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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 03/03/2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

18 παιδιά 

Ειδικότθτα Κακθγθτισ Φυςικισ 
Αγωγισ (Ειδικότθτα 
κολφμβθςθ) 

Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

3θ Δθμοτικοφ 
8 Ετϊν 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Φυςικι Αγωγι ςτο νερό 
1.Εξοικείωςθ: είςοδοσ ςτο νερό με τθν ειςαγωγι ςτθν ιςτορία (Τϊρα 
ειςερχόμαςτε μζςω τθσ διαςτρικισ πφλθσ ςτον μαγικό πλανιτθ Hydrofun όπου 
κα πρζπει να βρζξουμε διάφορα ςθμεία του ςϊματοσ μασ……………..) 
2. Επίπλευςθ: ζχουμε περάςει 3 ςτάδια και τϊρα κα πρζπει να ειςζλκουμε ςε 
μία περιοχι όπου δεν υπάρχει βαρφτθτα δοκιμάηοντασ να δοφμε ςιγά ςιγά τι 
ςθμαίνει αυτό πρϊτα με βοθκθτικά μζςα και μετά χωρίσ αυτά………………… 
3.Προϊκθςθ:αφοφ γνωρίςαμε πωσ μποροφμε να χειριςτοφμε το ςϊμα μασ ςτθν  
ζλλειψθ τθσ βαρφτθτασ τϊρα κα χρειαςτεί να βροφμε τρόπουσ να μετακινθκοφμε 
επειδι θ πυκνότθτα του υγροφ ςε αυτόν τον πλανιτθ είναι μεγαλφτερθ από αυτι 
του αζρα κα νιϊκουμε κάτι να μασ κρατάει λίγο πίςω ζτςι κα χρειαςτεί 
παραπάνω προςπάκεια και διαφορετικζσ κινιςεισ. Ο κάκε ζνασ μπορεί να 
μετακινθκεί με δικό του τρόπο………………………….. 
4.Συνεργαςία: πρζπει ςε ομάδεσ για να ξεπεράςουμε τα εμπόδια για να 
φτάςουμε ςτον τελικό μασ ςτόχο….. προςοχι εκτόσ από εμπόδια υπάρχουν και 
φανταςτικά πλάςματα………………… 
5.Χειριςμόσ μπάλασ: φτάνοντασ ςτον τελικό κόςμο ο κάκε ζνασ πρζπει να πάρει 
τουλάχιςτον ζνα ανεκτίμθτθσ αξίασ ορυκτό (μπάλεσ) και να τα επιςτρζψει ςτο 
ςκάφοσ όπου κα πρζπει να τα βάλουμε μζςα ςουτάροντασ………………. 
 
Πόδια ελεφκερο – Φπτιο – Πρόςκιο – Πεταλοφδα 
Σωςτι ειςπνοι και εκπνοι όταν είμαςτε ςτο νερό 
Επίπλευςθ ςε διάφορεσ κζςεισ  
Συνεργαςία (απομονϊνοντασ μζλθ του ςϊματοσ πχ κρατάω τα πόδια του 
ςυμμακθτι μου, εγϊ κουνάω πόδια αυτόσ χζρια) 
Χειριςμόσ μπάλασ ενϊ εφαρμόηω κάποια από τα παραπάνω ςτοιχεία πχ πάςεσ 
όςο κολυμπάω. 
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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. 

 

Γενικόσ ςκοπόσ μασ ιταν να διδαχκοφν τα παιδιά βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ τθσ κολφμβθςθσ μζςω 
μιασ ιςτορίασ ςε ζνα φανταςτικό κόςμο με φανταςτικά πλάςματα και ςτόχουσ που βάλαμε με τθν 
ςυμμετοχι των παιδιϊν. Κφριοι ςτόχοι: 
Εξοικείωςθ 
Επίπλευςθ 
Προϊκθςθ 
Χειριςμόσ μπάλασ μζςα ςτο νερό 
 
Το μάκθμα φάνθκε πωσ είχε 100% επιτυχία διότι ακόμα και παιδιά τα οποία δεν είχαν καμία 
επαφι με νερό (παρουςίαςαν και κάποια φοβία πριν από το μάκθμα) κατάφεραν να ςυμμετζχουν 
και να ολοκλθρϊςουν το μάκθμα με μικρζσ διαφοροποιιςεισ. Πετφχαμε όλουσ τουσ ςτόχουσ μασ 
(κάκε παιδί ςε άλλο βακμό, διότι το νερό ζχει ιδιότθτεσ οι οποίεσ δθμιουργοφν «ανιςότθτεσ» όςο 
αφορά τισ ικανότθτεσ κίνθςθσ μζςα ςε αυτό.  
 
