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1. Τα στάδια τη̋ παρατήρηση̋ 
διδασκαλία̋

2. Ορισµό̋ τη̋ ανατροφοδότηση̋

3. Η σηµασία τη̋ ανατροφοδότηση̋

4. Ενέργειε̋ κατά την 
ανατροφοδότηση
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Γ. Ανατροφοδότηση µετά την Γ. Ανατροφοδότηση µετά την Γ. Ανατροφοδότηση µετά την Γ. Ανατροφοδότηση µετά την 

παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋

Β. Παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋Β. Παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋Β. Παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋Β. Παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋

Α. Προετοιµασία πριν από Α. Προετοιµασία πριν από Α. Προετοιµασία πριν από Α. Προετοιµασία πριν από 

την παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋την παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋την παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋την παρατήρηση τη̋ διδασκαλία̋
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το άτοµο Β να έχει την ευκαιρία το άτοµο Β να έχει την ευκαιρία το άτοµο Β να έχει την ευκαιρία το άτοµο Β να έχει την ευκαιρία 

ή να βελτιώσει τη συµπεριφορά του στο µέλλον ή να βελτιώσει τη συµπεριφορά του στο µέλλον ή να βελτιώσει τη συµπεριφορά του στο µέλλον ή να βελτιώσει τη συµπεριφορά του στο µέλλον 

ή να τη συνεχίσει ω̋ έχει,ή να τη συνεχίσει ω̋ έχει,ή να τη συνεχίσει ω̋ έχει,ή να τη συνεχίσει ω̋ έχει,

για να πετύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.για να πετύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.για να πετύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.για να πετύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

Το άτοµο Α δίνει πληροφορία στο άτοµο Β Το άτοµο Α δίνει πληροφορία στο άτοµο Β Το άτοµο Α δίνει πληροφορία στο άτοµο Β Το άτοµο Α δίνει πληροφορία στο άτοµο Β 

σχετικά µε την συµπεριφορά του,σχετικά µε την συµπεριφορά του,σχετικά µε την συµπεριφορά του,σχετικά µε την συµπεριφορά του,

4

ώστεώστεώστεώστε



Τύπος Επιµόρφωσης Κατανόηση 

θεωρίας

Απόκτηση 

δεξιοτήτων

Εφαρµογή 

1.Παρουσίαση της 

θεωρίας

85% 15% 5-10%

2.Μοντελοποίηση 

(δειγµατική 

διδασκαλία)

85% 18% 5-10%

3.Εξάσκηση 

(προσοµοίωση ή 

κανονική 

διδασκαλία)

85% 80% 10-15%

4.Στήριξη/ανατροφο-

δότηση από ειδικούς

90% 90% 80-90%

Southeast Regional Lab (1999)Southeast Regional Lab (1999)Southeast Regional Lab (1999)Southeast Regional Lab (1999)
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΕΠΕΞΗΓΗΣΗΕΠΕΞΗΓΗΣΗΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΕξηγούµεΕξηγούµεΕξηγούµεΕξηγούµε τι παρατηρούµε: 

δίνουµε παραδείγµατα (θετικά και αδυναµίε̋).

ΕΠΙΠΤΩΣΗΕΠΙΠΤΩΣΗΕΠΙΠΤΩΣΗΕΠΙΠΤΩΣΗ

Αναφέρουµε τι̋ επιπτώσει̋: επιπτώσει̋: επιπτώσει̋: επιπτώσει̋: 

στου̋ µαθητέ̋, και στον/στην εκπαιδευτικό.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εισηγούµαστε τι̋ ενέργειε̋ ενέργειε̋ ενέργειε̋ ενέργειε̋ για  βελτίωση που 
πρέπει να κάνει ο/η εκπαιδευτικό̋ στο µέλλον. 
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Γ. ΣυζήτησηΓ. ΣυζήτησηΓ. ΣυζήτησηΓ. Συζήτηση

Β. Προετοιµασία για τη συζήτησηΒ. Προετοιµασία για τη συζήτησηΒ. Προετοιµασία για τη συζήτησηΒ. Προετοιµασία για τη συζήτηση

