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Τι είναι το εκπαιδευτικό σενάριο;

› Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι ένα εργαλείο ευρύτερου 
προβληματισμού όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να 
τεκμηριώσει τις επιλογές του ως προς τις στρατηγική και τα 
εργαλεία που επιλέγει για το μάθημα. 



Τι περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σενάριο;

› Σκοπός

› Στόχους

› Περιγραφή διδακτικής προσέγγισης

› Φύλλα εργασίας

› Φύλλα αξιολόγησης

Σε ποιους απευθύνεται ένα διδακτικό σενάριο;

› Εργασία του δημιουργού

› Προς άλλους εκπαιδευτικούς



Ενδεικτική δομή

› Α. Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου 

› Β. Οι προ-ϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με το 
γνωστικό αντικείμενο και πιθανές δυσκολίες της σκέψης τους 

› Γ. Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

› Δ. Το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικού σεναρίου 

› Ε. Οι δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου 
στην τάξη

› ΣΤ. Η αξιολόγηση (μαθητών και εκπαιδευτικού σεναρίου)

› Ζ. Παρατηρήσεις – οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς



Α. Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού 
σεναρίου 

› Τι τίτλο έχει και σε ποια ενότητα ανήκει

Π.χ. 

Τι είχαμε; Τι χάσαμε; Τι κερδίσαμε;

Φυσική Β΄ Γυμνασίου > Μορφές και μετατροπές ενέργειας- Αρχή διατήρησης 
της ενέργειας

Το αίμα νερό δεν γίνεται [και άμα γενεί δεν πίνεται]

Βιολογία Α Λυκείου  > Ομάδες αίματος



Πηγή: Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών επτά τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με έννοιες της Νευτώνειας Μηχανικής 

Γεώργιος Στύλος, Γεώργιος Ευαγγελάκης και Kωνσταντίνος Κώτσης

Β. Οι προ-ϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο και πιθανές 
δυσκολίες της σκέψης τους 

› «Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα προς τα δεξιά, τότε η 
συνισταμένη δύναμη σε αυτό…». 



Γ. Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου
περιγράφουν ενέργειες ή συμπεριφορές που θα είναι σε θέση να εκτελέσουν οι μαθητές 

•Ορίζω

•Αναφέρω 

•Ονομάζω

απομνημονεύουν

•ταξινομώ

•Προβλέπω

•Εξηγώ

•Δίνω παραδείγματα

•Κρίνω

κατανοούν

•Λύνω πρόβλημα

•Εξηγώ-ερμηνεύω

•Παίρνω αποφάσεις

εφαρμόζουν

• Αναλύω

• Ταυτοποιώ

• Αντιπαραβάλλω

αναλύουν

• Εκτιμώ

• Μετρώ

• Ιεραρχώ

• Συμπεραίνω

αξιολογούν

• Σχεδιάζω

• Ανακαλύπτω

• Βελτιώνω

δημιουργούν

Πηγή: Τα έξι επίπεδα γνωστικών στόχων https://economu.wordpress.com/

https://economu.wordpress.com/


Δ. Το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικού 
σεναρίου

Απαραίτητα όργανα και υλικά για κάθε ομάδα :

› Μικροσκόπιο

› Ριζόχαρτο (για τον καθαρισμό των φακών του μικροσκοπίου)

› Μόνιμα παρασκευάσματα γαμετών θηλαστικών (ωάριο, σπερματοζωάριο)



Ε. Το Φύλλο 
εργασίας: 
Οι δραστηριότητες 
υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού σεναρίου 
στην τάξη



Ε. Το Φύλλο 
εργασίας: 
Οι δραστηριότητες 
υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού σεναρίου 
στην τάξη



Ε. Το Φύλλο 
εργασίας: 
Οι δραστηριότητες 
υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού σεναρίου 
στην τάξη



ΣΤ. Η αξιολόγηση (μαθησιακών 
στόχων, προσέγγισης και 
εκπαιδευτικού σεναρίου)

› Διατύπωση συμπεράσματος: Συμπληρώστε με τις κατάλληλες 
λέξεις τον εννοιολογικό χάρτη. 



ΣΤ. Η αξιολόγηση (μαθησιακών 
στόχων, προσέγγισης και 
εκπαιδευτικού σεναρίου)



ΣΤ. Η αξιολόγηση (μαθησιακών 
στόχων, προσέγγισης και 
εκπαιδευτικού σεναρίου)
✓ Συμβαδίζει ο τίτλος του σεναρίου με το περιεχόμενο του;

✓ Συνδέεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα της βαθμίδας στην οποία αναφέρεται;

✓ Είναι η προτεινόμενη διάρκεια ρεαλιστική για την εφαρμογή του σεναρίου;

✓ Υπάρχει επαρκής καθοδήγηση στο τι καλούνται να κάνουν οι μαθητές σε κάθε δραστηριότητα

για να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εργασία τους;

✓ Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι συμβατές με τους διδακτικούς στόχους;