 

2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 
Το κλίμα ςτο μάκθμα ιταν πολφ καλό και πραγματικά οφτε τα παιδιά οφτε εγϊ καταλάβαμε πότε 
πζραςε θ διδακτικι ϊρα. Χαροφμενοσ και με υψθλά επίπεδα ικανοποίθςθσ. Ύςτερα από δφο μζρεσ 
ηιτθςα από τα παιδιά να μου γράψουν μία μικρι παράγραφο εντυπϊςεων για το ςυγκεκριμζνο 
μάκθμα ςτθν πιςίνα. Οι απαντιςεισ ειδικά των παιδιϊν που είχαν ζνα χ βακμό φοβίασ με τα βακιά 
ςθμεία τθσ πιςίνασ ιταν πραγματικά το καλφτερο δϊρο για ζναν δάςκαλο. 
 

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

Η  δξαζηεξηόηεηα ήηαλ θάηη πξσηόγλσξν γηα ηα πεξηζζόηεξα παηδηά δηόηη από ηελ είζνδν ζην 

θνιπκβεηήξην μεθίλεζε ε θαληαζηηθή ηζηνξία πνπ είρακε πξνζρεδηάζεη από ην ζρνιείν. Υπήξμαλ 

κεξηθέο δπζθνιίεο ζηελ αιιαγή ησλ ξνύρσλ ζηα απνδπηήξηα παξόια απηά ηα παηδηά είραλ ηξνκεξή 

δηάζεζε θαη ηα μεπέξαζαλ.  

Επηθξάηεζε έλαο κηθξόο «παληθόο» θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ πηζίλα, ελζνπζηαζκόο, ραξά, αιιαγή 

ζεξκνθξαζίαο όκσο πνιύ γξήγνξα νη επέζηξεςαλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο 

θαληαζηηθήο ηζηνξίαο. 

Με ιίγεο ιέμεηο: 

Θάξξνο  

Ελζνπζηαζκόο 

Σπγθέληξσζε  

Πξνζπάζεηα 

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

Είχα ενεργθτικό ρόλο ςτο μάκθμα κακϊσ ιμουν και ςθμαντικό μζροσ τθσ φανταςτικισ ιςτορίασ που 
είχαμε φτιάξει. Λόγο αυτοφ τα παιδιά ιταν ακόμα πιο δραςτιρια και δείξανε μεγάλο ηιλο ακόμα και 
ςτα πιο δφςκολα κομμάτια του μακιματοσ. Τα παιδιά δείξανε εμπιςτοςφνθ προσ το πρόςωπο μου 
όςο αφορά τθν αςφάλεια τουσ μζςα ςτο νερό αλλά και πολφ αγάπθ κακϊσ πετφχανε κινθτικζσ 
δεξιότθτεσ τισ οποίεσ δεν γνϊριηαν ότι κατείχαν. Υπιρξε ςτιγμι βζβαια που το μάκθμα διακόπθκε για 
λόγουσ αςφαλείασ επειδι ζπρεπε τα παιδιά να ζχουν πιο χαμθλι ενζργεια για τθν ομαλι και αςφαλι 
ζκβαςθ του μακιματοσ. Τα παιδιά δείξανε να κατανοοφν τθν διακοπι αυτι θ οποία ζγινε απλά με 
δικιά μου αφωνία και ακινθςία 2 και κάτι λεπτϊν. 
Μετά το πζρασ του μακιματοσ είχαμε μεγάλθ εκδιλωςθ αγκαλιϊν κακϊσ όπωσ το χαρακτιριςαν τα 
ίδια περάςανε υπζροχα. 

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

 
Το φανταςτικό ςε όλο αυτό το «φανταςτικό» κόςμο του μακιματοσ ςτο νερό ιταν πωσ τα παιδιά 
ζδειξαν απίςτευτθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ όςο αφορά τα παιδιά τα οποία αντιμετϊπιςαν 
πρϊτον προβλιματα ςτθν αλλαγι ροφχων ( ντροπι ςτο να αλλάξουν μπροςτά ςε άλλουσ, κάποιοσ 
ξζχαςε κάτι ςθμαντικό πχ εςϊρουχο), κακϊσ και ςε αυτά τα παιδιά που αντιμετϊπιςαν με φόβο 
και διςτακτικά το νερό. Σε αντίκεςθ με ςυμπεριφορζσ που ζχουμε ςυνικωσ ςτα ςχολεία ςε αυτζσ 
τισ θλικίεσ (πιο απόμακρα τα παιδιά αλλά και πιο «ςκλθρά» εάν μου επιτρζπεται θ ζκφραςθ. 
Υπήξμε κία αλαζηάησζε θαη κηθξή δηαθσλία όζν αθνξά ηηο ζπλεξγαηηθέο αζθήζεηο ζηελ θαληαζηηθή 

ηζηνξία ηνπ καζήκαηνο όπνπ ηα παηδηά έπξεπε λα είλαη ζε δεπγάξηα (θνξίηζηα κε αγόξηα). Γξήγνξα 

όκσο ην μεπέξαζαλ. 

