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SEDIN Επιμορφωτές / Καταγραφή Εκπαιδευτικών 
 
Το project τθσ SEDIN χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και γι’ αυτό είναι απαραίτθτο να 
παρουςιαςτεί θ εφαρμογι του. Συμπλθρϊνοντασ αυτό το φφλλο μασ βοθκάτε ςτο να 
ςυγκεντρϊςουμε δεδομζνα ςχετικά με τθν εφαρμογι, αλλά παράλλθλα βοθκάτε τον εαυτό ςασ 
ςτο να κατανοιςετε τθ Μζκοδο Μοντεςςόρι και τθ Δθμιουργικι Μάκθςθ και πϊσ να εφαρμόςετε 
με τον καλφτερο τρόπο τισ μεκόδουσ. Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ λεπτομερι 
ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ μετά από κάκε ςυνεδρία. 
 

Ημερομθνία 3/03/2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

15 

Ειδικότθτα ΠΕ 70 Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

10 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

 
Οι παρακάτω ερωτιςεισ είναι ανοιχτοφ τφπου και ςασ ηθτάνε να καταγράψετε με ελεφκερο τρόπο 
τισ ςκζψεισ ςασ, τισ εντυπϊςεισ ςασ και μια υποκειμενικι αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ και των 
αποτελεςμάτων τθσ.  
 

1. Τι ςκοπεφατε να κάνετε με τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ και πόςο καλά πετφχατε 
τον ςτόχο ςασ; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
Η διδαςκαλία του μακιματοσ ζγινε εξ ολόκλθρου ςτθν αυλι του ςχολείου. Για το λόγο αυτό 
ηωγραφίςτθκε ςτον αφλειο χϊρο θ Αrena. Στόχοσ ιταν να ςυμμετζχουν όςο το δυνατόν 
περιςςότεροι μακθτζσ, να ςυνεργαςτοφν με τθ λιγότερθ δυνατι εξάρτθςθ από εμζνα. Τα 
παιδιά ενκουςιάςτθκαν, ςυνεργάςτθκαν και το μάκθμα ζγινε αβίαςτα. 

 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

¨Ζνιωςα ςαν παιδί και γω με τουσ μακθτζσ μου.  Η παιγνιϊδθσ διάκεςθ  που 
δθμιουργικθκε με παρζςυρε και μζνα. 

 
 

3. Πϊσ ανταποκρίκθκαν οι μακθτζσ /φοιτθτζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ / πϊσ ςυμμετείχαν / πϊσ 
ςυμπεριφζρκθκαν; (παρακαλοφμε δϊςτε παραδείγματα)  

Οι μακθτζσ ςτθν αρχι ιταν διςτακτικοί μζχρι να χωριςτοφν ςε ομάδεσ και ςτθ ςυνζχεια μζχρι 
να αντιλθφκοφν τθ χριςθ τθσ Αrena. Ευδιάκετα και με πολλι δόςθ χιοφμορ εργάςτθκαν και το 
ευχαριςτικθκαν. Η ιδζα να γίνει το μάκθμα εκτόσ τάξθσ, με ελευκερία, χωρίσ τουσ 
περιοριςμοφσ που δίνει θ παραδοςιακι διδαςκαλία είχε άριςτα αποτελζςματα. 
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4. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν μαηί 
ςασ. 
Υπιρξε ςτθν αρχι ανυπομονθςία και λίγθ αναςτάτωςθ μζχρι να χωριςτοφν οι τριάδεσ και να 
μοιραςτοφν οι ρόλοι. Στθν πορεία  υπιρξε μεγάλο ενδιαφζρον και ενκουςιαςμόσ. Και μόνο 
το γεγονόσ ότι από τθν πακθτικι ςχζςθ και τθ ςτατικότθτα τθσ τάξθσ, τθν ακινθςία του 
μακιματοσ πζραςαν ςτθν κίνθςθ, ςτθν ενεργι ςυνεργαςία και ςτο παιχνίδι από μόνο του 
οδιγθςε ςτθν πεικαρχία, ςτθν υπακοι και ςτο ςεβαςμό των κανόνων που όριςα εξ αρχισ. 

 

5. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν 
μεταξφ τουσ. 
Οι μακθτζσ κάκε ομάδασ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ που ιταν αναγκαία ϊςτε να 
ολοκλθρϊνεται κάκε φορά θ εργαςία που τουσ δινόταν, ανζπτυξαν κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 
που αφοροφςαν τόςο τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ όςο και ςτα πλαίςια προςζγγιςθσ των μελϊν 
των άλλων ομάδων.Επζδειξαν ςεβαςμό, υπιρχε θρεμία και  τα μζλθ τθσ  κάκε  ομάδασ 
μεταξφ τουσ αλλά και απζναντι ςτα μζλθ τθσ άλλθσ ομάδασ.  Αντάλλαξαν γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ χωρίσ ίχνοσ ζπαρςθσ ι ανταγωνιςμοφ. Οι μακθτζσ δοφλεψαν με ανεξαρτθςία και 
πεικαρχία και χωρίσ ίχνοσ διάκεςθσ να ςχολιάςουν όταν κάποιοσ ζκανε λάκοσ. 
 

