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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 Φεβρουάριοσ 2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

14 

Ειδικότθτα ΠΕ70 Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

6,5 – 7 ετϊν 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Γλωςςικζσ Δραςτθριότθτεσ: Η «γραμματικι» τθσ τάξθσ 

 
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. 

 

Με αθόξκεζε ην γιωζζηθό πιηθό γηα ηε θάξκα, πνπ ππήξρε ζηελ πιαηθόξκα εθπαίδεπζεο, 

«θαηαζθεύαζα» έλα αληίζηνηρν πιηθό κε έλλνηεο-πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Τν 

πιηθό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ θπξηόηεξωλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ ζε καζεηέο ηεο Α΄ 

ηάμεο. Ο ζηόρνο, ινηπόλ, ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ ε γλωξηκία ηωλ παηδηώλ κε 

θαζεκεξηλέο «ζρνιηθέο» έλλνηεο θαη ε ηαμηλόκεζε ηνπο αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ ιόγνπ πνπ αλήθνπλ. Η 

επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ θξίζεθε ηόζν από ηελ αληαπόθξηζε ηωλ καζεηώλ ζην πιηθό αιιά θαη από ηνλ 

«έιεγρν» ηωλ γλώζεωλ πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε γελίθεπζε ζε άιια πεξηβάιινληα (πεξηζζόηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζα αλαθεξζνύλ ζηηο απαληήζεηο ηωλ παξαθάηω εξωηήζεωλ). 

 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

 
Η «θαηαζθεπή» ηνπ πιηθνύ θαη ε ρξήζε ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε γιωζζηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε κε 

έθαλαλ θαηαξρήλ λα ληώζω πην δεκηνπξγηθή. Η πξνζέγγηζε κηαο δύζθνιεο θαη ζπρλά «θνπξαζηηθήο», 

γηα ηα παηδηά ηωλ κηθξώλ ηάμεωλ ελόηεηαο ηεο Γιώζζαο, όπωο είλαη ε Γξακκαηηθή, κε είρε 

πξνβιεκαηίζεη αξθεηά ζην παξειζόλ. Τν «πέξαζκα» ηωλ θαλόλωλ κέζα από ην νπηηθό πιηθό θαη νη 

ζεηηθέο αληηδξάζεηο ηωλ καζεηώλ κε ραξνπνίεζαλ ηδηαίηεξα θαη κε ελέπλεπζαλ, ώζηε λα ζπλερίζω λα 

ζπλ-δεκηνπξγώ καδί κε ηνπο καζεηέο κνπ ηέηνηεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 
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3. Πϊσ ανταποκρίκθκαν οι μακθτζσ /φοιτθτζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ / πϊσ ςυμμετείχαν / πϊσ 
ςυμπεριφζρκθκαν; (παρακαλοφμε δϊςτε παραδείγματα)   

 

Η αληαπόθξηζε ηωλ καζεηώλ ήηαλ πάξα πνιύ θαιή. Η απιόηεηα θαη ε επρξεζηία ηνπ πιηθνύ επέδξαζε 

ζεηηθά γηα απηνύο, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αθόκα θαη 

όηαλ δπζθνιεύνληαλ ή κεηά από θάπνην «ιάζνο» δελ ήηαλ αξλεηηθνί λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζόηεξν 

ή/θαη λα πξνζπαζήζνπλ μαλά, κηα θαη όπωο έιεγαλ όηαλ εξγάδνληαλ ζηηο νκάδεο ηνπο «απηό ην κάζεκα 

έρεη πιάθα». Επίζεο ήηαλ επθνιόηεξε ε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία αιιά θαη ε παξνρή βνήζεηαο, από ηνπο 

ίδηνπο, ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ είραλ δπζθνιίεο. 

 

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

μαηί ςασ. 
 
