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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

  

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 

1.1. Τίτλος (Θέμα) σχεδίου διδασκαλίας  

 

Βιογραφικό και Αυτοβιογραφικό Σημείωμα  

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές  

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του σεναρίου –σχεδίου διδασκαλίας  

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας  Β’ Λυκείου  

 

Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  

 

Κεφάλαιο: Βιογραφικά Είδη, Ενότητα 4: Αυτοβιογραφικό Σημείωμα, Υποενότητα δ: Ο 

πρακτικός σκοπός ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος, επιλογές ενοτήτων από τα Θέματα για 

συζήτηση. σελίδες 91-103. 

 

1.3. Σκοπός και στόχοι του σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας  

 

Γενικός σκοπός  

 

Σκοπός της διδασκαλίας αποτελεί η επεξεργασία, η συμπλήρωση και η σύνθεση βιογραφικού 

και αυτοβιογραφικού σημειώματος ως μορφής λόγου από τους μαθητές και η κατανόηση των 

μεταξύ τους διαφορών, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση εργαλείων της ατομικής και 

επαγγελματικής συμβουλευτικής.   

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ  

 

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο  

 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας, επιδιώκεται οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν : 

 

o Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ενός βιογραφικού και ενός αυτοβιογραφικού 

σημειώματος και να εντοπίζουν τις μεταξύ τους διαφορές.  

o Να έχουν ασκηθεί σε προσχεδιασμένη παραγωγή βιογραφικού σημειώματος. 

o Να κατανοούν το δομικό διάγραμμα ενός βιογραφικού σημειώματος  

o Να δραματοποιούν τη διαδικασία παραγωγής ενός βιογραφικού σημειώματος.  

o Να εφαρμόζουν παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, κατά την ανάγνωσή του, 

ως μέσα σχολιασμού του περιεχομένου ενός βιογραφικού σημειώματος.  

o Να προσαρμόζουν ευρωπαϊκά έγγραφα πιστοποίησης προσόντων με βάση προσωπικά 

κριτήρια αναφοράς.  

o Να εξοικειώνονται με τον περιγραφικό ορισμό και τη διαίρεση ως τρόπους ανάπτυξης 

σύντομων κειμένων.  
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Β) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  

 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας, επιδιώκεται οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν: 

 

o Να προσεγγίζουν τη γνώση με αυτενέργεια, αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία.  

o Να οικοδομούν τη γνώση, μέσα από την διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. 

o Να πραγματοποιούν «αυτόνομες και κριτικές αναγνώσεις» (Φρυδάκη, 2003:59).  

o Να συνεργάζονται μέσα σε ομάδες εργασίας, αναλαμβάνοντας προκαθορισμένα 

καθήκοντα.  

o Να καλλιεργούν δεξιότητες ενσυναίσθησης (ενεργητικής ακρόασης και περίληψης) 

 

Γ) Ως προς τον κοινωνικό γραμματισμό 

 

o Να συνειδητοποιούν την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος του 

βιογραφούμενου προσώπου στη σύνταξή του. 

o Να αντιλαμβάνονται τον ρόλο των «σημαντικών άλλων»  στην προσωπική τους 

ανάπτυξη και στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. 

o Να γνωρίζουν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός προϋποθέτει την προσωπική 

τους αυτοανάπτυξη και τη συγκρότησή τους σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, 

μέσα από διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού, αυτό- και έτερο-αξιολόγησης.  

o Να κατανοούν την αξία της συνεργασίας και της κοινωνικής αποδοχής.  

o Να αφομοιώνουν τα δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη, μέσα από την εξοικείωσή τους 

με σημαντικά ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης.  

o Να συνειδητοποιούν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τα πρότυπα αυτά, βάσει 

κριτηρίων αναφοράς που οι ίδιοι διαμορφώνουν, ώστε να αναδείξουν τις εθνικές και 

προσωπικές τους ιδιαιτερότητες.   

  

Δ) Ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό  

 

o Να χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα free open e class.  

o Να διαμορφώνουν συνεργατικά ψηφιακά πρότυπα κειμένων με τη βοήθεια των google 

docs.  

 

1.4. Προτεινόμενη Εκπαιδευτική Μέθοδος  
 

Η υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων βασίζεται στην αξιοποίηση μεθόδων 

διδασκαλίας οι οποίες προάγουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και στοχεύουν 

τόσο στην επίτευξη των σκοπών του ΑΠΣ του γνωστικού αντικειμένου της Νεοελληνικής 

Γλώσσας, όσο και των ειδικότερων στόχων της συγκεκριμένης ενότητας.  

 Για τον σκοπό αυτόν αξιοποιούνται ο καταιγισμός ιδεών, οι στοχευμένες ερωτήσεις και 

ο κατευθυνόμενος διάλογος, ώστε οι μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία 

κατανόησης του υλικού, αξιοποιώντας την πολλαπλότητα των προσλήψεων και των 

ανταποκρίσεών τους. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και διευκολυντικός, 

καθώς στόχος αποτελεί η ενίσχυση όλων των μαθητών για την οικοδόμηση νοητικών και 

γνωστικών δεξιοτήτων.  

 Επιπρόσθετα, ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, οι μαθητές καλούνται να 

χωριστούν σε ομάδες και εργαζόμενοι πάνω σε δόκιμα φύλλα εργασίας συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας να παράγουν δικό τους κείμενο. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται μία μορφή 

εκπαιδευτικού δράματος, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες βιώνουν μία ατομική και 
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συλλογική εμπειρία, διερευνούν ένα θέμα και διαπραγματεύονται τα νοήματα των εννοιών, 

που σχετίζονται με αυτό.   

