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Πρότυπα Διδακτικών Ικανοτήτων 

E1: Υποστηρίξτε τα κίνητρα και τη δέσμευση για την εκπαίδευση 
Κατ. Περιγραφή Θέματα 

Κατ 1 Φροντίδα και αναγνώριση του ατόμου Η φροντίδα και η εξέταση του κάθε ατόμου ξεχωριστά είναι 
σημαντική για να τον βοηθήσει να αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του 
και να δημιουργήσει μια θετική εικόνα του εαυτού που του επιτρέπει 
να προχωρήσει. 

Κατ 2 Κατανόηση του πλάνου του εκπαιδευόμενου 
σε σχέση με την εκπαίδευση 
 

Η συνειδητοποίηση του πλάνου του εκπαιδευόμενου σε σχέση με την 
εκπαίδευση είναι σημαντική για να τον βοηθήσει να κατανοήσει τον 
σκοπό της εκπαίδευσης, να επικυρώσει την προστιθέμενη αξία γι 
αυτόν και να τον βοηθήσει να δεσμευτεί στην εκπαιδευτική 
διαδρομή. 

Κατ 3 Εξασφάλιση των εκπαιδευτικών διαδρομών, 
μέσω της ενθάρρυνσης και της βελτίωσης 

Η εξασφάλιση των εκπαιδευτικών διαδρομών, μέσω της ενθάρρυνσης 
και της βελτίωσης βοηθά τον εκπαιδευόμενο, παρέχοντας του σημεία 
αναφοράς, διατηρώντας και αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθησή του, 
την εμπιστοσύνη του στην επιτυχία του πλάνου, προκειμένου να 
κινητοποιήσει και τις δικές του ικανότητες. 

 

E2: Οργανώστε και διαχειριστείτε τη δυναμική της ομάδας 
Κατ. Περιγραφή Θέματα 

Κατ 1 Τραβώ την προσοχή των εκπαιδευομένων 
και δημιουργώ εξομοίωση 

Το να τραβήξουμε την προσοχή των εκπαιδευομένων είναι σημαντικό, 
όταν απευθυνόμαστε  σε ενεργούς ανθρώπους,  προσπαθώντας να 
τους ενεργοποιήσουμε να κινητοποιήσουν τους ψυχικούς τους 
πόρους και να τους αποτρέψουμε από το να χάσουν το νήμα. 

Κατ 2 Διευκόλυνση της ομιλίας μέσα στην ομάδα Η διευκόλυνση της ομιλίας είναι σημαντική για να επιτρέψει μια 
ειλικρινή και αυθεντική έκφραση των εκπαιδευομένων σε μια 
ατμόσφαιρα ευγένειας. Η ελευθερία του διαλόγου διευκολύνει την 
αυτοπεποίθηση και την κατανόηση του μαθησιακού περιεχομένου. 

Κατ 3 Οργάνωση και ρύθμιση της ομαδικής 
εργασίας 
(αλληλεπίδραση, ρυθμοί, παραγωγή, σύνθεση) 

Η οργάνωση και η ρύθμιση της ομαδικής εργασίας είναι σημαντική 
για τη δημιουργία και τη διατήρηση της συμμετοχής των 
εκπαιδευομένων αλλά και για την εκτίμηση των μελών της ομάδας ως 
δυνητικών πόρων για τη μάθηση. 

Κατ 4 Οργάνωση της ζωής της ομάδας 
(κλίμα, ταυτότητα, συμβόλαιο της ομάδας ...) 