Οι μακθτζσ ιταν πολλοί δεκτικοί ςτθ χριςθ του υλικοφ και ςτο ςυνδυαςμό του με τισ γραμματικζσ 
ζννοιεσ. Όταν ζκανα τθν παρουςίαςθ «γνωριμίασ» και τουσ εξιγθςα το πϊσ κα εργαςτοφμε 
κάποιοι ενκουςιάςτθκαν, κάποιοι είπαν «δθλαδι δε κα κάνουμε μάκθμα ςιμερα», ενϊ θ 
πλειοψθφία ενδιαφζρκθκε να μάκει αν κα μποροφςαν να το πάρουν (το υλικό) και ςτο ςπίτι. Με 
τθν ουςιαςτικι ζναρξθ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ και όςο προχωροφςε θ διαδικαςία άρχιςαν να 
ςυνειδθτοποιοφν ότι μποροφςαν να ςυγκρατιςουν τα όςα μάκαιναν, να τα μεταφζρουν και να τα 
διθγθκοφν και ςτο ςπίτι αλλά και να τα επαναλάβουν και ςαν επανάλθψθ τισ επόμενεσ μζρεσ ςτθν 
τάξθ. Απενοχοποίθςαν μόνοι τουσ τα λάκθ, λζγοντασ κατά τθν εργαςία τουσ ςτισ ομάδεσ «δεν 
πειράηει … ασ το κάνουμε πάλι», ενϊ όταν εξοικειϊκθκαν περιςςότερο άρχιςαν να προτείνουν και 
άλλεσ ιδζεσ για περαιτζρω εμπλουτιςμό του υλικοφ (με εικόνεσ και λζξεισ). Τζλοσ τουσ άρεςε πολφ 
θ χριςθ των γραμματικϊν ςυμβόλων Μοντεςςόρι και για αυτό δθμιουργοφςαν ευκαιρίεσ για να τα 
χρθςιμοποιιςουν. Για παράδειγμα ζπαιηαν παιχνίδια μζςα ςτθν τάξθ ι ςτο προαφλιο που ζπρεπε 
να βροφν: «πεσ ζνα μαφρο τρίγωνο (ουςιαςτικό) που υπάρχει μζςα ςτθν τάξθ . . . βάλε μπροςτά 
από το μαφρο τρίγωνο που βρικεσ ζνα μπλε τρίγωνο (επίκετο) που του ταιριάηει . . .». 
 
 

5. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν 
μεταξφ τουσ. 

 
Αρχικά οι μακθτζσ ιταν όλοι μαηί για τθ γνωριμία με το υλικό και το μάκθμα. Η γνωριμία αυτι 
ζγινε τόςο μζςω Η/Υ (παρουςίαςθ ppt) όςο και με το χειραπτικό υλικό. Η εργαςία των μακθτϊν 
ζγινε ςε δφο ομάδεσ των τεςςάρων παιδιϊν και ςε δφο ομάδεσ των τριϊν παιδιϊν (ςφνολο 
παιδιϊν τάξθσ 14). Η κάκε ομάδα είχε ςτθ διάκεςι τθσ εικόνεσ και κάρτεσ από το υλικό. Σε κάκε 
ομάδα υπιρχε ζνασ «οργανωτισ-βοθκόσ», ρόλοσ που άλλαηε ςε ςυγκεκριμζνα τακτά διαςτιματα. 
Οι μακθτζσ ςτισ ομάδεσ τουσ αναγνϊριηαν αρχικά τισ λζξεισ-εικόνεσ-ςφμβολα και ςτθ ςυνζχεια 
ζφτιαχναν μικρζσ προτάςεισ και ιςτορίεσ για αυτά που τισ παρουςίαηαν και ςτισ άλλεσ ομάδεσ. 
Επίςθσ υπιρχε θ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ του υλικοφ (κενζσ κάρτεσ) με νζεσ εικόνεσ και ζννοιεσ, 
ςχετικζσ πάντα με τθ κεματικι ενότθτα. Κατά τθν ομαδικι παρουςίαςθ εκτόσ του υλικοφ είχαν 
γίνει γνωςτοί και οι κανόνεσ εργαςίασ των ομάδων και για το ςκοπό τθσ τιρθςισ τουσ θ κάκε 
ομάδα αφιζρωνε ςτθν αρχι τθσ κακθμερινισ διδακτικισ διαδικαςίασ χρόνο για τθν προφορικι 
τουσ επανάλθψθ.  
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6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  

