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Ενδεικτική ανάλυςη των κριτηρίων 
αξιολόγηςησ 

1.   Έναρξη και Τζλοσ 
Μικροδιδαςκαλίασ 

1.1. Σιρθςθ των βαςικϊν προδιαγραφϊν για τθν 
ζναρξθ τθσ μικροδιδαςκαλίασ 

- Αυτοπαρουςίαςθ 
- Ενεργοποίθςθ ενδιαφζροντοσ 

καταρτιηομζνων 
- Κατάλλθλθ χρονικι διάρκεια ειςαγωγισ 
- φνδεςθ περιεχομζνου με προθγοφμενεσ 

ενότθτεσ 
1.2. Μζριμνα για τθ δόμθςθ του Μακθςιακοφ 
υμβολαίου 

-Παρουςίαςθ ςτόχων και περιεχομζνου 
μικροδιδαςκαλίασ 

-Επεξιγθςθ εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν 
-Διαπραγμάτευςθ μακθςιακοφ ςυμβολαίου 

1.3. Σιρθςθ των βαςικϊν προδιαγραφϊν για το 
κλείςιμο τθσ Μικροδιδαςκαλίασ 

-Κατάλλθλθ χρονικι διάρκεια επιλόγου 
-φνδεςθ με τισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ 
-Αναφορά ςτθν πρακτικι χρθςιμότθτα 

1.4. Ανακεφαλαίωςθ και ομαλό κλείςιμο τθσ 
Μικροδιδαςκαλίασ 

-Τπενκφμιςθ ςτόχων και βαςικϊν ςθμείων 
-Ανακεφαλαίωςθ και ςυμπεράςματα 

2. Στοχοθεςία και 
Σαφήνεια του Σχεδίου 
Μικροδιδαςκαλίασ 

2.1. αφινεια των ςτόχων τθσ Μικροδιδαςκαλίασ -αφινεια ςτόχων 
-Εφικτοί ςτόχοι 

2.2. Ορκι διατφπωςθ των ςτόχων -Διατφπωςθ ςτόχων ςε επίπεδο γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και ςτάςεων 

2.3. Εναρμόνιςθ με τισ ανάγκεσ και το επίπεδο των 
καταρτιηομζνων 

-Ανταπόκριςθ ςτόχων ςτο εκπαιδευτικό 
επίπεδο και τισ ανάγκεσ των καταρτιηομζνων 

2.4  Προςαρμογι ςτουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ των 
καταρτιηομζνων 

-Πρόβλεψθ για αναπροςαρμογι των ςτόχων, 
ςε περίπτωςθ δυςαρμονίασ με τον ρυκμό 
τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ 

3. Συνάφεια του 
Περιεχομζνου με 
τουσ Εκπαιδευτικοφσ 
ςτόχουσ. 

Σχζςη φλησ - χρόνου 

3.1. φνδεςθ του περιεχομζνου και τθσ φλθσ με τουσ 
ςτόχουσ τθσ μικροδιδαςκαλίασ 

-Σο περιεχόμενο υπθρετεί τθν υλοποίθςθ των 
ςτόχων 

3.2. φνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ -Κατάλλθλεσ διαςυνδζςεισ μεταξφ κεωρθτικοφ 
και πρακτικοφ μζρουσ 

3.3. Ετοιμότθτα για αναπροςαρμογι του 
περιεχομζνου ανάλογα με τθ ροι τθσ 

μακθςιακισ διεργαςίασ 

-Ετοιμότθτα για πικανι αναπροςαρμογι του 
περιεχομζνου 

3.4. Αξιοποίθςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ -Δθμιουργικι αξιοποίθςθ ςυνολικοφ χρόνου 

3.5. Κατάλλθλθ ςχζςθ μεταξφ φλθσ, εκπαιδευτικϊν 
τεχνικϊν και χρόνου 

-Αντιςτοιχία φλθσ – χρόνου διδαςκαλίασ 
-Αντιςτοιχία εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν - χρόνου 

4. Σαφήνεια χρήςησ 
εννοιών και ορολογίασ. 
Σαφήσ χειριςμόσ 
προφορικοφ λόγου. 
Γλώςςα Σώματοσ, χρήςη 
του χώρου 

4.1. Κατάλλθλθ ροι και διαςφνδεςθ των 
επιχειρθμάτων 

-Επαγωγικι διατφπωςθ επιχειρθμάτων 

 
4.2. Σεκμθρίωςθ των επιχειρθμάτων 

-Σεκμθρίωςθ επιχειρθμάτων βάςει των 
γνϊςεων και του επιπζδου των 
καταρτιηομζνων 

4.3. Αποφυγι βερμπαλιςμοφ και δυςνόθτων 
λεκτικϊν ςχθμάτων – ςαφινεια του λόγου 

-αφινεια διατφπωςθσ 
-Αποφυγι δυςνόθτων λεκτικϊν ςχθμάτων 

 

