
Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Επιμορφωτικό Υλικό 

 

Παράρτημα 6: Υπόδειγμα Σχάρας Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού 

Σεναρίου 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σημασία έχει όχι μόνο το είδος και η ποσότητα του υλικού αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα 

αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Βασικό και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι χρήση και κυρίως η δημιουργία από δικής τους πλευράς 

σεναρίων για το μάθημα στη σχολική τάξη. Στο παράρτημα παρουσιάζεται μία σχάρα 

αξιολόγησης σεναρίων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα από τους 

επιμορφούμενους, τόσο για την αξιολόγηση όσο και για τη σχεδίαση σεναρίων.  

Σχάρα Αξιολόγησης Σεναρίου  

Η ταυτότητα του σεναρίου: 

Δημιουργός (οι):  

Αναφέρεται ο δημιουργός ή οι δημιουργοί του σεναρίου και το πλαίσιο ανάπτυξης; (π.χ. 

Πρόγραμμα ΝΗΡΗΙΔΕΣ, Μεταπτυχιακό Μάθημα ΤΠΕ και Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο 

Αθηνών).  

Γνωστική αντικείμενο  

Αναφέρεται το γνωστικό ή τα γνωστικά αντικείμενα; (Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσικές 

Επιστήμες, Διαθεματικό) 

Περιοχή γνωστικού αντικειμένου 

Αναφέρεται η ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου; για παράδειγμα: 

Μαθηματικά: 

Αναλογίες 

Κλίμακες 

Πρόσθεση 

Γραφική παράσταση 

 

Ιστορία: 

Γαλλική επανάσταση 

Εθνική Αντίσταση 

Το «κρυφό σχολειό»  

 

Γλώσσα: 

Δημιουργία περίληψης κειμένου 

Κανόνες γραμματικής 

 

Φυσικές επιστήμες: 

Ηλεκτρικό ρεύμα 

Φωτοσύνθεση 

Κύκλος του νερού 
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Διαθεματική προσέγγιση: 

Επίλυση προβλήματος  

Μοντελοποίηση 

Λήψη απόφασης 

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

 

Σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό 

Χρησιμοποιούμενο /α λογισμικό /ά 

Τίτλος:  

Κατηγορία / κατηγορίες λογισμικού (επιλέγεται μία ή περισσότερες κατηγορίες από τις 

επόμενες): 

 

Συστήματα Καθοδήγησης & Διδασκαλίας  

Λογισμικό Εξάσκησης και Πρακτικής  

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας  

Εκπαιδευτικά παιγνίδια  

Λογισμικό Πολυμέσων  

 

Περιβάλλοντα Μάθησης μέσω Ανακάλυψης, Διερεύνησης και Οικοδόμησης  

Θεωρίες του εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού  

Εφαρμογές Υπερμέσων  

Εφαρμογές Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας  

Συστήματα Οπτικοποίησης  

Συστήματα Εννοιολογικής Χαρτογράφησης  

Εφαρμογές Προσομοίωσης  

Εφαρμογές Μοντελοποίησης  

Εργαστήρια Βασισμένα σε Υπολογιστή  

Συσκευές Σύνδεσης με το Περιβάλλον ή συγχρονικές διατάξεις (αισθητήρες)  
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Συστήματα Ρομποτικής (τύπου Lego)  

Μικρόκοσμοι σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα  

Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα (τύπου Logo)  

Εκπαιδευτικά παιγνίδια ή ηλεκτρονικά παιγνίδια  

Λογισμικό Γενικής Χρήσης (εφαρμογές γραφείου, κλπ)  

 

Συστήματα Έκφρασης, Αναζήτησης & Επικοινωνίας της Πληροφορίας  

Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες  

Εφαρμογές Διαδικτύου (chat, forums, video conference)  

Εργαλεία Διαδικτύου για Συνεργασία και Επικοινωνία (συστήματα συνεργατικής 

μάθησης) 

 

Ηλεκτρονικά παιγνίδια Διαδικτύου (MOO, MUDs)  

Εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες (portals)  

Θεωρίες του εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού  

Ψηφιακές Εγκυκλοπαίδειες & Λεξικά  

Ψηφιακές βιβλιοθήκες  

Μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο (search engines)  

Λογισμικό Γενικής Χρήσης (εφαρμογές γραφείου, κλπ)  

Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων & ιστοσελίδων  

 

Το θέμα (τα) του σεναρίου:  

Αναφέρεται συνοπτικά το θέμα του σεναρίου; (ιδέα, γνωστικό αντικείμενο, μέσα) 

Είναι καλό να χρησιμοποιούνται λέξεις – κλειδιά από το πρόγραμμα σπουδών για το γνωστικό 

αντικείμενο.  

 

Το σκεπτικό του σεναρίου:  

Αναφέρεται συνοπτικά το σκεπτικό του σεναρίου; (για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, τι προβλήματα 

θέλει να αντιμετωπίσει, πώς και με ποια θεωρητική τεκμηρίωση). Ειδικότερα: 
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Τα γνωστικά – διδακτικά προβλήματα που αφορούν το θέμα του σεναρίου: 

Γίνεται αναφορά στα καταγεγραμμένα από τη βιβλιογραφία και την έρευνα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές, τα οποία το σενάριο στοχεύει να θεραπεύσει.  

Οι καινοτομίες που εισάγονται με το σενάριο: 

Τι προσφέρει το σενάριο σε σχέση με τα γνωστά ήδη διδακτικά μέσα; 

Η προστιθέμενη αξία: 

Πως το σενάριο δίνει λύσεις  

Το θεωρητικό πλαίσιο: 

Ποιο είναι το γνωστικό και ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται το σενάριο;  

 

Το πλαίσιο εφαρμογής: 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Ο χρόνος υλοποίησης: 

Προαπαιτούμενες γνώσεις– ικανότητες των μαθητών: 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:  

Απαιτούμενες συνθήκες υλοποίησης: 

 

Για την παρουσίαση του σεναρίου:  

Επιμέρους δραστηριότητες (πλήθος) 

Εργαλεία (ονομαστική αναφορά) 

Πηγές (πλήθος – ονομαστική αναφορά) 

Ρόλοι (συνοπτική αναφορά) 

Φύλλα εργασίας (πλήθος) 

 

Για την αξιολόγηση του σεναρίου: 

Ως προς τις επιδιώξεις του σεναρίου 

Ως προς τα εργαλεία 

Ως προς την διαδικασία υλοποίησης 

Ως προς την προσαρμογή και επεκτασιμότητα 

 




