
Διδακτική προσέγγιση / παρατήρηση στην τάξη 

Όνομα παρατηρητή:       Εκπ/κός:       Ημερομηνία: 

1 
  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Α) Διάταξη χώρου (γενικά):  

Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις 
ΦΕ): 

 

Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός 
μαθητών, φύλο μαθητών, 
προνήπια-νήπια, κλπ): 

 

Δ) Διάρκεια διδασκαλίας:  

Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές 
για το αντικείμενο ή τη διαδικασία 
της διδασκαλίας; Πού διαφάνηκε 
αυτό; 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Εστίαση Παρατήρησης 

Συχνότητα  
1: κυρίαρχη 

πρακτική 
2: λίγες φορές 
3: καθόλου 

(όπου βρίσκει 
εφαρμογή) 

Τεκμήρια: 

*(καταγράψτε κάποιο 
χαρακτηριστικό στοιχείο της 

διδασκαλίας που επιβεβαιώνει 
την απάντηση στηνερώτηση) 

Παρατηρήσεις: 

*(καταγράψτε ό,τι πιθανόν να 
θεωρείτε σημαντικό σε σχέση με τη 
διδασκαλία και αξίζει να αναφερθεί) 

Περιεχόμενο / 
μετασχηματισμ
ός 

1.1. Εισάγει έννοιες, ορισμούς, περιγράφει διαδικασίες χρησιμοποιώντας επιστημονικούς 
όρους 

   

1.2. Χρησιμοποιεί δικές του εκφράσεις, μη επιστημονικές όταν περιγράφει τα παραπάνω    
1.3. Αποδέχεται τους μη επιστημονικούς όρους των μαθητών    
1.4. Επαναδιατυπώνει τους μη επιστημονικούς όρους των μαθητών    
1.5. Χρησιμοποιεί καθημερινά υλικά που τα συνδέει με το περιεχόμενο    
1.6. Συνδέει το περιεχόμενο  με εμπειρίες από την καθημερινή ζωή    



Διδακτική προσέγγιση / παρατήρηση στην τάξη 

Όνομα παρατηρητή:       Εκπ/κός:       Ημερομηνία: 

2 
  

                                                           
1 Η έμφαση είναι στο ‘μόνοι τους’ και θέλουμε να δούμε το πόσο ανοικτή ή κλειστή ήταν η διερεύνηση από τους μαθητές. 
2
Αναφέρεται σε περίπτωση που έχουμε διδασκαλία με ομάδες εργασίας ή jigsaw 

3
Τσεκάρουμε ότι ισχύει 

1.7. Περιγράφει απλά το φαινόμενο / έννοιες / περιεχόμενο που διαπραγματεύεται    
     
Ιδέες μαθητών 
(Ι.Μ.) 

2.1.  Ο/η  εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του στη διδασκαλία του τις Ι.Μ.     
2.2.  Ο/η  εκπαιδευτικός διορθώνει άμεσα τις Ι.Μ.    
2.3.  Ο/η εκπαιδευτικός δεν λαμβάνει υπόψη του τις ΙΜ     
2.4. Ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του τις (Ι.Μ.) και τροποποιεί αντίστοιχα τη 

διδασκαλία του 
   

     
Διδακτική 
μέθοδος 
(διερεύνηση) 

3.1. Θέτει ζητήματα/προβλήματα/ ερωτήματα προς επιστημονική διερεύνηση  
 

  

3.2.  Ζητά να εφαρμόσουν τη διδαχθείσα γνώση σε καθημερινές- τεχνολογικές εφαρμογές 
στο τέλος του μαθήματος. 

   

3.3. Ενθαρρύνει τους μαθητές να διερευνήσουν κάποιο θέμα.    
3.4. Προκαλεί τους μαθητές να κάνουν πρόβλεψη για τα αποτελέσματα του πειράματος, 

πριν αυτό γίνει. 
 

   

3.5. Οι μαθητές ερευνούν    
3.6. Οι μαθητές ερευνούν: ατομικά  σε μικρές ομάδες  στην ολομέλεια     
3.7. Οι μαθητές κάνουν βιβλιογραφική έρευνα  
        (ψάχνουν πληροφορίες ηλεκτρονικά, από βιβλία κ.λ.π.) 

   

3.8. Οι μαθητές οργανώνουν μόνοι τους δοκιμές και πειράματα.
1
    

3.9.  Oι μαθητές εκτελούν  προσχεδιασμένες δοκιμές, πειράματα ή έρευνα  από το                 
εγχειρίδιο ή τον εκπαιδευτικό   

   

3.10.  Η σύνθεση και τα συμπεράσματα της διερεύνησης κοινοποιούνται με κάποιο      τρόπο 
στην ολομέλεια.