Α. Ενέργειε̋ πριν από την αναχώρηση Α. Ενέργειε̋ πριν από την αναχώρηση Α. Ενέργειε̋ πριν από την αναχώρηση Α. Ενέργειε̋ πριν από την αναχώρηση 

από την αίθουσα διδασκαλία̋από την αίθουσα διδασκαλία̋από την αίθουσα διδασκαλία̋από την αίθουσα διδασκαλία̋
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ



Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑΓ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑΓ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑΓ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Θετικά Θετικά Θετικά Θετικά –––– Περιοχέ̋ βελτίωση̋ Περιοχέ̋ βελτίωση̋ Περιοχέ̋ βελτίωση̋ Περιοχέ̋ βελτίωση̋ ---- Εισηγήσει̋Εισηγήσει̋Εισηγήσει̋Εισηγήσει̋

Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑΒ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑΒ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑΒ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Θετικά Θετικά Θετικά Θετικά –––– Περιοχέ̋ βελτίωση̋ Περιοχέ̋ βελτίωση̋ Περιοχέ̋ βελτίωση̋ Περιοχέ̋ βελτίωση̋ ---- Εισηγήσει̋Εισηγήσει̋Εισηγήσει̋Εισηγήσει̋

Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ----ΑυτοαξιολόγησηΑυτοαξιολόγησηΑυτοαξιολόγησηΑυτοαξιολόγηση: : : : 

Θετικά Θετικά Θετικά Θετικά –––– Περιοχέ̋ βελτίωση̋Περιοχέ̋ βελτίωση̋Περιοχέ̋ βελτίωση̋Περιοχέ̋ βελτίωση̋
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Προγραµµατισµό̋ εκπαιδευτικού Προγραµµατισµό̋ εκπαιδευτικού Προγραµµατισµό̋ εκπαιδευτικού Προγραµµατισµό̋ εκπαιδευτικού 

Προφορικέ̋ παρατηρήσει̋Προφορικέ̋ παρατηρήσει̋Προφορικέ̋ παρατηρήσει̋Προφορικέ̋ παρατηρήσει̋

Συµπληρωµένα έντυπα παρατήρηση̋Συµπληρωµένα έντυπα παρατήρηση̋Συµπληρωµένα έντυπα παρατήρηση̋Συµπληρωµένα έντυπα παρατήρηση̋

Άλλα µέσα (π.χ. εργασίε̋ µαθητώνΆλλα µέσα (π.χ. εργασίε̋ µαθητώνΆλλα µέσα (π.χ. εργασίε̋ µαθητώνΆλλα µέσα (π.χ. εργασίε̋ µαθητών)
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Ταραχή

1.  Άρνηση

2.  Κατηγορεί τους άλλους

3.  Κατηγορεί τον 

εαυτό του 

4. Αποδέχεται και παίρνει 
αποφάσεις

Λύση προβλήµατος και 

µάθηση

Αβεβαιότητα και  

σύγχυση

Υψηλή

Χαµηλή

Σ
υ

ν
α

ισ
θ
η

µ
α

τι
κ

ή
 

Έ
ν
τα

σ
η

Χρόνος
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1.1.1.1. Εκπαιδευτικό̋: Εκπαιδευτικό̋: Εκπαιδευτικό̋: Εκπαιδευτικό̋: ∆έσµευση για βελτίωση 
µέχρι την επόµενη παρατήρηση στα σηµεία 
που έχουν εντοπιστεί.

2.2.2.2. ∆ιευθυντή̋/∆ιευθυντή̋/∆ιευθυντή̋/∆ιευθυντή̋/τριατριατριατρια: : : : ∆έσµευση για 
παρακολούθηση τη̋ εφαρµογή̋ όσων 
συµφωνήθηκαν. Ενηµέρωση όλων των 
εκπαιδευτικών του σχολείου για τα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από όλε̋ 
τι̋ ανατροφοδοτήσει̋ (ανώνυµα).

3.3.3.3. Επιθεωρητή̋/Επιθεωρητή̋/Επιθεωρητή̋/Επιθεωρητή̋/τρια:τρια:τρια:τρια: ∆έσµευση για 
παρακολούθηση τη̋ εφαρµογή̋ των 
εισηγήσεων κατά την επόµενη παρατήρηση 
διδασκαλία̋.
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