
Μικροδιδασκαλία

(Micro-teaching)



Τι είναι η μικροδιδασκαλία?  1/1

• Η µικροδιδασκαλία ως µέθοδος εκ̟αίδευσης εκ̟αιδευτικών

εφαρµόστηκε για ̟ρώτη φορά στη δεκαετία του 1960 στις

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.

• Οι αρχικοί σχεδιαστές ήταν οι Allen & Ryan (1966), οι ο̟οίοι

είχαν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας µέσω της

σύνδεσης θεωρίας – ̟ράξης.



Τι είναι η μικροδιδασκαλία? 1/2

• Η µικροδιδασκαλία α̟οτελεί µία φέτα (slice) της

διδασκαλίας, ένα µικροµάθηµα, το ο̟οίο δίνει στους

εκ̟αιδευτικούς τη δυνατότητα –στο ̟λαίσιο ενός

ασφαλούς και «εργαστηριακού» ̟εριβάλλοντος -

αφενός να α̟οκτήσουν αλλά και να τελειο̟οιήσουν

̟αιδαγωγικές, εκ̟αιδευτικές, κοινωνικές δεξιότητες

και τεχνικές τους και αφετέρου να βελτιώσουν τη

διδασκαλία τους, ̟αρατηρώντας και σχολιάζοντας

κριτικά τις µικροδιδασκαλίες των συναδέλφων τους.



Τι είναι η μικροδιδασκαλία? 1/3

Θεωρητικά η µικροδιδασκαλία στηρίχθηκε στις

̟αραδοχές ότι µαθαίνουµε α̟ό:

• Τον αναστοχασµό της δικής µας διδακτικής

δραστηριότητας,

• Τη λειτουργία µας ως εκ̟αιδευοµένων, ενώ µας

διδάσκουν άλλοι,

• Την ανάλυση και συζήτηση αυτών των διαφορετικών

εµ̟ειριών (Allen & Ryan, 1966) .



Τι είναι η μικροδιδασκαλία 1/4

• Με μία έννοια η μικροδιδασκαλία είναι μορφή σύντομης

«μαθητείας», που σκοπό έχει να εξοικειώσει τον

εκπαιδευόμενο με ποικίλες διδακτικές δραστηριότητες, με

διδακτικές δεξιότητες και με διάφορα διδακτικά

προβλήματα ώστε να βελτιώσει τη διδασκαλία του. 

• Με τη δική του άσκηση αλλά και με την παρακολούθηση

των μικροδιδασκαλιών των συναδέλφων του βοηθιέται να

γνωρίσει τα αδύνατα σημεία του και να τα βελτιώσει, αλλά

και να βασιστεί στα δυνατά του σημεία και να τα επεκτείνει.  



• Στην Ελλάδα η µικροδιδασκαλία εφαρµόστηκε για
̟ρώτη φορά στη Σχολή ΣΕΛΕΤΕ (σηµερινή ΑΣΠΑΙΤΕ) το
1973, στο ̟λαίσιο τα Πρακτικής Άσκησης των
σ̟ουδαστών της.  

• Αργότερα εντάχθηκε ως µέρος της εκ̟αίδευσης των
εκ̟αιδευτικών σε αρκετά τµήµατα των ΑΕΙ, ιδιαίτερα
στα Παιδαγωγικά Τµήµατα. 

• Το 1999 ιδρύθηκε το ̟ρώτο εργαστήριο
Μικροδιδασκαλίας στο Τµήµα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής και σε άλλα τµήµατα του ΑΠΘ. 

• Η µικροδιδασκαλία εφαρµόστηκε και στην
εκ̟αίδευση των 10.000 εκ̟αιδευτών εκ̟αιδευτών
ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ.