Η οργάνωση της ζωής της ομάδας είναι σημαντική για την οικοδόμηση 
ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διευκολύνει την εκμάθηση όπου 
ο καθένας βρίσκει τη θέση του, όπου οι κανόνες μοιράζονται από την 
ίδια την ομάδα και όπου προάγεται η έκφραση του κάθε ατόμου 
ξεχωριστά. 
Η ζωή της ομάδας συνεχίζεται εκτός του επίσημου χρόνου 
εκπαίδευσης και χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή, προκειμένου 
να παρέχει υποστήριξη σε κάθε μέλος 

 

E3: Αποτρέψτε και διαχειριστείτε στάσεις και συμπεριφορές 

Κατ. Περιγραφή Θέματα 
Κατ 1 Η υιοθέτηση μιας ηθικής ή υποδειγματικής 

στάσης 

Η υιοθέτηση μιας ηθικής και υποδειγματικής στάσης θέτει τον 
εκπαιδευτή ως επικεφαλής και ως παράδειγμα της ομάδας. Είναι 
υπεύθυνος για το κλίμα της ομάδας και την απαίτηση για ποιότητα της 
εργασίας. 

Κατ 2 Διευκόλυνση της αποδοχής των κανόνων του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος και της ομάδας 

Η διευκόλυνση της αποδοχής των κανόνων του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος και της ομάδας είναι σημαντική για την οικοδόμηση και 
δημιουργία ενός ασφαλούς και κοινού πλαισίου που επιτρέπει ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης και ένα επίπεδο απαραίτητων προϋποθέσεων 
εντός της ομάδας. 

Κατ 3 Ρύθμιση ακατάλληλων συμπεριφορών 
(καλώντας ένα άτομο, χρησιμοποιώντας έκφραση, 
φωνή ή μέσα από την ομάδα ή έναν εκπρόσωπο 
της ομάδας ...) 

Η ρύθμιση ακατάλληλων συμπεριφορών με διαβαθμισμένο τρόπο 
είναι σημαντική και μερικές φορές αναπόφευκτη: 
Για ένα μεμονωμένο άτομο, ο κανονισμός αποσκοπεί στη 
συμμόρφωση με τους κοινούς συλλογικούς κανόνες. Μπορεί να 
κυμαίνεται από την υπενθύμιση των κανόνων μέχρι την κύρωση. 
Για την ομάδα, η συμμόρφωση και ο σεβασμός των κοινών κανόνων 
βελτιώνουν τη διατήρηση του ζωτικού περιβάλλοντος της ομάδας. 
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E4: Λάβετε υπόψη σας τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά 

Κατ. Περιγραφή Θέματα 

Κατ 1 Αξιολόγηση των αναγκών, των έργων, των 
δυνατοτήτων και της καθολικής κατάστασης 
των εκπαιδευομένων για την παροχή 
υποστήριξης 

Η αξιολόγηση των αναγκών κάθε εκπαιδευόμενου είναι απαραίτητη 
προκειμένου να επιτραπεί στον εκπαιδευτή να προτείνει μια 
προσαρμοσμένη εκπαιδευτική διαδρομή με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά για κάθε άτομο. 

Κατ 2 Προσαρμογή των δραστηριοτήτων στο ρυθμό 
και το επίπεδο των μικρών ομάδων ή των 
μεμονωμένων ατόμων 

Η προσαρμογή των δραστηριοτήτων σε κάθε εκπαιδευόμενο 
επιτρέπει στον εκπαιδευτή να λαμβάνει υπόψη τον ρυθμό του 
εκπαιδευόμενου, τις ικανότητες και τις δυσκολίες του. 

Κατ 3 Χρήση των διανοητικών αναπαραστάσεων, 
της εμπειρίας και των δυνατοτήτων των 
εκπαιδευομένων μέσα στην εκπαίδευση 

Η ενεργοποίηση των εμπειριών και των δυνατοτήτων είναι 
σημαντική για κάθε εκπαιδευόμενο: 
- αρχικά του επιτρέπει να συνδέσει τα μαθησιακά αποτελέσματα με 
τις προγενέστερες γνώσεις του κάνοντας τα πιο εύληπτα, 
- και δευτερευόντως, να κάνει εκτίμηση της δικής του εκπαιδευτικής 
διαδρομής και των ικανοτήτων του σε σχέση με την ομάδα. 
Αυτό είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτή, προκειμένου  να 
προτείνει ή να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό μάθημα και τις 
εκπαιδευτικές μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει, λαμβάνοντας 
υπόψη το σημείο εκκίνησης του κάθε εκπαιδευόμενου. 

