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Οι Καθοδηγητικές Σηµειώσεις (ΚΣ) είναι µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη στρατηγική που δίνει 
έµφαση στην ενεργό ανταπόκριση των µαθητών στη γενική τάξη (Heward, 1994). Αποτελεί 
αποτελεσµατικό διδακτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο διδάσκει στους µαθητές να 
διακρίνουν τις κύριες και δευτερεύουσες ιδέες σε ένα µάθηµα. Η δοµηµένη και προκαθορισµένη 
µορφή της στρατηγικής ενισχύει την αύξηση της συµµετοχής όλων των µαθητών, προωθώντας έτσι 
τη συνεκπαίδευση µαθητών µε και χωρίς αναπηρίες. 
 

Οι Καθοδηγητικές Σηµειώσεις (ΚΣ) είναι περίγραµµα σηµειώσεων, το οποίο 
κατασκευάζει ο εκπαιδευτικός ενσωµατώνοντας κεντρικές ιδέες του µαθήµατος 
(Heward, 2001). Οι ΚΣ σχεδιάζονται έτσι ώστε να έχουν κενά, τα οποία οι 
µαθητές γράφουν τις βασικές λέξεις-κλειδιά του µαθήµατος καθώς ο 
εκπαιδευτικός παραδίδει το µάθηµα µέσω διαφανειών σε λογισµικό πρόγραµµα 
του υπολογιστή (π.χ., PowerPoint). Ο εκπαιδευτικός ενσωµατώνει βασικές 
πληροφορίες του διδακτικού αντικειµένου καθώς και συγκεκριµένα σύµβολα 
(π.χ., «✪», «☛», «✎», «à»), τα οποία βοηθούν τους µαθητές να 
επικεντρώνονται στους διδακτικούς στόχους (Stringfellow & Miller, 2005, Joseph & Eveleigh, 
2009).  

 
Σε µαθητές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της γενικής τάξης. 
Ειδικότερα, η αποτελεσµατικότητα των ΚΣ έχει τεκµηριωθεί για µαθητές µε ήπιες 
διαταραχές µάθησης όπως Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής 
ή/και Υπερκινητικότητα, συναισθηµατικά και προβλήµατα συµπεριφοράς (Hamilton, 
Seibert, Gardner & Talbert-Johnson, 2000 � Patterson, 2005 � Sweeney, Ehrhardt, 
Gardner, Jones, Greenfield & Fribley, 1999).	  

 

Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και γνωστικών αντικειµένων του Αναλυτικού 
Προγράµµατος. Έρευνες έχουν εφαρµοστεί σε µαθήµατα όπως Ιστορία, Γεωγραφία,    

  Μαθηµατικά, Βιολογία, Φυσική, κλπ. (Lazarus, 1991 � Lazarus, 1993 � Sweeney, 
Ehrhardt, Gardner, Jones, Greenfield & Fribley, 1999 � Patterson, 2005). 

	  
	  
	  
	  
	  

 

Καθοδηγητικές Σηµειώσεις (ΚΣ) 
(Καζολιά & Κουρέα, 2015)	  

	  

 A. Τι είναι η διδακτική στρατηγική των ΚΣ; 

B. Σε ποιους απευθύνονται οι ΚΣ; 	  
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Κατά την εφαρµογή των ΚΣ στη µαθησιακή διαδικασία προκύπτουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 
 

1) Οι µαθητές παράγουν πλήρεις και ακριβείς σηµειώσεις κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Οι 
µαθητές λαµβάνουν ακριβείς σηµειώσεις µε αποτέλεσµα να µπορούν να τις µελετήσουν και 
στο σπίτι. Έτσι, πετυχαίνουν υψηλότερες βαθµολογίες στις αξιολογήσεις σε σχέση µε τους 
µαθητές που απλά είναι ακροατές της διάλεξης του εκπαιδευτικού (Carrier, 1983 � Kierwa, 
1987 � Norton & Hartley, 1986). 

