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2. Επίπεδο εκπαίδευσης/ ηλικιακή ομάδα μαθητών  
3. Θεματικές ενότητες  
4. Είδος και διάρκεια διαδικτυακής ραδιοφωνικής παραγωγής  
5. Διάρκεια υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου  
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7. Στόχοι  

α.Στόχοι γνωστικού αντικειμένου  
β. Στόχοι ψηφιακών δεξιοτήτων  
γ. Στόχοι κομβικών δεξιοτήτων  

8. Σχέση με τη σχολική διδακτέα ύλη  
9. Προαπετούμενα/ Προηγούμενες δεξιότητες και γνώσεις  
10. Σύντομη περιγραφή  
11. Αξιολόγηση/αναστοχασμός  
12. Τεχνική υποδομή  
13. Οργάνωση αίθουσας διδασκαλίας  
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Δραστηριότητα 1:  
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15. Υλικό και πηγές  
16.  Βιβλιογραφία και διαδικτυακές πηγές  
_______________________________________________________________________________________ 

1. Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου/ σύντομη περιγραφή 

Σε μια δυο προτάσεις δώστε τον τίτλο του εκπαιδευτικού σεναρίου και σύντομη περιγραφή. 

2. Επίπεδο εκπαίδευσης/ ηλικιακή ομάδα μαθητών  

Κάνετε αναφορά στην ηλικιακή ομάδα/ες ή το επίπεδο εκπαίδευσης, στα οποία στοχεύει το εκπαιδευτικό 
σενάριο.  

3. Θεματικές ενότητες  

Κάνετε αναφορά στις θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολείται το εκπαιδευτικό σενάριο. 

4. Είδος και διάρκεια διαδικτυακής ραδιοφωνικής παραγωγής 

Περιγράψετε το είδος της διαδικτυακής ραδιοφωνικής μετάδοσης/εκπομπής που θα ακολουθήσετε/ 
εφαρμόσετε (π.χ. συνέντευξη, ρεπορτάζ, δημόσια συζήτηση) και αν θα είναι ηχογραφημένη ή ζωντανή 
μετάδοση. Επίσης, καταγράψτε τη χρονική διάρκεια της εκπομπής σας. 

5. Διάρκεια υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου 

Κάνετε αναφορά στη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου σε ώρες/ διδακτικές περιόδους. 

6. Σκοπός 

Περιγράψετε τον γενικό σκοπό του εκπαιδευτικού σεναρίου, κάνοντας αναφορά στη διδακτέα ύλη και στο 
περιεχόμενο του διαδικτυακού ραδιοφώνου. 
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7. Στόχοι 

Περιγράψετε τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές σε σχέση με τις θεματικές ενότητες 
της διδακτέας ύλης και τους στόχους ψηφιακών και κομβικών δεξιοτήτων.  

 α) Στόχοι γνωστικού αντικειμένου  
Περιγράψετε τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές σε σχέση με τις θεματικές ενότητες 
της διδακτέας ύλης. 

  β) Στόχοι ψηφιακών δεξιοτήτων  
Περιγράψετε τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές σε σχέση με τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών. 

  γ) Στόχοι κομβικών δεξιοτήτων  
Περιγράψετε τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές σε σχέση με τις κομβικές δεξιότητες 
που αναπτύσσονται μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία. 

8. Σχέση με τη σχολική διδακτέα ύλη 

Κάνετε αναφορά στις θεματικές ενότητες και δώστε σύντομη περιγραφή του τρόπου που αυτές καλύπτονται.  

9. Προαπετούμενα/ Προηγούμενες δεξιότητες και γνώσεις 

Περιγράψετε το είδος των δεξιοτήτων και γνώσης που πρέπει να έχουν οι μαθητές πριν από το εκπαιδευτικό 
σενάριο. 

10. Σύντομη περιγραφή 

Δώστε σύντομη περιγραφή των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών, των κύριων 
δραστηριοτήτων και μαθησιακών προσεγγίσεων που θα ακολουθήσετε.  

11. Αξιολόγηση/Αναστοχασμός 

Δώστε σύντομη περιγραφή των προσεγγίσεων αξιολόγησης που θα ακολουθήσετε, κάνοντας αναφορά, τόσο σε 
συντρέχουσα, όσο και σε τελική αξιολόγηση.  

12. Τεχνική υποδομή 

Κάνετε αναφορά στην τεχνική και ψηφιακή υποδομή και άλλα εργαλεία που χρειάζονται. 

13. Οργάνωση αίθουσας διδασκαλίας 

Περιγράψετε σύντομα/ εν συντομία την οργάνωση της αίθουσας διδασκαλίας, κάνοντας αναφορά στον ρόλο 
των μαθητών και του εκπαιδευτικού. 

14. Περιγραφή δραστηριοτήτων  

Περιγράψετε τις δραστηριότητες (κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά) με λεπτομέρεια που να επιτρέπει στον 
εκπαιδευτικό να εφαρμόσει το εκπαιδευτικό σενάριο. Παρακαλούμε όπως κάνετε αναφορά στον τίτλο της 
δραστηριότητας, τις ενέργειες/ τον ρόλο του εκπαιδευτικού και των μαθητών, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
οργάνωση διδασκαλίας/ οργάνωση αίθουσας διδασκαλίας, εργαλεία/πηγές/υλικά, αξιολόγηση.  
Σημείωση: Αυτό το τμήμα μπορεί επίσης να αναπτυχθεί αξιοποιώντας το πρότυπο μαθησιακού σχεδιασμού για 
το Μικρο-επίπεδο. 

Δραστηριότητα 1: 
Περιγραφή 

Δραστηριότητα 2: 
Περιγραφή 

… 

15. Υλικό και πηγές 

Επισυνάψετε ή δώστε τους διαδικτυακούς συνδέσμους και τις πηγές που χρειάζονται για την εφαρμογή του 
εκπαιδευτικού σεναρίου, όπως παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας και αξιολόγησης, οδηγοί μαθητών,  κ.ά. 
  

16. Βιβλιογραφία και διαδικτυακές πηγές 

Παρουσιάστε ή δώστε τους διαδικτυακούς συνδέσμους για τη βιβλιογραφία και τις διαδικτυακές πηγές που 
αξιοποιήθηκαν. 