 

E5: Προετοιμάστε και οργανώστε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
Κατ. Περιγραφή Θέματα 
Κατ 1 Προετοιμασία των δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με τους κανόνες και τις πληροφορίες για τους 
εκπαιδευόμενους 

Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιτρέπει στον 
εκπαιδευτή να έχει στο μυαλό του ένα προβλέψιμο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που ολοκληρώνεται με σαφώς καθορισμένους στόχους. 

Κατ 2 Προετοιμασία εφαρμογής μεθόδων και 
εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών 
διαφόρων προφίλ εκπαιδευομένων 

Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτή να προβλέψει τη χρήση 
μεθόδων και εργαλείων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες 
ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

Κατ 3 Προετοιμασία του χώρου εργασίας για τη 
διευκόλυνση της μάθησης 

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να οργανώσει το χώρο εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

 

E6: Υποστηρίξτε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Κατ. Περιγραφή Θέματα 
Κατ 1 Διάγνωση και αξιολόγηση των 

εκπαιδευόμενων για την υποστήριξη των 
γνώσεων τους (διαδικασία και προϊόν 
μάθησης) 

Η αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
επιτρέπει στον εκπαιδευτή να μετρήσει το χάσμα μεταξύ των 
αναμενόμενων στόχων της εκπαίδευσης και των επιδόσεων που 
επιτυγχάνει ένας εκπαιδευόμενος. 
Εάν είναι απαραίτητο, ο εκπαιδευτής μπορεί να προχωρήσει σε 
ατομική ή συλλογική ρύθμιση προσαρμοσμένη στις ανιχνευθείσες 
ανάγκες 

Κατ 2 Σύνδεση των προηγούμενων γνώσεων του 
εκπαιδευόμενου με τις νεοαποκτειθείσες 
γνώσεις (λειτουργία ύφανσης) 

Η σύνδεση των προηγούμενων γνώσεων με τις νεοαποκτειθείσες 
επιτρέπει σε κάθε εκπαιδευόμενο να οικοδομήσει τη διαδικασία 
εκμάθησης βήμα προς βήμα με γνώμονα την προσωπική του 
πρόοδό. 

Κατ 3 Χρήση τεχνικών και εργαλείων για τη 
βελτίωση της μάθησης, της απομνημόνευσης 
και της επεξεργασίας πληροφοριών  
(γνωστική και ψυχολογική υποστήριξη / 
αποκατάσταση) 

Οι λειτουργίες της γνωστικής υποστήριξης και της μαθησιακής 
βοήθειας επιτρέπουν, ξεκινώντας από το κενό που παρατηρείται 
μεταξύ του αναμενόμενου και του τι γίνεται πραγματικά στη 
μάθηση, να προτείνουν εναλλακτικές γνωσιακές και 
συναισθηματικές διαδικασίες μάθησης. 
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E7: Εξασφαλίστε αξιολόγηση 

Κατ. Περιγραφή Θέματα 
Κατ 1 Επιλογή ενός τύπου αξιολόγησης και 

πρακτικές λεπτομέρειες προσαρμοσμένες σε 
ένα στόχο 

Η αξιολόγηση για έναν εκπαιδευτή ξεκινά με τη σύνδεση των 
προθέσεων αξιολόγησης με τα σχετικά μέσα και εργαλεία για τη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων. Επομένως, είναι σημαντικό ο 
εκπαιδευτής να γνωρίζει τους διάφορους τύπους αξιολόγησης και 
τους διάφορους τρόπους προκειμένου να κάνει σοφείς επιλογές 
σύμφωνα με τους στόχους και τους περιορισμούς. 

Κατ 2 Διεξαγωγή της αξιολόγησης Η διεξαγωγή της αξιολόγησης είναι σημαντική για τον εκπαιδευτή 
ώστε να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα επιτύχουν τους 
αναμενόμενους στόχους αμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τους 
κινδύνους της εκπαίδευσης. 