 

1.5. Εκτιμώμενη διάρκεια  
 

Η διδασκαλία μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγο περισσότερο από μία διδακτική ώρα.  

 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 

2.1. Αναλυτική Περιγραφή  
 
Διδακτική Πορεία :  

Ανάλυση  

Επεξεργασία  

Κατανόηση  

Ερμηνεία  

 

Αφόρμηση (3-5΄λεπτά)  

 Επιχειρείται ανάκληση των διαφορών βιογραφικού από αυτοβιογραφικό σημείωμα, 

όπως ήδη έχουν διδαχτεί. Με τη βοήθεια της αψίδας των καθοριστικών παραγόντων της 

σταδιοδρομίας γίνεται υπενθυμίζονται οι κοινωνικοί παράγοντες και τα ατομικά γνωρίσματα 

που διαμορφώνουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό του εφήβου μαθητή (4.1.).  

 

Διδακτική επεξεργασία της ενότητας- διδακτικές ενέργειες (45΄ λεπτά) 

 

 Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές τον πίνακα 4.2. του παραρτήματος. 

Εξηγεί σύντομα τον όρο «σημαντικοί άλλοι» και με καταιγισμό ιδεών ενθαρρύνει τους 

μαθητές να προσδιορίσουν τους σημαντικούς άλλους της δικής τους ζωής. Ενημερώνει έπειτα 

ότι θα ακολουθήσει σύντομο, ομαδοκεντρικό, εκπαιδευτικό δράμα.  

  Επιλέγει τέσσερις δημοφιλείς μαθητές από την ολομέλεια, χωρίς ωστόσο να 

ανακοινώσει τα κριτήρια επιλογής. Καθένας από αυτούς είναι ο Συμβουλευόμενος Έφηβος 

Μαθητής της ομάδας του. Γύρω από αυτόν συγκεντρώνονται άλλοι τρεις μαθητές, οι δύο από 

τους οποίους επιβάλλεται να τον γνωρίζουν καλά. Ένας από αυτούς είναι ο στενός φίλος του 

και ένας υποδύεται τον ρόλο του γονέα. Ο τρίτος έχει τον ρόλο του Συμβούλου, ο οποίος θα 

συνοψίσει στο τέλος τα δεδομένα και θα συνθέσει το πρώτο κείμενο. Στην ομάδα εντάσσεται 

και ένας από τους παρατηρητές καθηγητές της δράσης, με την ιδιότητά του.  

Η εκπαιδευτικός δεν συμμετέχει στη δράση, αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης της δράσης 

και διευκόλυνσης για τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο.   

 Αφού συγκροτηθούν οι ομάδες, ζητείται από τους τρεις «σημαντικούς άλλους» του 

συμβουλευόμενου να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που ανευρίσκουν στην πλατφόρμα 

ή στο κοινό έγγραφο (4.3.), με τη βοήθεια του κινητού τους τηλεφώνου. Ο Σύμβουλος κάθε 

ομάδας συγκεντρώνει το υλικό, το κατηγοριοποιεί (4.4.) και συντάσσει ένα σύντομο 

βιογραφικό του Συμβουλευόμενου, χρησιμοποιώντας είτε διαίρεση, είτε περιγραφικό ορισμό.   

Κάθε Συμβουλευόμενος λαμβάνει την τροφοδότηση και συντάσσει ένα σύντομο κείμενο 

αυτοβιογραφικό, στο οποίο αποδέχεται ή αρνείται μέρος από το βιογραφικό του σημείωμα, 

χρησιμοποιώντας την αιτιολόγηση και τη σύγκριση-αντίθεση.  

 Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στο πρότυπο του ευρωπαϊκού 

αυτοβιογραφικού σημειώματος (europass). Μελετούν τη δομή του και προτείνουν μερική 
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τροποποίησή του με κριτήρια αναφοράς, τα οποία οι ίδιοι διαμορφώνουν, ώστε να συνθέσουν 

το ευρωπαϊκό αυτοβιογραφικό σημείωμα του μαθητή στην ελληνική μέση εκπαίδευση.   

 

Κλείσιμο (περίπου 3΄ λεπτά)  

 Η διδακτική ώρα τελειώνει με ανάθεση ως εργασιών για το σπίτι δραστηριοτήτων. 

Ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν το ατομικό τελικό πρότυπο του 

αυτοβιογραφικού τους σημειώματος και να το ταχυδρομήσουν ηλεκτρονικά στη διδάσκουσα, 

μέσω της πλατφόρμας. Αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να συνθέσουν ένα κείμενο όχι 

μεγαλύτερο από 300 λέξεις, στο οποίο να αφηγούνται το περιεχόμενο του αυτοβογραφικού 

τους σημειώματος. Υποτίθεται ότι ετοιμάζουν το προσωπικό τους λήμμα για το αναμνηστικό 

λεύκωμα της αποφοίτησής τους από το Λύκειο.   

 

2.2. Διδακτικό υλικό  
Σχολικό εγχειρίδιο  

Βιντεοπροβολέας / Σύνδεση στο διαδίκτυο 

Κινητά τηλέφωνα  

Ψηφιακά φύλλα εργασίας. 
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3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

4.1. Η αψίδα των καθοριστικών παραγόντων της σταδιοδρομίας  
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4.2.  Οι «σημαντικοί άλλοι» στη ζωή του εφήβου μαθητή 
 

 

 

4.3. Ερωτηματολόγιο  
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4.4. Φόρμα καταγραφής των δεδομένων του ερωτηματολογίου 4.4. 
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