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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8465/24-07-2015
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 39/21-07-2015
Σήμερα 21 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του
Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Παρασκευάς
Γιαλούρης, Ηλίας Ματσαγγούρας και Γεώργιος Τύπας.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Αντωνίου και Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: «Έγκριση Κριτηρίων Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων στο πλαίσιο
της Πράξης: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα
γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 479325»
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του
κ. Ιωάννη Σταμουλάκη, Επιστημονικού Υπευθύνου της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας
και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» για τις δράσεις που
αφορούν το Ι.Ε.Π., ομόφωνα, αποφασίζει τα εξής:
α) Τα κριτήρια αξιολόγησης των Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων είναι τα ακόλουθα:
Σχεδιασμός σεναρίου
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1. Ο τίτλος του ψηφιακού σεναρίου αποτυπώνει με ακρίβεια τη θεματική ενότητα και το
περιεχόμενό του.
2. Ο χρόνος εφαρμογής του ψηφιακού σεναρίου ανταποκρίνεται στον χρόνο που έχει
προσδιοριστεί τόσο στο σύνολο του σεναρίου όσο και σε κάθε διακριτή φάση του.
3. Η προτεινόμενη υλικοτεχνική υποδομή και η οργάνωση της τάξης είναι κατάλληλες
για το προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο.
4. Το ψηφιακό σενάριο αξιοποιεί επαρκώς τις διαδραστικές, πολυμεσικές και
πολυτροπικές δυνατότητες της Ψηφιακής Πλατφόρμας ΑΙΣΩΠΟΣ, σε εναρμόνιση με
τους διδακτικούς του στόχους.
5. Το θεωρητικό/μεθοδολογικό πλαίσιο που υιοθετείται στο ψηφιακό σενάριο
υποστηρίζεται από τις προτεινόμενες δραστηριότητές του.
Τεκμηρίωση του ψηφιακού σεναρίου
6. Η διερεύνηση και η ανάλυση του θέματος τεκμηριώνονται άρτια στη γενική
περιγραφή του ψηφιακού σεναρίου.
7. Το εκπαιδευτικό πρόβλημα περιγράφει με σαφήνεια τον σκοπό του ψηφιακού
σεναρίου.
8. Οι διδακτικοί στόχοι προσδιορίζονται με σαφήνεια και εξυπηρετούνται από το
προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο.
9. Το ψηφιακό σενάριο είναι κατάλληλο για την ηλικία και την εκπαιδευτική βαθμίδα
για την οποία προτείνεται.
10.
Γίνεται βιβλιογραφική ή/και δικτυακή τεκμηρίωση των αναφορών που
περιλαμβάνει το ψηφιακό σενάριο.
Εκπαιδευτική διαδικασία
11.
Η εκκίνηση της διδασκαλίας (πρώτη φάση του σεναρίου) παρουσιάζεται με
σαφήνεια και συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μαθητών σε σχέση με το αντικείμενο
διδασκαλίας.
12.
Χρησιμοποιούνται ποικίλες μορφές διδασκαλίας που είναι κατάλληλες για τους
συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους.
13.
Οι μαθητές εμπλέκονται γνωστικά με ενεργό τρόπο στο μεγαλύτερο μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
14.
Το εκπαιδευτικό υλικό και τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούνται στο
ψηφιακό σενάριο είναι κατάλληλα και διευκολύνουν την κινητοποίηση των μαθητών
και την ενεργή μάθηση.
15.
Το ψηφιακό σενάριο περιλαμβάνει ποικιλία τρόπων αξιολόγησης των μαθητών.
Δραστηριότητες του σεναρίου
16.
Το ψηφιακό σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας
(πχ. βαθμός δυσκολίας, ηλικία, επίδοση, ενδιαφέροντα).
17.
Οι προτεινόμενες φάσεις διδασκαλίας είναι επαρκώς αναπτυγμένες με
κατάλληλες δραστηριότητες για το συγκεκριμένο ψηφιακό σενάριο.
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18.
Οι δραστηριότητες είναι διδακτικά τεκμηριωμένες (δομημένες σε φάσεις, με
σαφείς και κατανοητές οδηγίες, και αντιστοίχιση με τους στόχους για τους οποίους
έχουν σχεδιαστεί).
19.
Οι μεταβάσεις από τη μια δραστηριότητα στην άλλη είναι κατανοητές, ομαλές και
εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους.
20.
Το ψηφιακό σενάριο παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη καινοτομία (π.χ. σε σχέση με
την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων ή με την εφαρμογή κάποιας μεθόδου
διδασκαλίας).
β) Η διαβάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη
εξάβαθμη τακτική κλίμακα:
-

0 = Καθόλου,
1 = Πολύ λίγο,
2 = Λίγο,
3 = Ικανοποιητικά,
4 = Αρκετά ικανοποιητικά,
5 = Πολύ ικανοποιητικά

γ) Τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια ως προς τη βαθμολόγησή τους θα χαρακτηρίζονται
ως:
- Ανεπαρκή, τα σενάρια που θα λάβουν μέση βαθμολογία από 0 έως 49 μονάδες
- Επαρκή, τα σενάρια που θα λάβουν μέση βαθμολογία από 50 έως 69 μονάδες.
Βέλτιστα, τα σενάρια που θα λάβουν μέση βαθμολογία από 70 μονάδες και άνω.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 17:00, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σωτήριος Γκλαβάς

Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
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