


 
Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας 

 
 

α/α ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 
Α΄ 

Εξάμηνο
(ώρες) 

Β΄ 
Εξάμηνο
(ώρες) 

1  Ενημέρωση για το σύστημα Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας  2  2 

2  Ανάλυση και Πρακτική εφαρμογή μικροδιδασκαλίας  2  ‐ 

3  Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλιών  2  ‐ 

4  Παρακολούθηση Μικροδιδασκαλιών  8  ‐ 

5  Πραγματοποίηση Προκαταρκτικών Διδασκαλιών  ‐  2 

6  Παρακολούθηση Προκαταρκτικών Διδασκαλιών  ‐  8 

7  Παρακολούθηση σε Σχολικές Μονάδες  ‐  6 

8  Πραγματοποίηση Πτυχιακής Διδασκαλίας σε Σχολική Μονάδα  ‐  1 

  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ    14  19 

 



Προγραμματισμός 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΑ∆ 
ΕΠΠΑΙΚ 2020-21 

  

Μικροδιδασκαλίες Α’ 
Εξαμήνου 
...aπό 22 Μαρτίου  
                  έως 10 Απριλίου 
2021 
Προκαταρκτικές διδασκαλίες Β’ 
Εξαμήνου 
...aπό 12 Απριλίου  
                  έως 24 Απριλίου 2021 

Πτυχιακή Διδασκαλία Β’ 
Εξαμήνου 
... Μάιος 2021 



….ο/η  σπουδαστής/τρια θα πρέπει 
να έχει ετοιμάσει σε ηλεκτρονική 
μορφή: 
 έντυπο Δόμησης Διδασκαλίας,  
 φωτοτυπία του εξωφύλλου του βιβλίου που θα διδαχθεί,  
 φωτοτυπία της ενότητας του βιβλίου που θα διδαχθεί, 
 Φύλλα εργασίας και οποιοδήποτε άλλο υλικό χρησιμοποιηθεί στη 

διδασκαλία 
 Φύλλα αξιολόγησης 
 Θέμα της εργασίας που θα δοθεί για το σπίτι  

Το «Δελτίο Αξιολόγησης Διδασκαλίας» για κάθε σπουδαστή/τρια θα το έχει ο 
επόπτης/τρια, ο οποίος και θα καταθέτει συμπληρωμένα στη γραμματεία τόσα δελτία 
αξιολόγησης όσα και οι διδασκαλίες που επόπτευσε. 

….για να το αποστείλει στον επόπτη/τρια και για να το αξιοποιήσει 
ηλεκτρονικά, καθώς διεξάγει τη διδασκαλία του. 





  
2. Σύνδεση στην e-τάξη ΠΑΔ στην 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
MSTEAMS 

3. Διδασκαλία  
• 15’ λεπτά η κάθε μικροδιδασκαλία 

4. Συζήτηση – Ανατροφοδότηση – Αναστοχασμός  

5. Παρακολούθηση 4 μικροδιδασκαλιών κάθε φορά 
(σύνολο 8 μικροδιδασκαλίες) 

1. Αποστολή υλικού (portfolio) 
στον/στην επόπτη/τρια.  

Αποστολή υλικού και στα μέλη 
της ομάδας αν επιθυμεί 



Διδασκαλία μέσω της MS 
TEAMS Βασικά βήματα 

Βήμα 1: Επιλέγετε/κλικάρετε τον σύνδεσμο που σας έχει αποσταλεί από 
τον/την επόπτη/τρια για συμμετοχή στην ομάδα του μαθήματος. 
Κάνετε είσοδο ‐ Συμμετοχή στο meeting (επιλέγοντας «συμμετοχή»/join)  
Ενεργοποιείτε την κάμερα και το μικρόφωνο. 
Βήμα 2: Λήψη παρουσιών από τον επόπτη/τρια και γνωριμία επόπτη με 
σπουδαστές/στριες. 
Βήμα  3:  Καθορισμός  πλαισίου  διεξαγωγής  της  ΠΑΔ  (υπενθύμιση  για 
χρονική διάρκεια ΠΑΔ και διαδικασία υλοποίησης ΠΑΔ)  
Βήμα 4: Ο/Η επόπτης/τρια δίνει τον λόγο στον/στην σπουδαστή/τρια που 
θα κάνει  τη διδασκαλία, ο οποίος κάνει κοινοποίηση οθόνης/share. Ο/Η 
σπουδαστής/τρια  που  μιλά  τη  συγκεκριμένη  στιγμή  εμφανίζεται 
αυτόματα στην κύρια οθόνη. 
Βήμα 5: Διεξαγωγή της διδασκαλίας. 

