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ΔΠΘ/ΠΤΔΕ 
Εμβόλιμη εξεταστική 
 
Ιωάννης Γαλαντόμος, igalanto@eled.duth.gr 
 
Διδακτική ΝΕ γλώσσας 
 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ για φοιτητές έως και 8ο εξάμηνο σπουδών 
 
Οι φοιτητές έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών προκειμένου να συμμετάσχουν στην 
ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Ε20 καλούνται να υποβάλουν στο email του 
διδάσκοντα έως και τις 15.07.2020 νέες εργασίες {Κριτήρια αξιολόγησης [2] 
& [3]} (βλ. παρακάτω).  
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 20.07.2020 από τις 10.00 έως και 
τις 11.00 μέσω του eclass. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο eclass και η τήρηση των οδηγιών 
που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος περί συμμετοχής στις 
εξετάσεις.  
Η κατανομή της βαθμολογίας και οι απαιτήσεις για το κάθε κριτήριο αξιολόγησης 
παρατίθενται παρακάτω: 
 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης % 
1 Γραπτή εξέταση 30 
2 Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 60 
3 Σχολιασμός ενότητας διδακτικού εγχειριδίου 10 

 
1. Γραπτή εξέταση 
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί μέσω του eclass. 
 
2. Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 
Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να δημιουργήσουν διδακτικό υλικό σε γλωσσική δομή της επιλογής τους για 
οποιαδήποτε τάξη του Δημοτικού.  
Η μέγιστη έκταση του υλικού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 δακτυλογραφημένα φύλλα (➥ WORD, Times New 
Roman, πλήρης στοίχιση, μονό διάστιχο, τα συνήθη περιθώρια). 
Η δομή του σχεδιασθέντος διδακτικού υλικού θα πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους άξονες (με τη σειρά που 
εμφανίζονται): 
 
➸ Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας (ΑΜ) 
 
➸ Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική ΝΕ γλώσσας» (Εμβόλιμη εξεταστική Ε20) 
Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 
 
• Θέμα (αντικείμενο διδασκαλίας) 
• Τάξη 
• Χρόνος (χρονική διάρκεια διδασκαλίας του υλικού σε λεπτά) 
• Στόχοι (καταγραφή του γενικού στόχου, καθώς και των αναμενομένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλ. τι αναμένεται να έχουν 
κατακτήσει οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας)  

• Υλικά (εργαλεία και υλικά που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των τιθέντων στόχων) 
• Δυναμικό της τάξης (θα πρέπει να καταγραφούν ο αριθμός των μαθητών, η ηλικία, το φύλο, η συνύπαρξη μαθητών με διαφορές 
στο επίπεδο ελληνομάθειας και η ενδεχόμενη ύπαρξη μαθητών με δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες) 
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• Διάταξη τάξης (η διάταξη της τάξης, η θέση των θρανίων, ο χώρος που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός) 
• Μέθοδος διδασκαλίας (αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που θα υιοθετηθεί, βλ. ΔΙΑΛΕΞΗ 2) 
• Μορφή εργασίας (εργασία σε ζευγάρια, σε ομάδα, μετωπική διδασκαλία) 
• Σύνδεση με τα προηγούμενα (θα πρέπει να γίνει αναφορά στις προγενέστερες γνώσεις που θα κληθούν να ανακαλέσουν οι 
μαθητές)  

• Κυρίως διδασκαλία (αναφορά στην πορεία της διδασκαλίας με τη μορφή συνεχούς κειμένου με κουκίδες, π.χ. Θα αρχίσω το 
μάθημα ρωτώντας τους μαθητές… Στη συνέχεια…)  

• Αξιολόγηση (αναφορά στις δραστηριότητες εμπέδωσης των όσων έχουν διδαχθεί-τουλάχιστον 3 με «φυσική μορφή», δηλ. δεν θα 
περιγραφούν, αλλά θα σχεδιαστούν)  

 
3. Σχολιασμός ενότητας διδακτικού εγχειριδίου 
Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να σχολιάσουν μια διδακτική ενότητα από οποιοδήποτε βιβλίο της Γλώσσας 
οποιασδήποτε τάξης του Δημοτικού.  
Η μέγιστη έκταση του σχολιασμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 δακτυλογραφημένο φύλλο (➥ WORD, Times 
New Roman, πλήρης στοίχιση, μονό διάστιχο, τα συνήθη περιθώρια). 
Η δομή του σχολιασμού θα πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους άξονες (με τη σειρά που εμφανίζονται): 
 
➸ Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας (ΑΜ) 
 
➸ Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική ΝΕ γλώσσας» (Εμβόλιμη εξεταστική Ε20) 
Σχολιασμός ενότητας διδακτικού εγχειριδίου 
 
• Παρουσίαση της ενότητας  

☞ Μεθοδολογία (περιγραφή της μεθοδολογίας με βάση την οποία έχει σχεδιαστεί η ενότητα) 
☞ Δομή (από ποιες υποενότητες αποτελείται) και 
☞ Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

➥ (καθώς και τα ενδεχόμενα αδύναμα σημεία της ενότητας, αλλά και τρόπους αντιμετώπισής τους). 
 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ για φοιτητές από 9ο εξάμηνο σπουδών κ.ε. 
 
Οι φοιτητές από το 9ο εξάμηνο σπουδών κ.ε. στην ΕΜΒΟΛΙΜΗ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Ε20 θα εξεταστούν προφορικά με βάση την ύλη που είχε διδάξει 
πριν το Χ19 η κ. Ευθυμίου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο eclass και η τήρηση των οδηγιών 
που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος περί συμμετοχής στις 
εξετάσεις.  
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 20.07.2020 από τις 12.00 έως και τη 13.00 
μέσω του Skype for Business. 