2) Με τις ΚΣ οι µαθητές εµπλέκονται ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία και στο περιεχόµενο 
του εκάστοτε µαθήµατος. Αυτό συµβαίνει διότι οι µαθητές για να ολοκληρώσουν τις ΚΣ 
πρέπει να ανταποκρίνονται ενεργά στη διάλεξη, δηλαδή να ακούν, να σκέφτονται, να 
ρωτούν, να συζητούν, και παράλληλα να γράφουν (Heward, 2001). 

3) Οι µαθητές µπορούν εύκολα να προσδιορίσουν τις πιο σηµαντικές πληροφορίες του 
µαθήµατος. Αυτό συµβαίνει διότι οι ΚΣ περιλαµβάνουν τις βασικές έννοιες, µε αποτέλεσµα 
να µπορούν να καταλάβουν και να διαφωτίσουν τους µαθητές στο να καταγράφουν το πιο 
σηµαντικό περιεχόµενο του µαθήµατος. 

4) Οι ΚΣ µπορούν να λειτουργήσουν αρκετά βοηθητικές ώστε να προετοιµαστούν οι µαθητές 
πριν την έναρξη της διάλεξης του εκπαιδευτικού στην αίθουσα διδασκαλίας. 

5) Με τις ΚΣ ο εκπαιδευτικός καθοδηγείται και αυτός έτσι ώστε να µην ξεφεύγει από το 
µάθηµα και να αποφεύγει να «πέσει» στην παγίδα της φλυαρίας. Με αυτό τον τρόπο ο 
εκπαιδευτικός επικεντρώνεται µόνο σε ότι είναι πιο σηµαντικό να γνωρίζουν οι µαθητές του 
και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα µε τις ΚΣ να δηµιουργήσει µία σύντοµη αξιολόγηση 
των µαθητών (Heward, 2001). 
 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΛΕΞΗΣ 
 

Καθοδηγητικές Σηµειώσεις 
 

Παραδοσιακή Διάλεξη 

Οι µαθητές ανταποκρίνονται ενεργά και 
αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο του 
µαθήµατος. 

Οι µαθητές γίνονται παθητικοί 
δέκτες/παρατηρητές των πληροφοριών του 
εκάστοτε µαθήµατος. 

Με τη χρήση των συµβόλων, µε την 
επισήµανση των λέξεων-κλειδιών, οι µαθητές 
είναι σε θέση να καθορίσουν αν κατάλαβαν και 
κατανόησαν. 

Δεν είναι σε θέση οι µαθητές ακούγοντας τη 
διάλεξη του µαθήµατος να αναγνωρίσουν και να 
ξεχωρίσουν τις σηµαντικότερες πληροφορίες. 

Οι µαθητές παράγουν σηµειώσεις του 
µαθήµατος για µελέτη στο σπίτι και 
επανάληψη. 

Δεν δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να 
µάθουν να κρατούν σηµειώσεις µόνοι τους σε 
διαλέξεις µε γρήγορο ρυθµό παρουσίασης. 

Γ. Γιατί ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιεί τις ΚΣ στο µάθηµα; 	  
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Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν προσεκτικά το 
µάθηµά τους καθώς και τις ΚΣ. 

Επιβάλλει τον εκπαιδευτικό και τις απόψεις του, 
χωρίς να δίνει τη δυνατότητα να ακουστεί 
δεύτερη άποψη, καθώς παρουσιάζουν το υλικό 
τους µε αποδιοργανωµένο και ανοµοιόµορφο 
τρόπο. 

Οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν το περιεχόµενο 
και τη σειρά του µαθήµατος. 

Οι εκπαιδευτικοί ξεφεύγουν από το περιεχόµενο 
του µαθήµατος, µε πολλές ασήµαντες και 
άσχετες πληροφορίες και καµιά φορά και 
φλυαριές. 

Απευθύνονται σε όλους τους µαθητές 
ανεξαρτήτως δυσκολιών και ικανοτήτων µε 
µεγάλη αποτελεσµατικότητα. 

Σε ένα ακροατήριο µε µαθητές διαφορετικών 
ικανοτήτων, η διάλεξη του εκπαιδευτικού 
καταλήγει στο να έχουν καταλάβει την 
παράδοση του µαθήµατος πολύ λίγοι (δεν 
λαµβάνει υπόψη της τα ατοµικά ενδιαφέροντα 
και τις δυνατότητες των µαθητών). 