 

 

6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
Η αναγκαιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ που ιταν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχία του 
ςτόχου κάκε ομάδασ μζςα από τισ  παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ, ο ςεβαςμόσ ςτθν 
ελευκερία και θ πεικαρχία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ, είχε ςαν αποτζλεςμα όχι μόνο να μθν 
αποκλειςτεί κανείσ αλλά να ενταχκοφν όλοι ςτον κοινό ςτόχο, τθν επιτυχία τθσ κάκε δράςθσ 
που αναλάμβαναν. Η μθ λεκτικι επικοινωνία λειτοφργθςε πάρα πολφ, αρκετζσ φορζσ οι 
μακθτζσ με νεφματα ζδιναν οδθγίεσ. Η ενςυναίςκθςθ και θ διαχείριςθ του κυμοφ 
λειτοφργθςε άψογα μια και ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ζγινε κατανοθτό ότι ο ςυγκεκριμζνοσ 
τρόποσ εργαςίασ προχπόκετε  αυςτθρι τιρθςθ κανόνων, και αντιμετϊπιςθ όχι του Εγϊ 
αλλά το Εμείσ. Ενίςχυςε τθν αυτοεκτίμθςθ των περιςςότερων μακθτϊν.  
 
 

7. Τι κα κάνατε διαφορετικά τθν επόμενθ φορά; Ποια καινοφρια γνϊςθ αποκτιςατε μ’ αυτιν 
τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
 

Θα μποροφςα να εμπλζξω τθν ίδια ϊρα περιςςότερουσ μακθτζσ, να δθμιουργιςω 
μεγαλφτερεσ ομάδεσ. Να χρθςιμοποιιςω ωσ δαςκάλουσ  μακθτζσ που οι κοινωνικζσ τουσ 
δεξιότθτεσ  επιδζχονταν βελτίωςθ. Λιγότερθ ενεργι δικι μου ςυμμετοχι. Η χριςθ τθσ 
δθμιουργικισ μάκθςθσ βελτίωςε τθν επικοινωνία μου με τουσ μακθτζσ αλλά και τθ μεταξφ 
τουσ. 
Η καινοφρια γνϊςθ είχε να κάνει πρωτίςτωσ με αλλαγι του τρόπου διδαςκαλίασ. Δοφλεψα 
πολφ για να ζχω ζτοιμο το περιβάλλον εργαςίασ των μακθτϊν και ιδιαίτερα ςτο κομμάτι 
ενίςχυςθσ των ςχζςεων τουσ.  
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8. Παρακαλοφμε καταγράψτε οποιαδιποτε άλλα ςχόλια – τι πιςτεφετε πωσ ζχουν μάκει οι 
μακθτζσ /φοιτθτζσ από τθ διδακτικι παρζμβαςθ και δϊςτε παραδείγματα που να 
επιβεβαιϊνουν αυτιν τθ μάκθςθ.  

 

Οι μακθτζσ μζςα από το παιχνίδι που τουσ δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ να δοκοφν λφςεισ ςτα 
προβλιματα που αναδείχκθκαν ( π.χ. βρείτε το αποτζλεςμα τθσ πράξθσ 126+213) ενκαρρφνκθκαν οι 
μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν και να δϊςουν λφςθ μζςα από ςυλλογικι προςπάκεια. Κάποιοι  μακθτζσ 
πιραν πρωτοβουλία (είπαν πρζπει να πασ ςε αυτό το χρϊμα και ςε αυτι τθ κζςθ), επικοινϊνθςαν τθν 
ϊρα που είχαν αντίκετθ άποψθ, αλλθλεπίδραςαν (π.χ. αυτι θ κζςθ είναι λάκοσ, πιςτεφω ότι πρζπει 
να ξαναςυηθτιςουμε γιατί κάτι μου λζει πωσ κάνουμε  λάκοσ), πεικάρχθςαν με τθν κοινι απόφαςθ 
(π.χ. εγϊ δεν ςυμφωνϊ αλλά αφοφ ςυμφωνοφν οι περιςςότεροι). Αν ζκαναν λάκοσ ικελαν και 
δεφτερθ ευκαιρία (π.χ. μπορϊ να ξαναδοκιμάςω;) και όταν τθν ζπαιρναν και το αποτζλεςμα τα 
δικαίωνε ζνιωκαν ιδιαίτερθ χαρά, αποκτοφςαν αυτοπεποίκθςθ και χοροπθδοφςαν αγκαλιαςμζνα. Δεν 
βιάηονταν να απαντιςουν ακόμα και οι μακθτζσ που ιταν ςίγουροι για το αποτζλεςμα (π.χ. κζλω λίγο 
χρόνο να ςκεφτϊ να μθν πάρω τθν ομάδα ςτο λαιμό μου)  ζτςι  ςυνεργαηόμενα απζκτθςαν 
υπευκυνότθτα, διότι αντιλιφκθκαν ότι όταν λειτουργείσ ομαδικά οι πράξεισ ςου επθρεάηουν τουσ 
άλλουσ.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


