διάλογο και 
τεχνικι των ερωταποκρίςεων. 

• Επιλογι ςυμπεριφοριςτικϊν τεχνικϊν για 
οικονομία χρόνου, «αςφάλεια» ςτουσ 
μακθτζσ και είναι καταλλθλότερεσ για τθ 
μετάδοςθ και εμπζδωςθ τθσ πλθροφορίασ. 

• Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 
ςυηιτθςθ και ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει το 
βακμό κατανόθςισ τουσ, δίνοντασ τθν 



Δραςτθριότθτα εμπζδωςθσ του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου

• Τίτλοσ Δραςτθριότθτασ: Φωτόδεντρο – Google Earth
• Διάρκεια: 10-15 λεπτά ςτθν 2θ διδακτικι ϊρα
• Είδοσ Δραςτθριότθτασ: Δραςτθριότθτα εμπζδωςθσ (2θ 

διδακτικι ϊρα)
• Στόχοι: Επιτυγχάνονται οι γνωςτικοί ςτόχοι 1.2, 1.3 

(ςυςχετιςμόσ ςθμαντικϊν ακτογραφικϊν ςτοιχείων ςτο 
χάρτθ τθσ Ελλάδασ -εμπζδωςθ εννοιϊν) μζςω αυτισ τθσ 
δραςτθριότθτασ κακϊσ και οι ςτόχοι 2.1, 3.1 (χριςθ ΤΠΕ, 
ςυμμετοχι ςε ψθφιακι τάξθ).

• Οργάνωςθ τάξθσ: Παρουςίαςθ
• Διδακτικι κατάςταςθ: Τθλεδιάςκεψθ με κανόνεσ 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν που ορίηουν τον τρόπο 
επικοινωνίασ



• Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 
• Διαδραςτικό βιβλίο Γεωγραφίασ Ε Τάξθσ -

μακθςιακό αντικείμενο με τίτλο «Ακτογραφικά
ςτοιχεία τθσ Ελλάδασ».

• Εφαρμογι Google Earth - περιιγθςθ ςε 
επιλεγμζνα αποκθκευμζνα ακτογραφικά
ςθμεία τθσ Ελλάδασ. 

• Οι μακθτζσ βλζπουν βαςικά ακτογραφικά
ςτοιχεία και τα ςυνδζουν με τισ 
αναπαραςτάςεισ ςτο πρόγραμμα τθσ.

• Με ερωτιςεισ ςε όλουσ-εσ τουσ μακθτζσ-τριεσ
ο εκπαιδευτικόσ ηθτά να αναγνωρίςουν τα 
επιλεγμζνα μζρθ χρθςιμοποιϊντασ τουσ 
ακτογραφικοφσ όρουσ.



• Διδακτικι ςτρατθγικι: 

• Συμπεριφοριςτικοφ τφπου διδακτικι 
ςτρατθγικι και ςυγκεκριμζνα παρουςίαςθ 
τθσ πλθροφορίασ (ακτογραφικά ςτοιχεία) 
με ειςιγθςθ παράλλθλα με διάλογο και 
τεχνικι των ερωταποκρίςεων. 

• Επιλογι ςυμπεριφοριςτικϊν τεχνικϊν για 
οικονομία χρόνου, «αςφάλεια» ςτουσ 
μακθτζσ και είναι καταλλθλότερεσ για τθ 
μετάδοςθ και εμπζδωςθ τθσ πλθροφορίασ. 

• Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 
ςυηιτθςθ και ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει το 
βακμό κατανόθςισ τουσ, δίνοντασ τθν 



Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου

• Τίτλοσ Δραςτθριότθτασ: Φφλλο Εργαςίασ Google Forms - Κουίη
• Διάρκεια: 10-15 λεπτά ςτθν 2θ διδακτικι ϊρα
• Είδοσ Δραςτθριότθτασ: Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ (2θ διδακτικι 

ϊρα)
• Στόχοι: Επιτυγχάνονται όλοι οι γνωςτικοί ςτόχοι 1.1, 1.2, 1.3 

(αναγνϊριςθ, εμπζδωςθ και ςυςχετιςμόσ ςθμαντικϊν 
ακτογραφικϊν ςτοιχείων ςτο χάρτθ τθσ Ελλάδασ) μζςω αυτισ τθσ 
δραςτθριότθτασ κακϊσ και οι ςτόχοι 2.1, 3.1 (χριςθ ΤΠΕ, 
ςυμμετοχι ςε ψθφιακι τάξθ).

• Οργάνωςθ τάξθσ: Παρουςίαςθ
• Διδακτικι κατάςταςθ: Τθλεδιάςκεψθ με κανόνεσ ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν που ορίηουν τον τρόπο επικοινωνίασ



• Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 
• Το λογιςμικό δίνει τθ δυνατότθτα καταςκευισ κουίη με 

διαφορετικά είδθ ερωτιςεων (πολλαπλισ, απλισ, επιλογισ, 
κλπ). 

• Χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ του κεφαλαίου. 
• Οι μακθτζσ επιςκζπτονται τθν πλατφόρμα e-class και επιλζγουν 

το αντίςτοιχο κουίη. 
• Δυνατότθτα ανατροφοδότθςθσ ςτο τζλοσ των απαντιςεων με 

τισ ςωςτζσ απαντιςεισ να εμφανίηονται ςε παραβολι με τισ 
απαντιςεισ που ζδωςαν οι χριςτεσ.

• Για τθν περίπτωςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ ο/θ εκπαιδευτικόσ 
ζχει τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του Webex μζςω του μενοφ 
“Breakout” (Χωριςμόσ ςε ομάδεσ εργαςίασ). 

• Παρουςίαςθ και ςχολιαςμόσ των απαντιςεων από τον 
εκπαιδευτικό.



• Διδακτικι ςτρατθγικι: 

• Πρόκειται για αξιολογικι δραςτθριότθτα 
που εφαρμόηεται ατομικά ι ομαδικά. 

• Για να αποφφγουμε τθ μετατροπι του κουίη 
ωσ «μθχανισ αξιολόγθςθσ» πρζπει να 
εκμεταλλευτοφμε τισ δυνατότθτεσ του 
προγράμματοσ για ανατροφοδότθςθ 
δθμιουργϊντασ τισ κατάλλθλεσ 
ανατροφοδοτικζσ απαντιςεισ.

• Σε περίπτωςθ ομαδικισ αξιολόγθςθσ τότε 
εφαρμόηουμε τθν ομαδοςυνεργατικι 
διδαςκαλία με τον διαμοιραςμό των 
μακθτϊν ςε ομάδεσ, με διακριτοφσ ρόλουσ 



Αξιολόγθςθ ςεναρίου



• Αρχικά υπιρξε ο προβλθματιςμόσ με τθ 
διαχείριςθ του χρόνου (μικρι διδακτικι 
ϊρα) ςε ςυνδυαςμό με τθν κάλυψθ 
μεγάλθσ ςε ζκταςθ φλθσ. Ειςάγονται πολλζσ 
νζεσ ζννοιεσ και ςε ςυνδυαςμό με τα 
παραπάνω ζπρεπε να γίνει πρόβλεψθ για 
τον τρόπο διδαςκαλίασ (μζκοδοσ και 
τεχνικζσ).

• Στθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ υπιρξε 
διαρκισ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ μζςα 
από ερωτιςεισ κατανόθςθσ ςτουσ μακθτζσ.

• Στθν τελικι αξιολόγθςθ διαπιςτϊκθκε 
ςχετικι επιτυχία ςτθν κατανόθςθ των 



Τζλοσ


