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Το Εργαστήριο δομείται επιστημολογικά στον 

 

 Αυτοπροσδιορισμό της διδακτικής ικανότητας του 

εκπαιδευτικού  

ή  

Η Διδακτική Αυτογνωσία του εκπαιδευτικού 

  



Τίτλος Εργαστηρίου 

«Τι θέλεις να θυμούνται από εσένα 

οι μαθητές σου κάποτε..;» 



Ο/Η   καθένας/ 
καθεμία 
ατομικά 

 

 

 

• Αν κατά την τρέχουσα διδακτική 
χρονιά ήσασταν διδακτικά 
τελείως απαλλαγμένοι από ό,τι 
σας δέσμευε τις προηγούμενες 
διδακτικές χρονιές (Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, σχολικά εγχειρίδια, 
απαιτήσεις γονέων, γενικότερες 
απαιτήσεις του σχολείου και τα 
όμοια) 
 
τι θα πράττατε στη διδακτική 
σας εφαρμοστικότητα;  



Αν κατά την τρέχουσα διδακτική χρονιά 
ήσασταν διδακτικά τελείως απαλλαγμένοι από 
ό,τι σας δέσμευε τις προηγούμενες διδακτικές 

χρονιές (Αναλυτικό Πρόγραμμα, σχολικά 
εγχειρίδια, απαιτήσεις γονέων, γενικότερες 

απαιτήσεις του σχολείου και τα όμοια)  
 

τι θα πράττατε στη διδακτική σας 
εφαρμοστικότητα;  

 

 

Συζητήστε τις 
σκέψεις σας με 

τον/την συνάδερφο 
που βρίσκετε δίπλα 

σας 

• Τι άλλαξε στις αρχικές σας 
σκέψεις; 

 

• Τι δεν είχατε λάβει υπόψη 
σας, όταν διατυπώσατε τις 
αρχικές σας σκέψεις; 

 

• Πώς σας φάνηκε η άποψη 
του/της συναδέρφου σας; 



Συζήτηση 
στην 

ολομέλεια 

• Τι νομίζετε ότι πιθανόν να 
σας εμποδίσει να πράξετε 
αυτό το οποίο θέλετε 
πραγματικά να πράξετε 
κατά την τρέχουσα 
διδακτική χρονιά; 

 

• Τι νομίζετε ότι θα σας 
βοηθήσει να το πράξετε; 



Τι θέλετε κατ΄ουσίαν 
να κληροδοτήσετε 
στους μαθητές σας, 

όταν θα λήξει η 
τρέχουσα διδακτική 

χρονιά; 

 



Καταγράψτε τα 4 μεγαλύτερα 
διδακτικά σας  πλεονεκτήματα 

……………………… ……………………… …………………………. 

…................................ 



Πώς θα τα αξιοποιήστε στη 
διδασκαλία σας; 

……………………… ……………………… …………………………. 

…................................ 



Καταγράψτε τα 4 μεγαλύτερα 
διδακτικά σας  μειονεκτήματα 

……………………… ……………………… …………………………. 

…................................ 



Πώς θα μπορούσαν να επιλυθούν; 

……………………… ……………………… …………………………. 

…................................ 



Συγκρίνοντας τα διδακτικά σας 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τι 

συμπέρασμα εξάγετε; 

……………………… ……………………… …………………………. 

…................................ 



Ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα που 
σκεφτήκατε, κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, για να τα εφαρμόσετε στην τάξη 
σας την τρέχουσα διδακτική χρονιά; 

……………………… ……………………… …………………………. 

…................................ 



Υπάρχει μέσα μας ένα πλούσιο απόθεμα 

δυνατοτήτων και ικανοτήτων, που 

περιμένουν να αφυπνιστούν.  

 

Φτάνει μόνο να τους επιτρέψουμε να δουν 

το φως της εφαρμογής. 



«Η μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής δεν 

είναι ο θάνατος, αλλά αυτά που αφήσαμε να 

πεθάνουν μέσα μας όσο είμαστε ακόμη 

ζωντανοί» (Νόρμαν Κάζινς) 



Καλή διδακτική χρονιά! 
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