 . 



Διδασκαλία μέσω της MS 
TEAMS 

Κατά τη διδασκαλία σας μπορεί να χρειαστεί: 
• Να δείξετε στους «μαθητές» σας ένα έγγραφο (word ή pdf), μία παρουσίαση (ppt) ή ένα βίντεο: 
Πατώντας το κουμπί «share» εμφανίζονται οι επιλογές για τον διαμοιρασμό. Μπορείτε να 
διαμοιράσετε εκπαιδευτικό υλικό στους «μαθητές» σας. 
 
• Να μπορείτε να χωρίσετε τους «μαθητές» σας σε ομάδες: Ορίζετε τις ομάδες – τους αναθέτετε 
μία  εργασία.  Tα  μέλη  της  ομάδας  (Προσοχή  μόνο  για  2  άτομα  στο  σύνολο  η  κάθε  ομάδα) 
μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους γραπτά, αφού τοποθετήσουν τον κένσορα του ποντικιού 
πάνω  στο  εικονίδιο  με  τον  συμμετέχοντα  από  τη  λίστα  συμμετεχόντων  που  θέλουν  να 
επικοινωνήσουν.  Στη  συνέχεια  μπορούν  να  κάνουν  κλικ  στο  στοιχείο  Συνομιλία  (chat),  να 
στείλουν μήνυμα και μετά Αποστολή ή να κάνουν βιντεοκλήση μαζί του επιλέγοντας το εικονίδιο 
με  την  κάμερα  (video  call).  Στην  περίπτωση  που  οι  ομάδες  αποτελούνται  από  μονό  αριθμό 
μελών, τότε θα γίνουν ζευγάρια των 2 ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία και οι υπόλοιποι 
που  περισσεύουν  θα  παραμείνουν  στο  αρχικό  περιβάλλον  του MS  TEAMS  για  να  εργαστούν 
ομαδικά. 
Αν χρειάζεται να δημοσιεύσετε ένα αρχείο στο chat κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη      κάτω 
από το πλαίσιο όπου πληκτρολογείτε το μήνυμά σας. Επιλέξτε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην 
επιλογή  Άνοιγμα  και στη συνέχεια,  Αποστολή      

 . 



Πρώτη Φάση: Προετοιμασία Διδακτικού Πλαισίου ‐ Προβληματοποίηση  
Εισαγωγή στο προς διδασκαλία αντικείμενο μέσω δραστηριοτήτων που κινητοποιούν και  
προβληματίζουν τους «εκπαιδευόμενους».    Στη φάση αυτή μπορείτε πχ να αξιοποιήσετε 
την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming), θέτοντας ένα ερώτημα ή δείχνοντας 
μια εικόνα μέσω του διαμοιρασμού (share) πχ «Τι σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε τη 
λέξη δίκτυο;»   
Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη φάση δεν αξιοποιούμε την τεχνική της εισήγησης. 
Δεύτερη Φάση: Επαφή Εκπαιδευόμενου με Δεδομένα και Επεξεργασία  
Οι  εκπαιδευόμενοι,  υπό  την  καθοδήγηση  του/της  εκπαιδευτικού,  αναζητούν  δεδομένα 
και  πληροφορίες  του  νέου  αντικειμένου,  τα  επεξεργάζονται  και  τα  εντάσσουν  στα 
προσωπικά τους σχήματα κατανόησης. Στη φάση αυτή μπορείτε πχ να αξιοποιήσετε ως 
τεχνική τον ημιδομημένο διάλογο και όποια άλλη τεχνική θεωρείτε ότι σας εξυπηρετεί, 
ώστε να εμπλέξετε τους «μαθητές» στη μαθησιακή διαδικασία.  
Τρίτη Φάση:  Συμπεράσματα και Εφαρμογή 
Οι εκπαιδευόμενοι ανατροφοδοτούνται, διατυπώνουν συμπεράσματα. Ο εκπαιδευτικός 
ονοματίζει  τη νέα γνώση και οι εκπαιδευόμενοι με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
μεταφέρουν  τη  γνώση σε  καινούριες  καταστάσεις  και  εξασκούνται.  Στη φάση αυτή ως 
εκπαιδευτικοί μπορείτε να κάνετε παρουσίαση (ppt) μέσω του διαμοιρασμού (share) και 
να  δώσετε  δραστηριότητες  προς  εφαρμογή  στους  «μαθητές»,  με  όποια  τεχνική 
διδασκαλίας επιθυμείτε.  
 

