
 

 

Οδηγίες στους υποψήφιους εκπαιδευτές 

 

 Ο χρόνος της συνολικής παρουσίασης πρέπει να κυμαίνεται από 

12 ως 16 λεπτά 

 Στη μικροδιδασκαλία οφείλετε να εμπλέξετε τους μαθητές σε 

ενεργητικές μορφές μάθησης (όχι διάλεξη!). Χρησιμοποιήστε τη 

μεθοδολογία “Cards on the Table” (φτιάξιμο και ανάλυση χεριού, 

μετασχηματισμός διανομής)  

 Να αποφύγετε την ανάγνωση των σημειώσεών σας. Επιτρέπετε, 

ωστόσο, να τις συμβουλεύεστε.  

 Να αποφύγετε την ανάγνωση από το βιβλίο. Επιτρέπετε να το 

συμβουλεύεστε.  

 Η μικροδιδασκαλία αποτελεί παρουσίαση μαθήματος σε σύντομο 

χρόνο. Άρα, πρέπει να διδάξετε και να βοηθήσετε τους 

αξιολογητές να αντιληφθούν το ύφος της διδασκαλίας σας (ώστε 

να τους δώσετε τη δυνατότητα να σας αξιολογήσουν ουσιαστικά).  

 Η ομάδα των μαθητών μπορεί να θέσει ερωτήσεις, στις οποίες 

οφείλετε να απαντήσετε, αν αφορούν το θέμα που παρουσιάζετε. 

Δεν έχουν δοθεί «κρυφές» οδηγίες στους μαθητές.  

 Η ομάδα των αξιολογητών δεν επεμβαίνει στη μικροδιδασκαλία, 

ούτε θα σας κατευθύνει με οποιοδήποτε τρόπο. Αν η 

μικροδιδασκαλία σας είναι άστοχη (άλλο θέμα από αυτό που 

ζητείται), η επιτροπή δε θα επέμβει.  

 Μπορείτε να ζητήσετε διευκρινίσεις για το σχέδιο μαθήματος που 

σας έτυχε πριν ή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας – όχι 

όταν θα έχετε αρχίσει την παρουσίαση.  

 Σε κάθε θέμα αναφέρεται το βιβλίο, το κεφάλαιο, η παράγραφος 

και η σελίδα του θέματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά 

τα στοιχεία. Όλη η προηγούμενη ύλη θεωρείται ως γνωστή για 

τους εκπαιδευόμενους.  

 Θα σας δοθεί η δομή της μικροδιδασκαλίας σε έντυπο (Εισαγωγή 

… Κυρίως θέμα … Επίλογος). Μπορείτε να το αξιοποιήσετε στο 

βαθμό που το επιθυμείτε.  



 Αν προτιμάτε ένα δικό σας πλάνο / δομή μαθήματος η ομάδα 

αξιολόγησης δεν έχει σχετική αντίρρηση. Σε κάθε περίπτωση 

όμως θα αξιολογηθείτε στη σύνδεση της γνώσης, στους στόχους 

του μαθήματος, στην ανάλυση του θέματος, στον τρόπο 

παρουσίασης, στην εκφορά του λόγου.  

 

Σας ευχόμαστε καλή προσπάθεια και επιτυχή αποτελέσματα!  

 


