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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
(Σχέδια Μαθήματος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) 

 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής 

Αναφέρεται ο τίτλος της Διδακτικής Πρακτικής, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό της. 

Η Τέχνη στην Εκπαίδευση: Ζωγραφική και Συμβολισμός 

 

1.2 Δημιουργός/-οι 

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μηνιώτη 
 
Πατρώνυμο: Γεώργιος 
 
Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός      X   Σχολικός Σύμβουλος         Στέλεχος  Διοίκησης  
 
Στοιχεία Οργανικής Θέσης:Πειραματικό ΓΕΛ Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λακέρδα Λουτρών, Μυτιλήνη, 81100 
 
E-mail: minioti@aegean.gr 
 
Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
 
Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου 
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εκπαιδευτικού προγράμματος;     
 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      X 
Αν ναι, να αναφέρετε την ονομασία του: ……………………………………………….. 

Ιστοσελίδα / blog: ………………………………………………………………………….. 

 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:  (π.χ. Μαθηματικά Ε΄ 

Δημοτικού)   Αγγλικά A/ Β /Γ Λυκείου 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’) 

Διερεύνηση ενός οπτικού ερεθίσματος, Καλλιέργεια της στοχαστικής ικανότητας,  
κατάθεση  αιτιολογημένης άποψης, ενδυνάμωση του επιχειρηματικού λόγου, 
διατύπωση σύνθετων ιδεών /making logical assumptions/deductions, argument,  

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠ 

Η αξιοποίηση της Αισθητικής Εμπειρίας στην Εκπαίδευση 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών
του Νέου Σχολείου 

Tο Νέο Σχολείο αναγνωρίζει την αξία της Τέχνης στην εκπαίδευση καθώς η Τέχνη
καλλιεργεί το στοχασμό, τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία, την επικοινωνία των
ιδεών,την κατανόηση της διαφορετικότητας και τη γνωστική ανάπτυξη. 

 

 

 

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε 

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: 

Πρωτοβάθμια                                          Δευτεροβάθμια         X 

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσετε Α/Β/Γ Λυκείου    

Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 
διαφορετικών σχολείων;    

ΝΑΙ                   ΟΧΙ     Χ 
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Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

1.5 Είδος Διδακτικής Πρακτικής 
 

Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 
 

1. Σχέδιο Μαθήματος (σχέδιο για διδασκαλία 45’ ή λιγότερο ή διδακτικό 

δίωρο).                                                                                                          Χ 

2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήματος με μεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο 

Διδασκαλίας). 

3. Ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. 

4. Επιτυχημένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού 

προγράμματος.  

6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο 

ή σε κάποια δράση. 

7. Επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. 

9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των 

μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

Πρακτική αποδοτικής αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικών 

καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

10. Καλές Πρακτικές με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία με άλλες τάξεις / με άλλα 

σχολεία). 

11. Άλλο …………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….............. 

 
1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Οι διδακτικές πρακτικές είναι στοχοκεντρικές. Ο γενικός σκοπός της διδακτικής 
πρακτικής και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που 
υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και 
τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα 
ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους. 

Γενικός Σκοπός: Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στην καλλιτεχνική έκφραση 
και να ενεργοποιήσουν τη στοχαστική τους ικανότητα. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
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διαδικασία.  

Να σκέφτεται κριτικά και να αιτιολογεί την άποψη του. 

Να συγκρίνει και να εντοπίζει διαφορές. 

Να γνωρίσει Έλληνες και ξένους ζωγράφους και να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά 

τους. 

Να διαμορφώσει θετική στάση για τη ζωγραφική και τα πληροφορηθεί για τα διάφορα 

ρεύματα και τάσεις/νοοτροπίες στην Τέχνη. 

Να αναπτύξει συνεργατική ικανότητα. 

Να αποδίδει στα Αγγλικά επιλεγμένες πληροφορίες και να παράγει προφορικό και 

γραπτό λόγο που να χαρακτηρίζεται απο κριτική σκέψη. 