Μέθοδος Επεξεργασίας Εννοιών 



Τέταρτη Φάση: Αξιολόγηση  
Με  την  εφαρμογή  κατάλληλων  τεχνικών  αξιολόγησης  ελέγχεται  η  υλοποίηση  των 
στόχων  που  έχουν  τεθεί.  Στη  φάση  αυτή  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  οι  τεχνικές 
αξιολόγησης  που  επιθυμείτε  και  καλύπτουν  τους  γνωστικούς  σας  στόχους  π.χ 
εννοιολογικός  χάρτης, ρουμπρίκα, τεστ αυτοαξιολόγησης, portfolio κα. Μπορείτε π.χ, 
αφού έχετε δημιουργήσει έναν εννοιολογικό χάρτη σε λογισμικό  (c‐map tools ή στο 
c‐map  cloud),  μέσω  του  διαμοιρασμού  να  το  κοινοποιήσετε  στους  «μαθητές».  Τον 
εννοιολογικό  χάρτη μπορείτε,  επίσης,  στην περίπτωση που  τον  έχετε δημιουργήσει 
χειρόγραφα, να τον αποστείλετε ως αρχείο στο chat της πλατφόρμας του MS TEAMS, 
ώστε να τον έχουν στη διάθεσή τους όλα τα μέλη της ομάδας. 
Γενικά,  μπορείτε να διαμοιράσετε έγγραφο που έχετε δημιουργήσει χειρόγραφα είτε 
quizz που έχετε ετοιμάσει διαδικτυακά σε άλλο λογισμικό και να κοινοποιήσετε τον 
σύνδεσμο  στους  «μαθητές».  Η  κοινοποίηση  μπορεί  να  γίνει  με  αποστολή  του 
συνδέσμου ή του αρχείου αντίστοιχα στο chat της πλατφόρμας. 
Υπενθυμίζουμε  ότι  η  αξιολόγηση  στην  τέταρτη φάση  αντιστοιχίζεται  στην  τελική 
μορφή αξιολόγησης και χρησιμοποιούμε μια συμβατική και μια σύγχρονη τεχνική 
αξιολόγησης. 
 

Μέθοδος Επεξεργασίας Εννοιών 
 



Πέμπτη Φάση: Ανακεφαλαίωση (Λεκτική ‐Αναπαραστασιακή  ‐ 
Μεταγνωστική)  
Η ανακεφαλαίωση μπορεί να γίνει λεκτικά από τον εκπαιδευτικό ή τους «μαθητές» 
(Λεκτική). Μπορεί να γίνει και με τη χρήση σχεδιαγράμματος ή εννοιολογικού χάρτη, 
που μπορείτε  να δημιουργήσετε  εκείνη  τη  χρονική στιγμή με  τους «μαθητές»  ή  να 
έχετε  ήδη  δημιουργήσει  και  να  κοινοποιηθεί  στους  «μαθητές»,  μέσω  του 
διαμοιρασμού  ή  της  αποστολής  στο  chat  της  πλατφόρμας  (Αναπαραστασιακή). 
Μπορείτε να ζητήσετε παράδειγμα πραγματικής κατάστασης πάνω στην έννοια που 
έχουν διδαχτεί οι «μαθητές» (Μεταγνωστική). 
 