4.4. Ανάλυςθ των νζων εννοιϊν -αφινεια ανάλυςθσ νζων εννοιϊν 
-φνδεςθ με προθγοφμενεσ ζννοιεσ και 
γνϊςεισ 

 

4.5. Κακαρι εκφορά και άνεςθ κατά τθ ροι του 
λόγου 

 

-Φυςικι ροι λόγου 

 
4.6. Κατάλλθλθ ζνταςθ και περιοδικι αυξομείωςθ τθσ 
ζνταςθσ τθσ φωνισ 

-Κατάλλθλθ ζνταςθ φωνισ ςφμφωνα με τον 
χϊρο και τον αρικμό των εκπαιδευόμενων 

-Αυξομείωςθ ζνταςθσ ςτα κατάλλθλα ςθμεία 
4.7. Ανεξαρτθςία από τισ θμειϊςεισ -Μθ εξάρτθςθ από ςθμειϊςεισ 

4.8. Κατάλλθλθ εμφάνιςθ και φυςικότθτα τθσ 
παρουςίασ 

-Φυςικι ςτάςθ ςϊματοσ – ιρεμθ κίνθςθ ςτον 
χϊρο 

4.9. Βλζμμα και εκφράςεισ του προςϊπου 
-Φυςικι ζκφραςθ προςϊπου 
- Βλεμματικι επαφι με τα μζλθ τθσ ομάδασ 

4.10. υγχρονιςμόσ περιεχομζνου και κινιςεων 
 

-Κατάλλθλθ κίνθςθ ςϊματοσ 



5. Ορθή Επιλογή, 
ςυνδυαςμόσ και ευελιξία 
ςτην εφαρμογή των 
κατάλληλων 
εκπαιδευτικών τεχνικών 
και μεθόδων 

 

5.1. Επιλογι κυρίωσ ςυμμετοχικϊν τεχνικϊν -Αξιοποίθςθ ςυμμετοχικϊν τεχνικϊν 
-Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν 

5.2. Εφαρμογι των βαςικϊν βθμάτων και 
προδιαγραφϊν τθσ/ των τεχνικισ/ϊν 

-Δθμιουργικι εφαρμογι των τεχνικϊν 

5.3. Καταλλθλότθτα των τεχνικϊν ςε ςχζςθ με τα 
χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων 

-υμβατότθτα εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν και 
χαρακτθριςτικϊν τθσ ομάδασ 

5.4. υμβατότθτα των τεχνικϊν με το αντικείμενο, 
τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ 

-υμβατότθτα εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν 
με τθ ςτοχοκεςία τθσ μικροδιδαςκαλίασ 

6. Ενθάρρυνςη - 
Συμμετοχικότητα 

6.1. Φιλικι, ανοικτι και ειλικρινισ ςχζςθ δθμιουργία 
κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ 

-Ανάπτυξθ ςχζςθσ  εκπαιδευτι και ομάδασ 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ μάκθςθσ ενθλίκων 

-Ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ καταρτιηομζνων 

6.2. Προϊκθςθ τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ Προϊκθςθ – ενκάρρυνςθ ενεργθτικισ 
ςυμμετοχισ όλων των εκπαιδευομζνων 

6.3 Ενκάρρυνςθ των εκπαιδευομζνων, 
αποφυγι προςκόλλθςθσ ςε οριςμζνουσ 
εκπαιδευόμενουσ, αξιοποίθςθ όλων των 
μελϊν τθσ ομάδασ 

-Αποφυγι προςκόλλθςθσ ςε οριςμζνα μζλθ 
τθσ 
ομάδασ 

-Ενεργοποίθςθ των μελϊν που 
ζχουν περιοριςμζνθ ςυμμετοχι 

6.4. Ανάπτυξθ Ομαδικοφ Κλίματοσ -Αλλθλεπίδραςθ των μελϊν τθσ ομάδασ 
-Καλι επικοινωνία με τον εκπαιδευτι 

6.5. Επαρκισ ανατροφοδότθςθ των εκπαιδευομζνων -Ανατροφοδότθςθ εκπαιδευομζνων – 
ενκάρρυνςθ αυτοαξιολόγθςθσ 

-Θετικι αναπλαιςίωςθ 

7. Κατάλληλη χρήςη 
εποπτικών – τεχνολογικών 
μζςων 

7.1. Καταλλθλότθτα ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο και 
ςυμβατότθτα με τισ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ 

-υμβατότθτα εποπτικϊν μζςων με τθ 
ςτοχοκεςία, το περιεχόμενο και τισ 
εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ τθσ 
μικροδιδαςκαλίασ 

-Αξιοποίθςθ των κατάλλθλων εποπτικϊν 
μζςων 

7.2. Εφαρμογι των προδιαγραφϊν τθσ χριςθσ 
τουσ, αποφυγι υπερβολικισ ι άςκοπθσ χριςθσ 
τουσ 

 

-Μθ υπερβολικι ι άςκοπθ χριςθ 
των εποπτικϊν μζςων 

7.3. Ποιότθτα Τλικϊν -Ποιότθτα μζςων - υλικϊν 
 

 

 