Να αξιοποιεί τις ψηφιακές του δεξιότητες.  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Σημειώστε αν  αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  

Για την εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό υλικό (πίνακας «the 
awakening consience») απο την συλλογή Tate Gallery και οπτικοακουστικό υλικό με τη 
χρήση YouTube (The Preraphaelites).  Δημιουργήθηκε παρουσίαση με την χρήση 
powerpoint που περιείχε τα βασικά σημεία-ενότητες του έργου με ερωτήσεις και 
σχολιασμό του συμβολισμού.  

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Υπολογίζεται ο χρόνος που θα διαρκέσει η Διδακτική Πρακτική σε σχέση με τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, το ΑΠΣ και το συνολικό 
πρόγραμμα του σχολείου. 

     Συνήθως περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Ώρα έναρξης: η έναρξη της Διδακτικής Πρακτικής μπορεί να συσχετίζεται με 
άλλες δραστηριότητες της τάξης, που μπορεί να θεωρούνται προαπαιτούμενες 
της εφαρμογής της. 

Αρχή της διδακτικής ώρας  /Δεν προαπαιτούνται άλλες δραστηριότητες             

Διάρκεια: η Διδακτική Πρακτική μπορεί να διαρκέσει από μια διδακτική ώρα με τη
διενέργεια μιας ή δύο δραστηριοτήτων (Σχέδιο Μαθήματος) έως μια εβδομάδα,
ένα μήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος (Εκπαιδευτικό Σενάριο). 
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              Μία ή δύο διδακτικές ώρες 

• Συχνότητα: εξαρτάται από το θέμα της Διδακτικής Πρακτικής. Μπορεί να 
διενεργηθεί σε συνεχόμενη σχολική περίοδο ή σε χωριστές σχολικές περιόδους, 
κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Ξεχωριστές σχολικές ώρες κατά τη διάρκεια του χρόνου 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

-  Περιγράφεται το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 
- Γίνεται αναλυτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής.  
- Κάθε δραστηριότητα μπορεί να περιγράφεται ανά φάσεις εργασίας, εάν πρόκειται για 
την ανάπτυξη π.χ. ενός project (A’ Φάση: διαμόρφωση πρότερων εμπειριών και 
γνώσεων, Β’ Φάση: Αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού από πηγές κτλ.) ή ανά 
διδακτική ώρα (1ο δίωρο: παρακολούθηση ταινίας της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης  και 
διερεύνηση των εμπειριών των παιδιών για το εξεταζόμενο θέμα κτλ.). 

   

Επιλέγω τον πίνακα The Awakening Conscience του William Holman Hunt, και 
επιχειρώ μία στοχαστική παρατήρηση βασισμένη στο ‘μοντέλο’ του D. Perkins. 

Η παρατήρηση περνά μέσα από τέσσερις διαδοχικές φάσεις: 

Α) 1η φάση: παρατήρηση 

Δίνουμε χρόνο για ‘γενναιόδωρη’ παρατήρηση, χωρίς να προβούμε σε πρόχειρα 
συμπεράσματα. 

Β) 2η φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση 

Δεν ερμηνεύω αλλά παρατηρώ ακόμα καλύτερα και ανασυνθέτω τα δεδομένα με μια 
δημιουργική ματιά. 

Γ) 3η φάση:Αναλυτική και σε βάθος παρατήρηση 

Επιχειρώ να εμβαθύνω ακόμα περισσότερο, να ερμηνεύσω , να εξηγήσω και να 
οδηγηθώ σε συμπερασματικές κρίσεις. 

Δ) 4η φάση: Ολιστική παρατήρηση 

Αξιοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τα προηγούμενα στάδια και 
ενεργοποιώντας την οργανωτική μας σκέψη και τον κριτικό στοχασμό επιχειρούμε μια 
συνολική εκτίμηση  του έργου. 

Η στοχαστική προσέγγιση του Perkins ενεργοποιεί με διαφορετικό τρόπο τη στοχαστική 
διάθεση του μαθητή. Στόχος της της όλης διεργασίας είναι η υιοθέτηση μιας νοοτροπίας 
της σκέψης λιγότερο βιαστικής και πρόχειρης, λιγότερο χαοτικής, αλλά περισσότερο 
μεθοδικής  και δημιουργικής. 

 

  ……………………………………………………………………………………………….. 
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2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψηφιακή/ 
έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματοποίησης 
των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.  
 
