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ΠΟΙΟ ΠΑΙΡΝΔΙ ΣΙ ΑΠΟΦΑΔΙ;

Ο ΓΑΚΑΛΟ;

Ο ΜΑΘΗΣΗ;

1.ΠΑΡΑΓΓΔΛΜΑ

2.ΣΑΘΜΟΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΑΚΗΗ

3.ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ

4.ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ

5.ΜΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ

6.ΚΑΘΟΓΗΓΟΤΜΔΝΗ ΔΦΔΤΡΔΣΙΚΟΣΗΣΑ

7.ΤΓΚΛΙΝΟΤΑ ΔΦΔΤΡΔΣΙΚΟΣΗΣΑ

8.ΑΠΟΚΛΙΝΟΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

9.ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

10.ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

11.ΑΤΣΟΓΙΓΑΚΑΛΙΑ



Παξάγγεικα Ο εθπαηδεπηηθόο δίλεη νδεγίεο θαη ν καζεηήο αληηδξά ζε απηέο. Η εθηέιεζε είλαη αθξηβήο κε

ζηόρν ηελ αληηγξαθή ελόο κνληέινπ

Πξαθηηθή εμάζθεζε ζε

ζηαζκνύο

Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη γλσζηέο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζηαζκνύο θαη ηνπνζεηεί θαξηέιεο κε

νδεγίεο/ αζθήζεηο. Ο καζεηήο εθηειεί ηηο αζθήζεηο αηνκηθά ή νκαδηθά ζηνλ θάζε ζηαζκό κε ή

ρσξίο αλαηξνθνδόηεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό.

Ακνηβαία δηδαζθαιία Ο εθπαηδεπηηθόο εηνηκάδεη θαξηέια κε θξηηήξηα πξνζνρήο γηα κηα άζθεζε. Τα παηδηά ζε

δεπγάξηα, εθηειεζηήο θαη βνεζόο, θάλνπλ ηελ άζθεζε θαη ν βνεζόο δίλεη άκεζε αλαηξνθνδόηεζε

ζηνλ εθηειεζηή κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο θαξηέιαο γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηεο άζθεζεο.

Απηνέιεγρνο Ο εθπαηδεπηηθόο εηνηκάδεη έλα θύιιν αμηνιόγεζεο γηα κηα άζθεζε ή γηα έλα ζέκα. Ο καζεηήο

εθηειεί ηελ άζθεζε αηνκηθά θαη κε βάζε ηα ζεκεία ηνπ θύιινπ αμηνιόγεζεο αμηνινγεί ηνλ εαπηό

ηνπ έηζη ώζηε λα ηνλ βειηηώζεη.

Με απνθιεηζκόο
δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνύ

δπζθνιίαο ηεο θάζε άζθεζεο

Ο εθπαηδεπηηθόο πξνεηνηκάδεη κηα άζθεζε έηζη ώζηε λα δώζεη ηελ επθαηξία ζε όια ηα παηδηά λα

ηελ εθηειέζνπλ.

Καζνδεγνύκελε

Εθεπξεηηθόηεηα

Ο εθπαηδεπηηθόο ζέηεη κηα ζεηξά από εξσηήζεηο έηζη ώζηε λα θαζνδεγήζεη ηνλ καζεηή λα θηάζεη

ζην αλακελόκελν απνηέιεζκα.

Σπγθιίλνπζα

Εθεπξεηηθόηεηα

Ο εθπαηδεπηηθόο ππνβάιεη κηα εξώηεζε ή έλα πξόβιεκα θαη νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα

αλαθαιύςνπλ ηε κνλαδηθή ιύζε πνπ ππάξρεη ζε απηό.