2
 

   

 
3.11. Ο 

Εκπαιδευτικός
3
 

 
ή τα παιδιά 

  
συνοψίζει/ουν με κάποιο τρόπο τα κύρια 
σημεία της διδασκαλίας 
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Λεκτική 
αλληλεπίδρα
ση 

4.1. Κάνει κλειστές ερωτήσεις που επιζητούν μια σωστή απάντηση και ελέγχουν τη γνώση 
και την ανάκληση πληροφοριών; 

   

4.2. Αγνοεί και προσπερνάει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των παιδιών;     
4.3. Ανατροφοδοτεί τις απαντήσεις των παιδιών εστιασμένα (και όχι αόριστα);    
4.4. Παροτρύνει τα παιδιά να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, εναλλακτικές λύσεις, 

ιδέες ή απόψεις; 
   

4.5. Παροτρύνει τα παιδιά να αιτιολογήσουν και να δώσουν παραδείγματα για τις απόψεις 
τους 

   

4.6.  Ενισχύει τον (διερευνητικό) διάλογο μεταξύ των παιδιών;    
4.7. Ρωτούν τα παιδιά; τι;     
4.8. Παροτρύνει τα παιδιά να ρωτούν και να εκφράζουν απορίες;    

 4.9. Διορθώνει άμεσα τις λανθασμένες απαντήσεις.    
 4.10. Επιβραβεύει τις σωστές απαντήσεις.    
   
 

Υλικά / 
Πειράματα / 
ΤΠΕ& 
 

5.1. Πραγματοποιεί ο ίδιος επίδειξη (π.χ. πειράματα, μεταχειρίζεται υλικά)     
5.2. Αναθέτει στους μαθητές την εκτέλεση 

πειραμάτων  
 με φύλλο εργασίας  ΝΑΙ/ΟΧΙ   

5.3. Αναθέτει στους μαθητές την εκτέλεση πειραμάτων δίχως οδηγίες (ανοιχτή διερεύνηση) ΝΑΙ/ΟΧΙ   
5.4. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κάποιο λογισμικό για να  ετοιμάσει μια παρουσίαση ΝΑΙ/ΟΧΙ   

5.5.  Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μοντέλα δύο ή τριών διαστάσεων για να παρουσιάσει 
κάποιο φαινόμενο ή ταξινόμηση  

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

     
Διαδικαστική 
γνώση 

6.1. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει ρητά τη διαδικαστική γνώση σε βήματα.     

6.2. Ο εκπαιδευτικός δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά 
εκτέλεσης των ενεργειών 

   

6.3. Ο εκπαιδευτικός καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων (π.χ., παρατήρηση, 
ταξινόμηση, κτλ) 

   

  

Επιστημολογική 
γνώση 

 
 

7.1. Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στην ιστορία της επιστήμης.    
7.2. Ο εκπαιδευτικός  αναφέρεται στις αλλαγές των επιστημονικών θεωριών.    
7.3.  Ο εκπαιδευτικός  συνδέει / ερμηνεύει τις αλλαγές των επιστημονικών θεωριών με τα 

επιστημονικά/ κοινωνικά δεδομένα της εποχής 
   

7.4. Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις για τη φύση της επιστήμης (π.χ. εμπειρική φύση της    
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4
Τσεκάρουμε σε περίπτωση που ισχύει. (δεν ισχύει το 1-3 εδώ) 

5
Τσεκάρουμε ότι ισχύει 

επιστήμης, ότι χρειάζεσαι δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο για να απορρίψεις ή 
να επιβεβαιώσεις μια θεωρία)  

7.5. Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στην αξία χρήσης πολλαπλών πηγών πληροφορόρησης.    
      
Προετοιμασία 
και επίσκεψη 
σε χώρους ΤΕΠ

4
 

 

ΠΡΙΝ την επίσκεψη     
8.1.  Δίνει στους μαθητές πληροφορίες πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα 

σημεία ενδιαφέροντος. 
ΝΑΙ/ΟΧΙ   

8.2.  Αναθέτει δραστηριότητες στους μαθητές πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα 
ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

8.3. Διευκρινίζει τους στόχους της επίσκεψης και τις αναμενόμενες ενέργειες και 
συμπεριφορές των παιδιών  στο πεδίο. 

