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SEDIN Επιμορφωτές / Καταγραφή Εκπαιδεστικών 

 
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 10/3/20 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

18 (ΝΗΠΙΑ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ) 

Ειδικότθτα ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

4-5 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΩΝ ΑΠΟΔΗΜΗΣΙΚΩΝ ΠΟΤΛΙΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
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. 
Ο ςτόχοσ ιταν να μάκουν τα παιδιά  πώσ μεταναςτεφουν τα αποδθμθτικά πουλιά. Ποιά 
εποχι φεφγουν και γιατί, πότε επιςτρζφουν, πώσ είναι το ταξίδι τουσ.  
Τα νιπια μζςα από το  
ςυγκεκριμζνο ςενάριο κατάφεραν να αποκτιςουν μια βιωματικι και εποικοδομθτικι 
γνώςθ. Ταυτόχρονα ιταν ευχάριςτο και διαςκεδαςτικό χωρίσ θ νθπιαγωγόσ να καταβάλει 
προςπάκεια για να κρατιςει το ενδιαφζρον των παιδιών. 

 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

Ηταν πολφ ευχάριςτθ  θ δραςτθριότθτα γιατί είχε νόθμα για τα νιπια αποφεφγοντασ τθν 
μονότονθ ςυηιτθςθ ςτθν παρεοφλα. Ενιωςα πολφ χαροφμενθ που πζτυχα το ςτόχο μου 
πιο εφκολα και δθμιουργικά. 

 
 

3. Πϊσ ανταποκρίκθκαν οι μακθτζσ /φοιτθτζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ / πϊσ ςυμμετείχαν / πϊσ 
ςυμπεριφζρκθκαν; (παρακαλοφμε δϊςτε παραδείγματα)   
Συμμετείχαν όλα τα παιδιά, με μεγάλο ενδιαφζρον. Οταν χωριςτικαμε ςε ομάδεσ- 
πουλιών  ικελαν όλοι να περάςουν από όλουσ τουσ ρόλουσ και να ξαναπαίξουμε το 
παιχνίδι κι άλλεσ φορζσ. Ακολουκοφςαν τισ οδθγίεσ του ςεναρίου προςεκτικά. 
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Προςπακοφςαν να ανταποκρικοφν όςο καλφτερα μποροφςαν ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
δραςτθριότθτασ. 
 
 Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν 
μαηί ςασ. 
Η νθπιαγωγόσ προςπακοφςε να ενκαρρφνει και να κακοδθγιςει όπου χρειάηονταν. 
Συμμετείχε και θ ίδια ςτθ δραςτθριότθτα. 

 
 

4. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν 
μεταξφ τουσ. 
Τα νιπια ςυνεργάςτθκαν πολφ καλά μεταξφ τουσ. Ηταν ιρεμα και ο κακζνασ 
ςυγκεντρώκθκε ςτο ρόλο του. Τα μεγαλφτερα παιδιά βοθκοφςαν τα μικρότερα όταν δεν 
καταλάβαιναν κάτι και προςπακοφςαν να τα διορκώςουν. Υπιρχε ςυντονιςμόσ ςτθν 
ομάδα χωρίσ εντάςεισ και ανταγωνιςμό. 
 

 
 

5. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
Επιπλζον τα προςφυγόπουλα που υπάρχουν ςτθν τάξθ ςυμμετείχαν χωρίσ ιδιαίτερθ 
δυςκολία. Η ομαδικότθτα και θ ςυνεργαςία βοικθςε περιςςότερο ςτθ ζνταξθ τουσ. Τουσ 
άρεςε πολφ θ χριςθ τθσ μουςικισ και θ κίνθςθ ςτο χώρο μαηί με τα υπόλοιπα παιδιά. Στθ 
φάςθ  του ςεναρίου που  ζπρεπε να πάρουν ζνα  ενκφμιο από τθ χώρα που γεννικθκαν 
πριν το μεγάλο ταξίδι , ζνα κοριτςάκι είπε ότι κζλει να μείνει εδώ για πάντα. 
 

6. Τι κα κάνατε διαφορετικά τθν επόμενθ φορά; Ποια καινοφρια γνϊςθ αποκτιςατε μ’ αυτιν 
τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
Η καινοφργια γνώςθ ιταν ότι εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ τθσ δθμιουργικισ  μάκθςθσ  
επιτυγχάνουμε το ςτόχο μασ πιο εφκολα και ευχάριςτα. Καταφζρνουμε να ςυμμετζχουν 
όλα τα παιδιά ,κρατάμε το ενδιαφζρον τουσ, δθμιουργοφμε ζνα κλίμα ςυνεργαςίασ-
εμπιςτοςφνθσ-ςεβαςμοφ και αλλθλοαποδοχισ μζςα ςτθ τάξθ μασ. 
 

7.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.  
Το  δθμιουργικό παιχνίδι είναι ςτθ φφςθ του παιδιοφ, γιατί επιςτρατεφει τθ φανταςία , 
τισ αιςκιςεισ και το ςυναίςκθμα του. Η μίμθςθ ,θ μουςικι ,θ κίνθςθ, ο χορόσ είναι  κοινοί 
κώδικζσ επικοινωνίασ  για όλα τα παιδιά. Η γνώςθ είναι βιωματικι και μόνιμθ. Προάγεται  
θ ομαδικότθτα ,θ ςυνεργαςία  για το τελικό αποτζλεςμα.  Επιπλζον υπάρχει  
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων, μακθτών και δαςκάλων που βοθκάει ςτθν 
κοινωνικι ζνταξθ ομάδων όπωσ οι πρόςφυγεσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςυμμετείχαν όλα 
τα προςφυγόπουλα και ιταν ευκολότερο  να ξεπεράςουν εμπόδια όπωσ θ γλώςςα και να 
ενταχκοφν ςτθν ομάδα. 
 
 