 

Από ηελ παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αιιά θαη από ηελ αμηνιόγεζε 

ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, θάλεθε όηη ππήξραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Θα ήζεια όκωο εδώ λα αλαθεξζώ ηδηαίηεξα ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζηε βειηίωζε ηεο έληαμεο ηεζζάξωλ καζεηώλ. Σηελ ηάμε καο ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο καζεηέο πνπ από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξνπζίαδαλ θάπνηεο δπζθνιίεο θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (ν θαζέλαο γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο). Οη ηξεηο από απηνύο ηνπο καζεηέο 

πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ (Αίγππηνο, Αιβαλία, Ιλδία) θαη ν έλαο από 

κηθηό γάκν (κε κεηξηθή γιώζζα όρη ηελ ειιεληθή). Η απνδνρή από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ήηαλ πάξα 

πνιύ θαιή, κηα θαη ήηαλ καδί από ην πξνλήπην. Όκωο νη δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ αληηκεηώπηδαλ, 

ηδηαίηεξα ζην κάζεκα ηεο Γιώζζαο, ηνπο απέηξεπαλ ζπρλά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε 

δξαζηεξηόηεηεο όπωο ε αλάγλωζε θαη ε γξαθή λέωλ ιέμεωλ. Σηηο νκάδεο εξγαζίαο απηά ηα παηδηά 

είραλ κνηξαζηεί ηζάμηα (έλα ζε θάζε νκάδα) θαη απηό ηνπο έδωζε ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν λα 

επεμεξγαζηνύλ θαιύηεξα ην πιηθό θαη λα εμνηθεηωζνύλ κε ηηο πξνο κειέηε έλλνηεο. Με ηηο εηθόλεο 

θαη ηηο έηνηκεο ιέμεηο-θξάζεηο ηνπο ήηαλ επθνιόηεξν λα επηρεηξήζνπλ λα θηηάμνπλ πξνηάζεηο θαη λα 

δηεγεζνύλ κηθξέο ηζηνξίεο. Επίζεο κπόξεζαλ λα ιάβνπλ θαη απηά ην ξόιν ηνπ νξγαλωηή ζε 

δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κε ην πιηθό, θάηη πνπ ηνπο έθαλε λα αηζζαλζνύλ ηζόηηκα κέιε ηεο ηάμεο. 

 

 

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

τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
 

Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή όιωλ ηωλ καζεηώλ κε έθαλαλ λα 

θαηαλνήζω όηη ε δεκηνπξγία κηαο πην ππνζηεξηθηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο επηηξέπεη ηελ 

ελίζρπζε όιωλ ηωλ καζεηώλ θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θαιύηεξεο επεμεξγαζίαο ηωλ πξνζθεξνκέλωλ 

πιεξνθνξηώλ. Απηό πνπ ζα έθαλα δηαθνξεηηθά είλαη όηη ζα αθηέξωλα από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δηδαθηηθώλ παξεκβάζεωλ κε 

εκπινπηηζκέλα πιηθά ηόζν ζηε Γιώζζαο όζν θαη ζηα Μαζεκαηηθά.  

 

 

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. 

 
Από ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε νη καζεηέο έκαζαλ (θαη απηά θαίλνληαη θαη ζε όζα 

αλαθέξνληαη παξαπάλω): 

 Να ζπλεξγάδνληαη ζηηο νκάδεο εξγαζίαο 

 Να ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο πνπ είραλ θαζνξηζηεί 

 Να θηηάρλνπλ κηθξέο πξνηάζεηο θαη ηζηνξίεο γηα έλλνηεο θαη αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην 

ζρνιηθό ρώξν 

 Να παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 