   

8.4. Συνδέει την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη ΝΑΙ/ΟΧΙ   
8.5. Δεν προετοιμάζει καθόλου τους μαθητές για την επίσκεψη ΝΑΙ/ΟΧΙ   
8.6. Προετοιμάζει δικές του δραστηριότητες για τους μαθητές κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης  
   

 
Κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ της επίσκεψης  

   

8.7. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρατηρούν απλώς     

8.8. Οι μαθητές  παρατηρούν στοχευμένα με καθοδήγηση κάποιου είδους    

8.9. Οι μαθητές παρακολουθούν απλά τον ξεναγό / εισηγητή    

8.10. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί απλά τον ξεναγό / εισηγητή    

8.11. Οι μαθητές  καταγράφουν πληροφορίες & ντοκουμέντα (πχ στο σημειωματάριο τους, 
φωτογραφίες, συνεντεύξεις) 

   

8.12.  Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο εργασίας  με συγκεκριμένες 

ερωτήσεις
5
 

Ατομικά    ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Ομαδικά  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

  
ΜΕΤΑ την επίσκεψη  

   

8.13. Πραγματοποιούνται δραστηριότητες σχετικές με την επίσκεψη μετά από αυτήν, στο 
σχολείο. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

8.14. Παρουσιάζονται  και διαχέονται εκτός τάξης οι εργασίες των παιδιών σχετικά με την 
επίσκεψη (π.χ. σε blog, σε ιστοσελίδα)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ   
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6
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:  

1) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΜΩΣΗΣ: Γίνεται κυρίως διάλεξη ή επίδειξη αντικειμένων - πειραμάτων. Ο/η εκπαιδευτικός κάνεις ερωτήσεις κατανόησης ή και εφαρμογής 

της γνώσης  

2) ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΟ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ: Κύριο χαρακτηριστικό ότι η γνώση ανακαλύπτεται από τους μαθητές 

2.α) ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ: Το πείραμα επίδειξης ή την επίδειξη αντικειμένων την κάνει ο εκπαιδευτικός, αλλά η νέα γνώση προέρχεται από τις απαντήσεις μαθητών σε 

κατάλληλες ερωτήσεις του δάσκαλου 

2.β) ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Ή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασία ατομική ή ομαδική των μαθητών με δομημένο φύλλο εργασίας. Οι μαθητές ακολουθούν πολύ σαφείς οδηγίες 

εκτέλεσης πειραμάτων ή παρατηρήσεων / ταξινομήσεων και απαντούν σχετικές ερωτήσεις. Μετά ανακοινώνουν σε ολομέλεια τα αποτελέσματα. συνήθως δίνονται τόσο 

το πρόβλημα / ερώτημα όσο και η μέθοδος επίλυσης / απάντησης.  

2.γ) ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Γίνεται ομαδικά ή ατομικά και συνήθως δεν δίνεται η μέθοδος επίλυσης /απάντησης. Σε πιο ανοιχτές περιπτώσεις ούτε το πρόβλημα. Οι μαθητές 

δημιουργούν προβλήματα / ερωτήματα και σχεδιάζουν πείραμα για να απαντήσουν.  

3) ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: Ξεκινάει και στηρίζεται στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για έννοιες ή και φαινόμενα και θέλει να τα τροποποιήσει προς πιο επιστημονικά. 

Ανάδειξη ι.μ., δοκιμασία και έλεγχος, εισαγωγή νέας γνώσης, εφαρμογή σε άλλη κατάσταση, μεταγνωστικές ερωτήσεις. 

 

Όταν σχεδιάζω διδασκαλίες με κάποιο μοντέλο συνήθως το ακολουθώ. Οι εκπαιδευτικοί στην πράξη χρησιμοποιούν συνδυασμούς μοντέλων. Άρα ψάχνουμε στην πραγματικότητα ένα 

μείγμα μοντέλων.  

8.15. Ο εκπαιδευτικός συνδέει την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη ΝΑΙ/ΟΧΙ   
 8.16. Δεν πραγματοποιείται καμία δραστηριότητα σχετικά με την επίσκεψη πίσω στην τάξη ΝΑΙ/ΟΧΙ   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ6 

  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ: 
Τα παιδιά (όλα τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, λίγα παιδιά, κανένα παιδί): 

Α) απαντούν στις ερωτήσεις της νηπιαγωγού   

Β) Τα παιδιά ανταποκρίνονται στις οδηγίες της νηπιαγωγού 
(κάνουν ότι τους λέει) 

  

Γ) Τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις   
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Δ) Τα παιδιά προτείνουν ιδέες   

Ε) Τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση (σύμφωνα με τις δικές τους 
ιδέες)  

  

ΣΤ) Τα παιδιά συνεργάζονται σε ομάδες   

Ζ) παίρνουν πρωτοβουλίες   

Η) παίρνουν αποφάσεις   

 

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ: 

 