 

Μέθοδος Επεξεργασίας Εννοιών 
 



Έν
τυ
πο

 Δ
όμ

ησ
ης
 Δ
ιδ
ασ

κα
λί
ας

 

Στοιχεία 
μαθήματο

ς 

Επιλέγουμε σχολικό εγχειρίδιο του τρέχοντος 
σχολικού έτους 

Μάθημα Επιλέγουμε μάθημα 1ης ή 2ης ανάθεσης (κατά 
προτίμηση 1ης ανάθεσης) 

Τίτλος 
ενότητας 

Γράφουμε τον τίτλο της ενότητας που έχουμε 
επιλέξει 

Τάξη Γράφουμε τη σχολική τάξη και τη βαθμίδα (π.χ. 3η 
Γυμνασίου ή 2η ΕΠΑΛ …) 

Έννοια/ες 
ενότητας 

Θεωρητικό πλαίσιο της ενότητας. Δεν ταυτίζεται με 
τον τίτλο του μαθήματος ή της ενότητας του 
βιβλίου. H έννοια είναι το θεωρητικό υπόβαθρο στο 
οποίο ενσωματώνεται η νέα γνώση. 

Στόχοι της 
διδασκαλί

ας 

Στόχοι: συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι βάσει της 
στοχοταξινομίας του Bloom. 
Περιγράφονται με τη φράση:  
Οι μαθητές ολοκληρώνοντας το μάθημα είναι ικανοί 

να: …. 
(ρήματα γνωστικά …. εκτός από το «κατανοήσουν», 
«μάθουν», «ξέρουν», «γνωρίσουν» ή «καταλάβουν» 

γιατί δεν είναι μετρήσιμα)
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πο

 Δ
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ης
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Περιγράφουμε την πορεία διδασκαλίας 
με την αντίστοιχη τεχνική και μέσο σε 

κάθε φάση διδασκαλίας. Επιλέγουμε μία 
μόνο συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας 
και ακολουθούμε τα βήματα υλοποίησης 

όπως αναφέρονται στο θεωρητικό 
πλαίσιο. 

Σε κάθε διδασκαλία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται διαφορετική μέθοδος. Κατά 

την πραγματοποίηση της Πτυχιακής 
Διδασκαλίας ο/η σπουδαστής/τρια έχει 
τη δυνατότητα να εφαρμόσει όποια από 

τις μεθόδους επιθυμεί.  

Περιγραφή των 
τεχνικών αξιολόγησης 
που θα εφαρμόσετε (1 
συμβατική τεχνική και 
1 σύγχρονη) 
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Ανάπτυξη 
Δεξιοτήτων 

Καταγράφουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν τα τρία επίπεδα δεξιοτήτων και έχουν 
αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Δεν 
καταγράφουμε δραστηριότητες, όπως αναφέρονται στο 
θεωρητικό μέρος. Φροντίζουμε να είναι σαφείς και να 
αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένα στάδια της 
διδασκαλίας 

Γνωστικών 
Ό,τι  αναφέρεται  στους  γνωστικούς  στόχους  μέσα  από 
δραστηριότητες  που  υλοποιήθηκαν  στη  διάρκεια  του 
μαθήματος. 

Κοινωνικών ‐ 
Επικοινωνιακ

ών 

Περιλαμβάνουν  την  καλλιέργεια  θετικών  στάσεων  και 
συμπεριφορών  και  την  ικανότητα  αυτοδιαχείρισης  και 
εμπλοκής  στη  μαθησιακή  διαδικασία.  Επιπλέον 
ικανότητες  συνεργασίας,  αποτελεσματικής 
επικοινωνίας,  ευελιξίας,  διαχείρισης  κρίσεων, 
προσαρμοστικότητας,  και  στήριξης  απόψεων  και 
θέσεων. 

Μεταγνωστικ
ών 

Περιλαμβάνουν  δεξιότητες  αυτοαξιολόγησης  ‐ 
ετεροαξιολόγησης,  αναστοχασμού,  εντοπισμού  και 
αναγνώρισης  λαθών,  διαχείρισης  καταστάσεων 
προβληματισμού,  αποκατάστασης  εσφαλμένων 
αντιλήψεων  και  επίλυσης  πραγματικών  προβλημάτων 
(Πώς το γνωστικό θέμα απαντάει στην πραγματική ζωή 
με  συγκεκριμένα  παραδείγματα  –  Διαχείριση  και 
επίλυση μιας πραγματικής κατάστασης) 

Επιλέγουμε την κατάλληλη βιβλιογραφία (σχολικά και 
πανεπιστημιακά εγχειρίδια του γνωστικού 
αντικειμένου, παιδαγωγικά εγχειρίδια και διαδικτυακές 
πηγές προσπελάσιμες) και την καταγράφουμε με χρήση 
APA Style 



Συμπληρώνεται από τον/την επόπτη /τρια 