Κατ 3 Διόρθωση και παροχή αποτελεσματικής 
ανατροφοδότησης στον εκπαιδευόμενο σε 
σχέση με τον στόχο 

Η διόρθωση μιας αξιολόγησης και η παροχή ανατροφοδότησης στον 
εκπαιδευόμενο είναι σημαντική: 

- να του δώσει πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της 
μάθησης του, 
- να τον βοηθήσει να διεξάγει καλύτερα τη μάθησή του, 
- να διευκολυνθεί η μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
σε άλλες καταστάσεις, 
- να αναπτύξει την ικανότητά της αυτοαξιολόγησης  των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων του προκειμένου να βελτιώσει την 
αυτονομία του 

Κατ 4 Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για τις 
εξετάσεις 

Η προετοιμασία ενός εκπαιδευόμενου για εξετάσεις είναι συχνά 
σημαντική γι αυτόν προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις 
συνθήκες των εξετάσεων και να μπορέσει να επιδείξει όλα τα 
μαθησιακά επιτεύγματά, ακόμη και αν επικρατούν συνθήκες με τις 
οποίες δεν είναι εξοικειωμένος. 

 

E8: Πιλοτικά, διαμορφώστε και αναμορφώστε την εκπαίδευση 

Κατ. Περιγραφή Θέματα 

Κατ 1 Διαχωρίζοντας με σαφή βήματα τα 
μαθησιακά περιεχόμενα 
(αρχικό και σε εξέλιξη σενάριο) 

Προκειμένου να κατευθύνει την εκπαίδευσή του, ο εκπαιδευτής 
συνήθως χωρίζει με σαφήνεια τα μαθησιακά περιεχόμενα της, 
προκειμένου να δημιουργήσει ένα προβλέψιμο σενάριο που μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ως κατευθυντήρια γραμμή για την εκπαίδευσή 
του. Από αυτό το αρχικό σενάριο προσαρμόζει τις δραστηριότητες 
ανάλογα με το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Κατ 2 Οργάνωση και προσαρμογή, εάν είναι 
απαραίτητο, του ρυθμού της μάθησης 

Α. Αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευομένων μέσω 
ανατροφοδοτήσεων 

Β. Επιλογή της δραστηριότητας με σκοπό την 
προσαρμογή του ρυθμού 

(χρησιμοποιώντας διδακτικά ή παιδαγωγικά στοιχεία) 
Γ. Πραγματική Προσαρμογή των δραστηριοτήτων 
(χρησιμοποιώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ή με 

την κατάτμηση ή την εξατομίκευση της 
δραστηριότητας) 

 

Το κύριο μέρος του έργου του εκπαιδευτή συνίσταται στην 
οργάνωση και προσαρμογή, αν χρειαστεί, του ρυθμού εκμάθησης με 
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το τι αντιλαμβάνεται από την 
εξέλιξη (ατομική και συλλογική) των μαθητευόμενων. 

Κατ 3 Εξασφάλιση ότι οι μαθητές δίνουν 
πραγματικό νόημα στη μάθησή τους 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι δίνουν πραγματικό νόημα στη 
μάθησή τους, ώστε να συνδέουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και 
τις εργασίες που γίνονται με τις προηγούμενες γνώσεις τους και να 
εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να μεταφέρουν αυτή τη γνώση και 
σε άλλες καταστάσεις. 

Κατ 4 
 

Συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους ή και 
άμεση ανάθεσή τους ενός πιλοτικού μέρους 
της δραστηριότητας  
(λογική της ενδυνάμωσης του εκπαιδευόμενου 
και της συν-πιλοτικής εφαρμογής) 

Είναι σύνηθες για τους εκπαιδευτές να συνεργάζονται  ή να 
μεταβιβάζουν απευθείας μέρος της δραστηριότητας σε έναν 
εκπαιδευόμενο ή στην ομάδα, προκειμένου να διευκολύνουν την 
ενδυνάμωση και την ενεργό παιδαγωγική που κινητοποιούν τους 
εκπαιδευόμενους στη μάθησή τους. 

 