Απνθιίλνπζα

Παξαγσγηθόηεηα

Ο δάζθαινο ζέηεη έλα εξώηεκα θαη νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα βξνύλ πνιιέο πηζαλέο απαληήζεηο

ζε απηό

Σρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο

από καζεηή

Ο εθπαηδεπηηθόο πξνηείλεη ην ζέκα δηδαζθαιίαο. Δίλεη ζην καζεηή έλα θύιιν κε δηάθνξεο

αζθήζεηο. Ο καζεηήο επηιέγεη θαη εθηειεί κηα ζεηξά από αζθήζεηο πνπ νξγαλώλεη ζε έλα

πξόγξακκα.

Πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή Ο καζεηήο επηιέγεη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία επηζπκεί λα δηδαρζεί ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο.

Απηνδηδαζθαιία Ο καζεηήο απνθαζίδεη ηη ζέιεη λα κάζεη, ην ζρεδηάδεη, ην εθηειεί θαη ην αμηνινγεί. Ο

εθπαηδεπηηθόο αζθεί ζπκβνπιεπηηθό ξόιν.
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Μπνξεί λα εθαξκνζηνύλ:

 ΞΔΥΩΡΙΣΑ, Δ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

(έλα ζηπι)

 ΤΝΓΤΑΣΙΚΑ ΣΟ ΙΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ

(πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζηπι)
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Έλα κάζεκα κε ζπλδπαζκό ζηπι δηδαζθαιίαο
Ρπζκηθή κε ζηεθάλη

1.   Παξάγγεικα π.ρ.«Ο θαζξέθηεο»

2.   ε ζηαζκνύο εξγαζίαο

κε νκάδεο

3.   Ακνηβαία δηδαζθαιία

1. Ο δάζθαινο επηδεηθλύεη ηηο 
αζθήζεηο θαη νη καζεηέο εθηεινύλ

2. Οη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε ζηαζκνύο 
θαη βάδνπλ ζε θηλεηηθό κνηίβν ηηο 
αζθήζεηο πνπ δείρλνπλ νη θαξηέιεο

3.      Σα παηδηά ρωξίδνληαη ζε δεπγάξηα.Σν 
έλα παηδί  αμηνινγεί ηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ άιινπ παηδηνύ κε 
βάζε θξηηήξηα πνπ δίλεη ζε θαξηέια 
ν δάζθαινο π.ρ. ιαβή ρεξηώλ 
πάλω, θάηω, δεμηόηεηεο κε ζηεθάλη, 
θαιά, αξθεηά θαιά, πνιύ θαιά.
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Ένα μάθημα με ζυνδυαζμό ζηυλ διδαζκαλίας
Ρυθμική με ζηεθάνι

4. Με απνθιεηζκόο

5. Καζνδεγνύκελε εθεπξεηηθόηεηα

4. Τπάξρνπλ ζην ρώξν δηάθνξα 

κεγέζε ζηεθαληώλ, κηθξά θαη 

κεγάια. Σν θάζε παηδί επηιέγεη ην 

είδνο ηνπ ζηεθαληνύ κε ην νπνίν 

ζα εξγαζηεί.

5.   Με πνην ηξόπν κπνξεί λα 

πεξάζεη ην ζηεθάλη πάλω από 

ην ζώκα ηνπ ζπκκαζεηή 

κνπ/δεπγαξηνύ κνπ
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Ένα μάθημα με ζυνδυαζμό ζηυλ διδαζκαλίας
Ρυθμική με ζηεθάνι

6. πγθιίλνπζα εθεπξεηηθόηεηα

7. Απνθιίλνπζα παξαγωγηθόηεηα

8. ρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο

6. Με πνηα ζεηξά λα βάινπκε ζην 
θηλεηηθό κνηίβν ηηο αζθήζεηο 
ηεο θαξηέιαο έηζη ώζηε λα 
ππάξρεη ζπλερήο θίλεζε ρωξίο 
δηαθνπή;

7.      Φηηάμηε έλα θηλεηηθό κνηίβν κε 
5 δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο.

8.       Από ηνλ θαηάινγν κε θηλήζεηο 
νη καζεηέο επηιέγνπλ θάπνηεο 
θαη θάλνπλ κηα ρνξνγξαθία.


