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Αποτελέσματα και
στα Θεματικά Πεδία

Εισαγωγή
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Εργαστηρίων
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αποθετήρια

Αξιολόγηση για
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Άξονας 01

Αναδιάρθρωση του διδακτικού σχεδιασμού
των Προγραμμάτων Σπουδών

Μετατόπιση από τη διδακτέα ύλη στα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Το περιεχόμενο των ΠΣ σε κάθε γνωστικό αντικείμενο/μάθημα δεν οργανώνεται με βάση λίστες με την ύλη που πρέπει να διδάξει ο/η εκπαιδευτικός αλλά με
βάση το τι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν, να κατανοούν και να κάνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας.
• Τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα διατυπώνονται με ρήματα τα οποία δηλώνουν αξιολογήσιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
• Αντιστοιχίζονται με ενδεικτικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπικουρούν στην επίτευξή τους.

Παράδειγμα –
Γλώσσα Α’ Δημοτικού:
Η διδασκαλία δεν οργανώνεται με βάση
τα σημεία στίξης αυτά καθαυτά (τελεία,
ερωτηματικό, θαυμαστικό) ως διδακτέα
ύλη αλλά αξιοποιώντας τις
δραστηριότητες εκείνες που θα
καταστήσουν ικανούς τους/τις
μαθητές/μαθήτριες να τα αναγνωρίζουν
και να τα αποδίδουν κατά την
Ανάγνωση (Προσδοκώμενο Μαθησιακό
Αποτέλεσμα).

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες είναι σε θέση
να αναγνωρίζουν τα σημεία στίξης
τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό
και να τα αποδίδουν κατά την
ανάγνωση

• Κάθε δυάδα μαθητών ζωγραφίζει και κόβει τα
σημεία στίξης που έχει διδαχθεί. Ο
εκπαιδευτικός διαβάζει ένα παραμύθι με καλό
επιτονισμό. Κάθε φορά που σταματά την
ανάγνωση οι μαθητές σηκώνουν το κατάλληλο
σημείο στίξης.
• Μεγαλόφωνη ανάγνωση, με κατάλληλο
επιτονισμό, διαλογικών κειμένων ή διαφόρων
ειδών προτάσεων που δηλώνουν έκπληξη,
απορία, θαυμασμό κ.λπ.

Θεματικά Πεδία: Εξασφάλιση συνοχής και συνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η εξασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα εξασφαλίζεται (μεταξύ άλλων) μέσα από Θεματικά Πεδία που
παραμένουν κοινά για κάθε μάθημα σε κάθε τάξη.

Παράδειγμα – Μελέτη Περιβάλλοντος
Δημοτικού:
Θεματικό πεδίο βάσει κεντρικής ιδέας
«Πολιτειότητα»

Παράδειγμα – Μαθηματικά:
Θεματική ενότητα «Μοτίβο- Συναρτήσεις» στο πλαίσιο του Θεματικού
Πεδίου «Αριθμός-Άλγεβρα-Ανάλυση»: από την αναγνώριση μοτίβου στην
Α΄ Δημοτικού έως τη μελέτη μοντέλων πληθυσμών που η μεταβολή τους
περιγράφεται με εκθετικές συναρτήσεις, όπως τα κρούσματα COVID 19.

Άξονας 02

Αναδιάρθρωση του περιεχομένου
των Προγραμμάτων Σπουδών

Επικαιροποίηση ή/και αναδιάρθρωση περιεχομένου
Η σύγχρονη επιστημονική γνώση αναπλαισιώνεται σε σχολική και διδάσκεται στις τάξεις.

Παραδείγματα:

ΠΣ Μαθηματικών • Εισαγωγή Στοχαστικών Μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες
ΠΣ Ιστορίας • Ενίσχυση ευρωπαϊκής και παγκόσμιας θεώρησης της Ιστορίας
ΠΣ Λογοτεχνίας • Ανάγνωση-διδασκαλία αυτοτελούς λογοτεχνικού έργου (βιβλίου)
ΠΣ Βιολογίας • Προσέγγιση βιολογικών εννοιών μέσω κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων
ΠΣ Πληροφορικής • Ανάπτυξη λύσεων αυθεντικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων

υπολογιστικών εργαλείων ▸ ανταπόκριση στις τεχνολογικές προκλήσεις
της κοινωνίας του 21ου αιώνα

Καλλιέργεια Δεξιοτήτων και Γραμματισμών / Διασύνδεση με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Νέοι Γραμματισμοί

Ψηφιακός

Τεχνολογικός

Στα Μέσα

Οπτικός

Πληροφοριακός

Παράδειγμα:
Φυσική – Χημεία – Βιολογία ▸ Ενίσχυση πειραματισμού σε ομάδες:
Ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες, τόσο
εργαστηριακές όσο και με αξιοποίηση των Τεχνολογικών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Περιβαλλοντικός

Πολιτισμικός

Άξονας 03

Γενίκευση της ψηφιακής διάστασης
των Προγραμμάτων Σπουδών

Διασύνδεση με ψηφιακό υλικό
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών συνδέονται με ψηφιακό υλικό σε:
• αποθετήριο ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων
• αποθετήριο διδακτικών σεναρίων

Παραδείγματα – Μελέτη Περιβάλλοντος
Δημοτικού, Γεωγραφία Δημοτικού,
Γεωλογία-Γεωγραφία Γυμνασίου:
• Δημιουργία podcasts
• Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών και ψηφιακής
χαρτογραφίας
• Αξιοποίηση των εικονικών
περιηγήσεων (Virtual Fields Trips) και
των αφηγηματικών χαρτών (Story maps)

Ψηφιακή αποτύπωση Προγραμμάτων Σπουδών
Η ψηφιακή αποτύπωση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών Εκπαιδευτικού σε ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ επιτρέπει:
• Την πρόσβαση σε αυτά όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας
• Την επικαιροποίηση του περιεχομένου
• Τη διαμόρφωση Κοινοτήτων Μάθησης Εκπαιδευτικών

Απεικόνιση πλατφόρμας
όπου αποτυπώνονται ψηφιακά
τα Προγράμματα Σπουδών

Αναστασίου Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα,
T: 213 1335100
proedros@iep.edu.gr