•



Ο σχεδιασμός της μικροδιδασκαλίας

• Μια µικροδιδασκαλία αφορά στην οργάνωση µιας

διδακτικής δραστηριότητας, ενός διδακτικού

στιγµιότυ̟ου, ενός µέρους µιας ∆ιδακτικής Ενότητας

κλ̟ σε χρονική διάρκεια 10 ή 15 ή 20 λ, και α̟αιτεί

αναλυτικό και σαφή σχεδιασµό, ̟ου ̟εριλαµβάνει

α̟αραίτητα:    



Ο σχεδιασμός της μικροδιδασκαλίας

• Προετοιµασία της διδασκαλίας σε µικροε̟ί̟εδο,

• Σαφής διατύ̟ωση των εκ̟αιδευτικών στόχων, 

• Κατάλληλη διάθρωση της διδακτικής ύλης σε
υ̟οενότητες σε αντιστοιχία µε το ̟εριεχόµενο του
µαθήµατος,

• Αντιστοιχία χρόνου-ύλης,

• Ε̟ιλογή των κατάλληλων εκ̟αιδευτικών τεχνικών,

• Ε̟ιλογή των κατάλληλων εκ̟αιδευτικών ε̟ο̟τικών
µέσων.



Παράδειγμα Σχεδίου μικροδιδασκαλίας

• Τίτλος µικροδιδασκαλίας

• Στόχοι µικροδιδασκαλίας

• ∆ιάρκεια

• Εκ̟αιδευτικές τεχνικές

• εκ̟αιδευτικά µέσα



Μικροδιδασκαλία 15 λ. µε θέµα:
Η σηµασία της χρήσης του επιθέτου στην περιγραφή χαρακτήρα

(ΣΤ΄ τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου)

• Στόχοι:

Στο ε̟ί̟εδο µαθαίνοντας και κατανοώντας:

• Οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τη σηµασία της χρήσης του
ε̟ιθέτου στην ̟εριγραφή χαρακτήρα.

• Οι µαθητές να ̟αράγουν γρα̟τό λόγο, γράφοντας ένα σύντοµο
κείµενο ̟εριγραφής χαρακτήρα µε τη χρήση ε̟ιθέτων. 

Στο ε̟ί̟εδο ε̟ικοινωνώντας:

• Οι µαθητές να ε̟ικοινωνήσουν και να συνεργαστούν στο ̟λαίσιο
της οµάδας τους (αλλά και της ολοµέλειας τη τάξης),  
διαµορφώνοντας ένα µικρό οµαδικό κείµενο και
ε̟ικοινωνώντας το στους συµµαθητές τους. 



Μικροδιδασκαλία 15λ µε θέµα:
Η σηµασία της χρήσης του επιθέτου στην περιγραφή χαρακτήρα

Θέµατα/

υ̟οενότητες

∆ιάρκεια Εκ̟αιδευτικές
τεχνικές

Εκ̟αιδευτικά

µέσα

1.Παρουσίαση των στόχων
της Μ∆ (τι θα µάθουν και
γιατί). 

2. Καταγραφή διαφόρων
τύ̟ων χαρακτήρων: ̟χ
ε̟ιµελής, εγωιστής, 
φιλότιµος, ̟ου θα ̟ουν οι
µαθητές.

3. Ε̟ιλογή α̟ό κάθε οµάδα
ενός χαρακτήρα και γραφή
σύντοµου κειµένου µε θέµα: 
(̟εριγράφω το χαρακτήρα
̟ου διάλεξα, 
χρησιµο̟οιώντας ε̟ίθετα).

4. Ανάγνωση α̟ό τον
εκ̟ρόσω̟ο κάθε οµάδας
του κειµένου της στην
ολοµέλεια.

5. Σύνοψη/ε̟ίλογος

(Συµ̟έρασµα γι΄ αυτό ̟ου
µάθαµε). 

