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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 4 Μαρτίου 2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

20  

Ειδικότθτα ΠΕ70 Δαςκάλα Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

10 ετϊν 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Γλϊςςα  

 
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 ςκοπόσ ιταν θ διδαςκαλία γλϊςςασ – παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου 
,γραμματικϊν φαινομζνων – αλλά και ταυτόχρονα κατανόθςθ εννοιϊν , όπωσ: θ 
διαφορετικότθτα , ο ςεβαςμόσ , τα ίςα δικαιϊματα ςε ζνα τμιμα με μακθτζσ διαφορετικϊν 
εκνοτιτων και επάρκειασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ .Και φυςικά όλα αυτά επιτεφχκθκαν 
ικανοποιθτικά μζςα από δραςτθριότθτεσ τθσ Μοντεςςοριανισ Δθμιουργικισ Μάκθςθσ. Με 
τισ τεχνικζσ   αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν (κεατρικό παιχνίδι , κίνθςθ , ηωγραφικι , 
τραγοφδι )οι μακθτζσ με τθ φανταςία και τον αυκορμθτιςμό τουσ εξζλιξαν το αρχικό πλάνο 
τθσ  δαςκάλασ  και οδθγθκικαμε ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα. 

 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

 
Τα ςυναιςκιματα που βίωςε θ εκπαιδευτικόσ ιταν χαρά , ενκουςιαςμόσ , ικανοποίθςθ 
αλλά και περιζργεια ςτθν αρχι για τθν ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθ νζα διαφορετικι 
διδακτικι παρζμβαςθ. Επίςθσ , ςίγουρα υπιρξε μεγάλθ ικανοποίθςθ και δικαίωςθ διότι θ 
διδαςκαλία με μοντεςςοριανζσ τεχνικζσ ζγινε δεκτι από τουσ μακθτζσ με μεγάλο κζφι και 
ενκουςιαςμό. 
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3. Πϊσ ανταποκρίκθκαν οι μακθτζσ /φοιτθτζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ / πϊσ ςυμμετείχαν / πϊσ 
ςυμπεριφζρκθκαν; (παρακαλοφμε δϊςτε παραδείγματα)   
 
Οι μακθτζσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι που θ δαςκάλα ανακοίνωςε τον τρόπο που  κα γινόταν το 
μάκθμα αυτιν τθ μζρα , ζδειξαν μεγάλθ περιζργεια και ενκουςιαςμό. Χάρθκαν από τθν  
αρχι που το μάκθμα κα γινόταν με διαφορετικό τρόπο και ςυμμετείχαν με μεγάλθ όρεξθ 
και αςτείρευτο κζφι και φανταςία ςε όποια δραςτθριότθτα ηθτικθκε. Επίςθσ , 
ςυμπεριφζρκθκαν άψογα και με ςεβαςμό  ο ζνασ ςτθν προςπάκεια του άλλου  κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Π.χ. όταν ιταν θ ςειρά του κακενόσ οι υπόλοιποι παρακινοφςαν ο 
ζνασ τον άλλον να κάνουν θςυχία και να τον ενιςχφςουν ςτο τζλοσ με ζνα χειροκρότθμα ι 
για παράδειγμα όταν δινόταν θ οδθγία από τθ δαςκάλα κοιτοφςαν και άκουγαν με απόλυτθ 
προςιλωςθ. 

 

 
4. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν μαηί 

ςασ. 
Ωσ δθμοκρατικι και προςφζροντασ αρκετι ελευκερία ςτουσ μακθτζσ εκπαιδευτικόσ, όπωσ 
άλλωςτε διδαχτικαμε ςτθν μοντεςςοριανι μζκοδο , θ δαςκάλα είχε τον ρόλο του 
ςυντονιςτι δίνοντασ απόλυτθ προτεραιότθτα ςτθ φανταςία και ςτθ δθμιουργικότθτα των 
παιδιϊν .Μζςα ςε ζνα αςφαλζσ και ευχάριςτο περιβάλλον οι μακθτζσ επικοινωνοφν με 
ςεβαςμό αλλά και με απόλυτθ ελευκερία χωρίσ να φοβοφνται το λάκοσ ςτθ διαδικαςία. Ο 
ηεςτόσ και υποςτθρικτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ τθσ εκπαιδευτικοφ με τουσ μακθτζσ λεκτικά 
αλλά και μθ (βλζμμα , κίνθςθ , ςτάςθ ςϊματοσ )οδθγεί τουσ μακθτζσ ςτθ μάκθςθ μζςα από 
τον αυκορμθτιςμό , τθ δθμιουργία , το παιχνίδι ςφμφωνα και με τθ μζκοδο Μοντεςςόρι. 

 
 

5. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν 
μεταξφ τουσ. 
Μζςα ςε ζνα κετικό περιβάλλον και μια ευχάριςτθ ατμόςφαιρα (γεμάτο γζλια και χαρά ) , 
ςφμφωνα και με τα παραπάνω , οι μακθτζσ αλλθλεπιδροφν δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα 
αποδοχισ , ενκάρρυνςθσ , αλλθλοςεβαςμοφ  , ςυναιςκθματικισ κατανόθςθσ,  
αλλθλοεκτίμθςθσ και παιγνιϊδουσ πάντα διάκεςθσ . 