	  
	  

	  
Ο εκπαιδευτικός προβαίνει στα πιο κάτω βήµατα για την ετοιµασία και εφαρµογή των ΚΣ στη 
γενική τάξη: 

1) Αποφασίζει τη διδακτική (-ες) ενότητα (-τες) για την εφαρµογή των ΚΣ. Ενδεικτικά 
κριτήρια για την επιλογή της ενότητας αποτελούν ο βαθµός δυσκολίας του περιεχοµένου 
και των διδακτικών στόχων της ενότητας, ο όγκος των πληροφοριών, και η γενίκευση των 
στόχων σε κατοπινές ενότητες. 

2) Καθορίζει µετρήσιµους και συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους, ώστε να µπορούν να 
αξιολογηθούν για όλους τους µαθητές. 

3) Ετοιµάζει τις διαφάνειες της διδακτικής ενότητας µέσω συγκεκριµένου λογισµικού (π.χ., 
PowerPoint) χρησιµοποιώντας βασικές έννοιες/κλειδιά του µαθήµατος που 
ευθυγραµµίζονται µε τους διδακτικούς στόχους. 

4) Επιλέγει το σύστηµα συµβόλων για τις ΚΣ των µαθητών. Για παράδειγµα:  
 

   ★: Ορισµός       à: Σηµαντική Ιδέα        ☛: Μελέτησε          ✎:Δραστηριότητα  

5) Κατασκευάζει τις ΚΣ των µαθητών σε επεξεργαστή κειµένου (π.χ., Word) µε βάση το 
περιεχόµενο των διαφανειών. Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί κενά προς συµπλήρωση και 
ενσωµατώνει σύµβολα που θα καθοδηγούν τους µαθητές στις πληροφορίες του µαθήµατος.  

6) Ενισχύει τις ΚΣ µε εικόνες σχεδιαγράµµατα, χάρτες, ή πίνακες για την ενίσχυση των 
διδακτικών στόχων. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Δ. Βήµατα εφαρµογής των ΚΣ στη γενική τάξη	  
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Στα αρχικά στάδια εφαρµογής της στρατηγικής των ΚΣ στην αίθουσα διδασκαλίας, ενδείκνυται 
από τον εκπαιδευτικό της τάξης να συλλέγει τις ΚΣ των µαθητών σε καθηµερινή βάση έτσι ώστε 
να αξιολογεί την πληρότητα και ακρίβεια των σηµειώσεων. Αυτό πρέπει να γίνεται από τον 
εκπαιδευτικό διότι έτσι θα µπορεί να έχει µία άµεση ανατροφοδότηση και ένα σύστηµα ελέγχου για 
την ολοκλήρωση των ΚΣ. Οι καθηµερινοί έλεγχοι των ΚΣ θα γίνεται από τον εκπαιδευτικό σε 
τυχαίους µαθητές κάθε φορά.	  
Επιπρόσθετα, για την αποτελεσµατικότητα των µαθησιακών αποτελεσµάτων και στόχων που έχουν 
τεθεί, µπορεί ο εκπαιδευτικός να εφαρµόζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σύντοµες 
αξιολογήσεις. Αυτές θα είναι χρονοµετρηµένες, µικρής έκτασης και σύντοµης απάντησης δοκιµές 
µε στόχο να διαπιστωθεί ο βαθµός επίτευξης των µαθησιακών στόχων. 
Με τη χρήση των ΚΣ οι µαθητές εκπαιδεύονται σε µία δοµηµένη µορφή σηµειώσεων, όπου αυτή η 
µορφή σταδιακά θα πρέπει να µεταβεί σε µία ηµι-δοµηµένη µορφή, όπου οι µαθητές θα καλούνται 
να χρησιµοποιήσουν οι ίδιοι τα σύµβολα σε δικές τους προσωπικές σηµειώσεις των µαθηµάτων 
τους. Ουσιαστικά δηλαδή θα αποσύρονται σταδιακά οι ΚΣ από τον εκπαιδευτικό ώστε οι µαθητές 
να µάθουν να κρατούν τις δικές τους σηµειώσεις ακόµα και σε µαθήµατα που δεν γίνεται χρήση 
των ΚΣ.  
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