


Η φωνή των εκπαιδευτικών



Κάνουν το μάθημα κάθε μέρα 
με τον ίδιο τρόπο

Μιλάνε πολύ, όταν κάνουν το 
μάθημα

Οι υπολογιστές στην τάξη μας 
είναι μόνο για διακόσμηση

Επιλέγουν να συνεργάζονται 
μόνο με τους άριστους
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Προάγεις τη συνεργασία και τη 

συμμετοχή όλων των παιδιών 

στο μάθημα;
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Μαθητές Καθηγητές

Μαθητές Καθηγητές

Οργανώνω Ποικίλες 

δραστηριότητες Καθόλου Αρκετά

Χρησιμοποιώ ποικιλία 

εποπτικών μεσών Καθόλου Αρκετά

Αξιολογώ συστηματικά 

την πρόοδο των 

παιδιών Αρκετά Πάρα πολύ

Αξιολογώ με πολλούς 

τρόπους Αρκετά Πάρα πολύ



Παιδαγωγικές Ομάδες

Παιδαγωγικές Συνεδρίες

Εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης και μάθησης

Δειγματικές διδασκαλίες

Συνεργατικές 

μαθητοκεντρικές

προσεγγίσεις

Ευκαιρίες συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς και έρευνες

Συντονισμός-Κοινές 

αποφάσεις

Επιμόρφωση και 

ενδυνάμωση

Διαφοροποιημένη 

μάθηση και 

αξιολόγηση

Ανταλλαγή καλών 

πρακτικών

Ενεργητική μάθηση









Τι κερδίσαμε ως εκπαιδευτικοί;

Αποκτήσαμε θετικές εμπειρίες, μέσα από τη 

συνεργασία και τον συντονισμό με συναδέλφους.

Ενισχύσαμε τις διδακτικές μας πρακτικές, μέσα από 

την ανταλλαγή επισκέψεων στις τάξεις και την 

παρακολούθηση μαθημάτων. Η συζήτηση που 

ακολουθούσε μας βοήθησε να εντοπίσουμε τα 

αδύνατα και δυνατά μας σημεία.

Ενδυναμώθηκε η αυτοπεποίθηση ορισμένων 

εκπαιδευτικών που ένιωθαν ανασφάλεια στην 

παρουσία «άλλων» στην τάξη τους.



Αποκτήσαμε μεγαλύτερη επαγγελματική 

υπευθυνότητα για πιο προσεκτική και 

αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών

Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις και τις στρατηγικές 

μας, μέσα από τις συχνές παιδαγωγικές 

συνεδρίες, τις επιμορφωτικές δράσεις και την 

ανταλλαγή απόψεων



Τι κέρδισαν οι μαθητές μας

Ένιωσαν και αυτοί μέρος της διαδικασίας

Ένιωσαν ικανοποίηση που ζητήθηκε η άποψή 

τους με το ερωτηματολόγιο

Κάποιοι εντατικοποίησαν την καθημερινή μελέτη 

τους

Αρκετοί απέκτησαν περισσότερα κίνητρα για 

μάθηση (χρήση νέων τεχνολογιών, εργαστηριακά 

μαθήματα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κίνητρα 

για αριστεία) 



Τι χρειάζεται να γίνει…

Περισσότερη χρήση οπτικοακουστικών μέσων 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Προώθηση της εμπλοκής των παιδιών στη 

διδασκαλία και μάθηση

Η έρευνα δράσης να εκτείνεται τουλάχιστον για 

δύο σχολικά έτη, κατά το διάστημα των οποίων 

το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να 

παραμένει σταθερό 



Σας ευχαριστούμε για 
την 

προσοχή σας!


