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Διδακτικό σενάριο #1: Κακϊσ ςχεδιάηετε και προετοιμάηετε ζνα επερχόμενο μάκθμα, ςκζφτεςτε 
τι πρζπει να καλυφκεί. Κάνετε ζνα ςχζδιο βιμα προσ βιμα για το τι πρζπει να κάνουν οι μακθτζσ 
και πότε πρζπει να το κάνουν. Κακϊσ ξεκινά θ περίοδοσ του μακιματοσ, λζτε ςτουσ μακθτζσ τι 
πρζπει να κάνουν, παρακολουκείτε ςτενά τθ ςυμμόρφωςι τουσ και, όταν χρειάηεται, ξεκακαρίςτε 
ότι δεν υπάρχει χρόνοσ για χάςιμο. Για να διατθριςετε τουσ μακθτζσ προςθλωμζνουσ ςτο μάκθμα, 
βεβαιωκείτε ότι ακολουκοφν τισ οδθγίεσ ςασ, υπακοφουν ςτισ εργαςίεσ τουσ και βαςικά κάνουν 
αυτό που υποτίκεται ότι κάνουν, ενϊ δεν κάνουν αυτό που δεν πρζπει να κάνουν. Πταν οι μακθτζσ 
ξεφεφγουν από το ςτόχο τουσ, τουσ διορκϊνετε λζγοντασ: «Ρρζπει να εργαςτείτε τϊρα», 
«ςυμπεριφερκείτε υπεφκυνα» και «υπάρχει ϊρα για δουλειά και υπάρχει ϊρα για ςυηιτθςθ - 
τϊρα είναι ϊρα για δουλειά». Για να παρακινιςετε τουσ μακθτζσ, προςφζρετε κάποια κίνθτρα και 
προνόμια. Πταν οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ και αποτυχίεσ, παρεμβαίνεισ γριγορα για 
να δείξεισ και να τουσ πεισ τον ςωςτό τρόπο να το κάνουν. Πταν κάνουν αυτό που τουσ λζτε να 
κάνουν και όταν δίνουν ςωςτζσ απαντιςεισ, χαμογελάτε και τουσ επαινείτε. Πταν δεν κάνουν αυτό 
που τουσ λζτε να κάνουν και όταν δεν ςυμπεριφζρονται ςωςτά, ξεκακαρίηετε ότι είςτε υπεφκυνοι 
και ότι είναι δικι ςασ ευκφνθ να βεβαιωκείτε ότι ενεργοφν υπεφκυνα και ολοκλθρϊνουν το ζργο 
τουσ. Συμπεραςματικά, παίρνετε μια «μθ ελαςτικι» ςτάςθ και βεβαιϊνεςτε ότι οι μακθτζσ κάνουν 
αυτό που τουσ λζτε να κάνουν, ακόμα κι αν αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να τουσ αςκιςετε πίεςθ να 
κάνουν αυτό που υποτίκεται και απαιτείται. 

 
Αυτι θ προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία περιγράφει αυτό που κάνετε ςε κακθμερινι βάςθ για να 
παρακινιςετε και να προςελκφςετε τουσ μακθτζσ ςασ; 
 

Πχι,  κακόλου 1 2 3 4 5 6 7 Ναι,  Ράρα πολφ 
 

Διδακτικό σενάριο #2: Κακϊσ ςχεδιάηετε και προετοιμάηετε ζνα επερχόμενο μάκθμα, ςκζφτεςτε 
τι κζλουν και τι χρειάηονται οι μακθτζσ ςασ. Αναρωτιζςτε αν οι μακθτζσ κα βρουν το μάκθμα 
ενδιαφζρον και χριςιμο για τθ ηωι τουσ. Για να υποςτθρίξετε το ενδιαφζρον και τθν αξία τουσ για 
το μάκθμα, προετοιμάηετε οριςμζνουσ πόρουσ εκ των προτζρων, ϊςτε να μποροφν να δουν πόςο 
ενδιαφζρον και πόςο ςθμαντικό είναι πραγματικά το μάκθμα. Για να προςελκφςετε καλφτερα τουσ 
μακθτζσ ςτο μάκθμα, δθμιουργείτε μια προκλθτικι δραςτθριότθτα για τουσ μακθτζσ και 
δθμιουργείτε μερικζσ ενδιαφζρουςεσ ερωτιςεισ για να κεντρίςετε τθ προςοχι τουσ. Κακϊσ ξεκινά 
θ περίοδοσ του μακιματοσ, ανακαλείτε τισ πλθροφορίεσ και τισ προτάςεισ των μακθτϊν ςασ, πριν 
οριςτικοποιιςετε το πλάνο του μακιματοσ τθσ θμζρασ, ενθμερϊνοντασ τουσ μακθτζσ ςασ ότι 
αποδζχεςτε και εκτιμάτε τισ ςκζψεισ, τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ τουσ. Για να παρακινιςετε τουσ 
μακθτζσ, αφιερϊςτε χρόνο για να εξθγιςετε γιατί το μάκθμα είναι ςθμαντικό, πϊσ ταιριάηει με 
τουσ προςωπικοφσ τουσ ςτόχουσ και γιατί αξίηει να το κάνετε. Πταν οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν 
δυςκολίεσ και αποτυχίεσ, επιδεικνφετε υπομονι - δίνοντάσ τουσ το χρόνο και το χϊρο που 
χρειάηονται για να καταλάβουν το πρόβλθμα μόνοι τουσ. Πταν οι μακθτζσ διαμαρτφρονται και 
παίρνουν ελάχιςτθ ι κακόλου πρωτοβουλία, αναγνωρίηετε και αποδζχεςτε τα αρνθτικά τουσ 
ςυναιςκιματα, λζγοντάσ τουσ ότι καταλαβαίνετε γιατί μπορεί να αιςκάνονται ζτςι, λόγω τθσ 
δυςκολίασ και τθσ πολυπλοκότθτασ του μακιματοσ. Κακϊσ ςυνομιλείτε με τουσ μακθτζσ, 
αποφεφγετε να χρθςιμοποιείτε οποιαδιποτε πιεςτικι γλϊςςα όπωσ «πρζπει», «πρζπει» και 
«πρζπει». Αντίκετα, επικοινωνείτε με τθν κατανόθςθ και τθν ενκάρρυνςι ςασ. Συμπεραςματικά, 
λαμβάνετε υπόψθ τθν οπτικι των μακθτϊν ςασ, αποδζχεςτε τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ 
ενζργειζσ τουσ ςτθ ροι του μακιματοσ και υποςτθρίηετε τθν αναπτυςςόμενθ ικανότθτά τουσ για 
αυτόνομθ αυτορρφκμιςθ/υποςτιριξθ. 

 
Αυτι θ προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία περιγράφει αυτό που κάνετε ςε κακθμερινι βάςθ για να 
παρακινιςετε και να προςελκφςετε τουσ μακθτζσ ςασ; 
 

Πχι,  κακόλου 1 2 3 4 5 6 7 Ναι,  Ράρα πολφ 
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Καταγράψτε 2-3 προτάςεισ τθσ δικισ ςασ εκπαιδευτικισ ρουτίνασ. Στθ ςυνζχεια, εκτιμιςτε εάν οι 

εκπαιδευτικζσ ςασ ρουτίνεσ είναι πιο κοντά ςτο ςενάριο # 1 ι # 2.  
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" Θέλω οι μαιητές μου να ιυμοφνται τα μαιθματα ΦΑ στο σχολείο μαζί μου 
ως…" 
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