 
 

6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
Όπωσ περιγράψαμε και ςε όλα τα παραπάνω , το ςυγκεκριμζνο μάκθμα με βάςθ τθ 
δθμιουργικι μάκθςθ ςαφϊσ και βοικθςε ςτθν ζνταξθ ςτθ ςχολικι τάξθ των μακθτϊν 
διαφορετικϊν εκνοτιτων , που αρκετοί  δεν κατζχουν κόλασ τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι μακθτζσ αυτοί αιςκάνκθκαν αςφάλεια , αποδοχι  , ενίςχυςαν τισ φιλικζσ τουσ ςχζςεισ  
με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και ςυμμετείχαν με χαμόγελο ςτισ δραςτθριότθτεσ, αφοφ το 
παιχνίδι , ο χορόσ , το κζατρο , το γζλιο , θ φανταςία ,ο αυκορμθτιςμόσ , θ δθμιουργικότθτα 
από το μθδζν  , είναι κατεξοχιν χαρακτθριςτικά των παιδιϊν  , όποια γλϊςςα κι αν μιλοφν 
χρθςιμοποιϊντασ τα και ενιςχφοντάσ τα μποροφμε να κάνουμε «καφματα». 
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7. Τι κα κάνατε διαφορετικά τθν επόμενθ φορά; Ποια καινοφρια γνϊςθ αποκτιςατε μ’ αυτιν 
τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
Δε νομίηω ότι κα ενεργοφςα διαφορετικά ςε άλλθ περίπτωςθ. Αυτό που κα επικυμοφςα κα 
ιταν να είχα το περικϊριο χρόνου μζςα ςτο αςφυκτικό ςχολικό πρόγραμμα να εφάρμοηα 
πιο ςυχνά τζτοιου τφπου διδακτικζσ παρεμβάςεισ και κα το επιδιϊξω. Επίςθσ , κζλω να 
επιςθμάνω ότι γνϊςεισ που διδάχτθκαν ςτο παρελκόν ςε ςυνδυαςμό με τισ νζεσ γνϊςεισ 
που αποκτικθκαν με τθ μελζτθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ για τθ μζκοδο 
Μοντεςςόρι και με τθν εμπειρία ενόσ δαςκάλου  ςτο πζραςμα των χρόνων είναι εφκολο και 
αξίηει να γίνει προςπάκεια να εφαρμοςτοφν ςτο ελλθνικό ςχολείο , κακϊσ οδθγοφν πιο 
εφκολα ςτθ μάκθςθ και ςτθν ζνταξθ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα και κατά ςυνζπεια 
αργότερα και   ςτθν κοινωνία ατόμων από διαφορετικζσ γωνιζσ του πλανιτθ.Τζλοσ , κα 
ικελα να προςκζςω ότι χρειάηεται αρκετι προςοχι κατά τθν οργάνωςθ του χϊρου , για 
αποφυγι ατυχθμάτων, όπωσ επίςθσ και ςυνεχι εγριγορςθ από τον δάςκαλο για να μθν 
παραςυρκοφν τα παιδιά από τον αυκορμθτιςμό τουσ και δρουν  ανεξζλεγκτα. 
 

 

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.  
Η διδακτικι αυτι παρζμβαςθ κίνθςε και κράτθςε ηωντανό το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Το 
παιχνίδι , θ δράςθ , ο ρόλοσ , ο χορόσ , το τραγοφδι ζκαναν τα παιδιά να εκφραςτοφν 
ελεφκερα , αυκόρμθτα , να ξεδιπλϊςουν τθν προςωπικότθτα και τον χαρακτιρα τουσ και να 
κατακτιςουν με ευκολία και ευχάριςτο τρόπο νζεσ γνϊςεισ  , ςφμφωνα με του ςτόχουσ του 
μακιματοσ που  ζχουν αναφερκεί ςτθν αρχι. 
Από τθν ανταπόκριςθ όλων των μακθτϊν ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ αποδείχκθκε ότι με 
αυτιν τθν παρζμβαςθ τθ ςφμφωνθ με τθ Μοντεςςοριανι μζκοδο όλα τα παιδιά και ειδικά 
αυτά που αντιμετωπίηουν γλωςςικζσ δυςκολίεσ ζμακαν νζα πράγματα μζςα από τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα. Κι αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν πιο ενεργι ςυμμετοχι τουσ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία από εκεί και πζρα με περιςςότερο  κάρροσ καιν 
αυτοπεποίκθςθ και τθν επίςθσ  μεγαλφτερθ και πιο άφοβθ ςυμμετοχι τουσ ςτα παιχνίδια 
του διαλείμματοσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Ζμακαν ζτςι ότι όλοι ανεξάρτθτα από τισ 
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ζχουν τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ και τα ίδια δικαιϊματα ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 
          