Στο μοντέλο Perkins δεν προβλέπονται ενδεικτικά ερωτήματα, καθώς πρόκειται 
περισσότερο για μια εσωτερική διεργασία κατά την οποία ο μαθητής συνθέτει τη δική 
του εκτίμηση για το έργο και εκφράζει την αίσθηση που αποπνέει το έργο. Ωστόσο, 
μερικά κατευθυντήρια ερωτήματα στην αρχή της κάθε φάσης θα βοηθήσουν τους 
μαθητές να μάθουν πως να σκέφτονται και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία. 
 
Ενδεικτικά ερωτήματα: 
 
1η φάση: 
  -Τι βλέπετε; 
  -Τι ερωτήματα, απορίες σας δημιουργούνται; 
  -Ποιά είναι τα πιό ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του έργου; 
  -Καταγράψτε τις σκέψεις σας, ξεκουραστείτε και επανέλθετε με νέες παρατηρήσεις. 
 
2η φάση: 
  -Τι συμβαίνει στον πίνακα; Φτάξτε ένα ‘σενάριο’ γι αυτό που βλέπετε. 
  -Τι ατμόσφαιρα αποπνέει το έργο; 
  - Αναζητήστε σημεία ‘εκπλήξεις’. 
  -Απομονώστε αυτά τα σημεία και δέστε αν πίσω από αυτά υπάρχουν συμβολισμοί και 
άλλα μηνύματα 
  -Κάντε συνδέσεις ιστορικές και πολιτισμικές με βάση τα στοιχεία που σας έχει δώσει ο 
καθηγητής σας (William Holman Hunt and the Pre-Raphaelites). 
  -Mελετείστε τα τεχνικά στοιχεία του έργου (όγκο, χρώμα, κίνηση, φόρμα,πινελιές) και 
τις πιθανές υπερβολές στα στοιχεία αυτά. Υπάρχουν κρυμμένα μηνύματα; 
 
3η φάση: 
  -Γυρίστε πίσω στα σημεία που σας εξέπληξαν/εντυπωσίασαν. Γιατί τα χρησιμοποιεί ο 
καλλιτέχνης; Εξηγείστε. 
  -Ποιά είναι τα δυνατά σημεία του έργου; Τι σε κάνει να το πιστεύεις; 
  -Αν καταργήσεις ένα από αυτά πόσο επηρεάζεται το έργο; 
  -Με βάση τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει μέχρι τώρα προσπάθησε να 
δώσεις λύσεις στο πάζλ των αποριών, ερωτημάτων, εκπλήξεων. 
  
4η φάση: 
Αξιοποιώντας τις μέχρι τώρα πληροφορίες που συλλέξατε από τις προηγούμενες 
φάσεις επιχειρήστε μια συνολική εκτίμηση του έργου.  
Απευθυνόμενοι στην  ολομέλεια, συζητήστε πως αντιμετωπίσατε το έργο αρχικά και 
πως μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης (παλιά νόμιζα, τώρα νομίζω). 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 
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Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την 
υποστήριξη της κάθε δραστηριότητας της Διδακτικής Πρακτικής. Αναφέρονται 
εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές, διαδικτυακά περιβάλλοντα και συστήματα που 
μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, βιντεοταινίες, διαδικτυακές πηγές κτλ. 
 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
Κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής ή μετά την πραγματοποίησή της, ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την 
αξιολόγησή της, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει 
πραγματοποιηθεί: 

• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική 
αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους, 

• στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση) για 
να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 
αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ. 

 

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο Δημιουργός 
που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 
1. Το Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο 
δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.  
2. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα 
ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να 
αναπαράγει ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο 
ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς 
και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.  
3. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς 
επιθυμώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε): 

 
Επώνυμα        Χ                                   Ανώνυμα  

Αν δεν καταγράψετε την επιθυμία σας αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή 
αξιοποίηση να γίνει ανώνυμα.  

 

*Για πρακτικούς λόγους,  η χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει και το 

θηλυκό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 Οκτ. 11 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: Μαρία   Μηνιώτη  


	ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
	(Σχέδια Μαθήματος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) 