2λ

2 λ

6λ

4λ

1λ

Εισήγηση/ερωτήσεις
α̟αντήσεις

Καταιγισµός ιδεών

Εργασία σε οµάδες

Ανάγνωση στην οµάδα

Εισήγηση 1λ, Ε-Α

Projector:  1 διαφάνεια µε ένα
σύντοµο κείµενο (τι είναι
ε̟ίθετο και ̟ώς το
χρησιµο̟οιούµε) 

Πίνακας/ χαρτο̟ίνακας

Φύλλο

Τα κείµενα ων µαθητών

Πίνακας/ χαρτο̟ίνακας



Κριτήρια αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας: 1/1

• 1. Εισαγωγή:

• Παρουσίαση των στόχων •

• Κατάλληλες εισαγωγικές ̟αρατηρήσεις•
Ενεργο̟οίηση του ενδιαφέροντος •

• 2. Κατάλληλο ̟εριεχόµενο της διδασκαλίας:

• Ως ̟ρος τους διδακτικούς στόχους •

• Εναρµονισµένο µε το ε̟ί̟εδο των εκ̟αιδευοµένων
και το ρυθµό ̟ου µ̟ορούν να ̟αρακολουθήσουν•
Κατάλληλη ροή και τεκµηρίωση ε̟ιχειρηµάτων •
Κατάλληλη σχέση ύλης-χρόνου •



Κριτήρια αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας: 1/2

• 3. Χρήση ̟ροφορικού λόγου:

-Ευκρίνεια και σαφήνεια στο λόγο, καλός ρυθµός •

-∆ίνονται διευκρινίσεις, γίνεται ανάλυση εννοιών •

- Όχι εξάρτηση α̟ό σηµειώσεις •

• 4. Χρήση γλώσσας του σώµατος:

-Όχι τυ̟ικότητα,  αλλά φυσικότητα•

-Ε̟αφή µε το βλέµµα µε όλους τους εκ̟αιδευόµενους
µαθητές•

- Άνεση στη χρήση του χώρου •



Κριτήρια αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας: 1/3

5. Εκ̟αιδευτικές τεχνικές:

- Κατά το δυνατόν συµµετοχικές, σε σχέση µε το
αντικείµενο •

- Πλουραλισµός τεχνικών •

- Κατάλληλη υλο̟οίηση καθεµίας τεχνικής •
Κατάλληλη ε̟ιλογή και διασύνδεση των τεχνικών. 

• 6. Το ̟αιδαγωγικό κλίµα: 

-Οικειότητα, ανοικτότητα, ειλικρίνεια

-Κλίµα εµ̟ιστοσύνης

- Ενθάρρυνση για συµµετοχή (στη τάξη ιδιαίτερα
των αδύνατων µαθητών).



Κριτήρια αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας: 1/4

• 7. Ε̟ίλογος:

-Υ̟ενθύµιση των στόχων και των βασικών σηµείων

της µικροδιδασκαλίας •

-Ανακεφαλαίωση, συµ̟εράσµατα •

-Αναφορά σε ̟ρακτικές εφαρµογές •

- ∆ιασύνδεση µε το ̟αρακάτω µάθηµα…..



Έμφαση στις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές
και στον τρόπο που τις επιλέγουμε:

• Ερωτήσεις-απαντήσεις/συζήτηση, 

• Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming),

• Οι ομάδες εργασίας,

• Το παίξιμο ρόλων,

• Η μελέτη περίπτωσης,

• Η μέθοδος project,

• Η προσομοίωση,

• Η πρακτική άσκηση,

• Η επίλυση προβλήματος.



Επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών

ανάλογα µε:

• Τους στόχους της µικροδιδασκαλίας, 

• Την υφή του µαθησιακού αντικειµένου,

• Τους µαθησιακούς τρό̟ους και τα εκ̟αιδευτικά
χαρακτηριστικά των εκ̟αιδευοµένων,

• Τις ικανότητες του Εκ̟αιδευτή,

• Το µαθησιακό κλίµα,

• Το διαθέσιµο χρόνο,

• Τους διαθέσιµους ̟όρους.



Η εισήγηση

•Αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε εισήγηση για

να εισάγουμε ένα θεωρητικό θέμα ή μία

επιστημονική έννοια κλπ

τότε προσπαθούμε να είναι σύντομη και να είναι

εμπλουτισμένη με ερωτήσεις ή με μία διαφάνεια κλπ.