 

6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
 
Ξεκάκαρα ναι, είδα παιδιά τα οποία δεν ζχουν μεγάλθ αποδοχι ςτο ςχολείο από τουσ 
υπόλοιπουσ να ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ που υπό άλλεσ ςυνκικεσ αυτό δεν γινόταν, πχ 
ποδόςφαιρο ςτο ςχολείο. 
Το κλίμα ιταν τζτοιο που όλοι ζγιναν μία μεγάλθ παρζα. 
Στο τζλοσ του μακιματοσ υπιρχαν ςχόλια και πειράγματα μεταξφ των παιδιϊν για το πωσ 
τα πιγαν ςτο μάκθμα, το εντυπωςιακό είναι πϊσ ςτα παιδιά τα οποία είχαν φοβία ωσ προσ 
το νερό όλοι οι ςυμμακθτζσ τουσ, τουσ επευφθμοφςαν με πολλά μπράβο.  
 

7. Τι κα κάνατε διαφορετικά τθν επόμενθ φορά; Ποια καινοφρια γνϊςθ αποκτιςατε μ’ αυτιν 
τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
 
Κατάλαβα και ςτθν πράξθ πωσ υπό κατάλλθλεσ ςυνκικεσ και με μία πολφ προςεκτικι 
προετοιμαςία μπορείσ να δθμιουργιςεισ ζνα περιβάλλον για τα παιδιά ςτο οποίο μποροφν 
να εξελιχκοφν και να γνωρίςουν καλφτερα τον εαυτό τουσ και τισ δυνατότθτεσ τουσ. Με λίγα 
λόγια εκεί που υπάρχει αγάπθ χαρά και αςφάλεια τα παιδιά ευδοκιμοφν δείχνοντασ τθν 
αγάπθ τουσ για τθν μάκθςθ αλλά και το πόςο κατάλλθλα μποροφν να ςυμπεριφερκοφν, 
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Το μόνο που κα άλλαηα ςε αυτό το μάκθμα κα ιταν οι επεξθγιςεισ που χρειάςτθκε να 
κάνω για τα επόμενα βιματα του μακιματοσ κακϊσ ςε εκείνα τα ςθμεία φάνθκε πωσ τα 
παιδιά φεφγανε από τον φανταςτικό κόςμο που είχαμε δθμιουργιςει. 
Αυτό κα γίνει με λίγο παραπάνω προςοχι από μεριάσ μου ςτθν προετοιμαςία του μακιματοσ 
κακϊσ και με τθν χριςθ πλαςτικοποιθμζνων καρτϊν κακϊσ και μικρϊν παηλ- γρίφων με 
οδθγίεσ ζτςι τα παιδιά κα ζχουν πλιρθ ελευκερία με απλι ςυμμετοχι δικιά μου ςτουσ ρόλουσ 
που είχα μζςα ςτο μάκθμα. 
 

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 προετοιμαςία είναι αρκετι ειδικά όταν μιλάμε για το ςτοιχείο του νεροφ παρόλα αυτά το 
αποτζλεςμα είναι απόλυτα ικανοποιθτικό και αξίηει όλθ τθν προςπάκεια. 
 
Θεωρϊ πωσ τα παιδιά ανζπτυξαν μεγαλφτερθ οικειότθτα μεταξφ τουσ κακϊσ οι αςκιςεισ και το 
μάκθμα τουσ φζρανε πιο κοντά και ςωματικά και ςυναιςκθματικά. 
Πετφχαμε: 
Μζςω του μακιματοσ τα παιδιά κατάφεραν να μάκουν τον πιο κατάλλθλο τρόπο να ντφνονται 
και να ξεντφνονται τονϊνοντασ ζτςι το θκικό τουσ κακϊσ και τθν ανεξαρτθςία και 
αυτοπεποίκθςθ τουσ 
Επίπλευςθ από όλα τα παιδιά  
Προϊκθςθ από όλα τα παιδιά 
Εξοικείωςθ από όλα τα παιδιά  
Συνεργαςία από όλα τα παιδιά  
Χειριςμό τθσ μπάλασ από όλα τα παιδιά 
*Το κάκε παιδί ςτον δικό του βακμό 
Πχ ζνα αγοράκι το οποίο φοβόταν πάρα πολφ ακόμα και να ειςζλκει ςτο νερό  κατάφερε όχι 
μόνο να κολυμπιςει μακριά από τον τοίχο με βοθκθτικό μζςο αλλά και ςτο τζλοσ του 
μακιματοσ ηιτθςε για λίγθ ϊρα να μείνει και να προςπακιςει να επιπλεφςει δίπλα από τον 
τοίχο μόνοσ του, κάτι το οποίο κατάφερε ζςτω και για μερικά δευτερόλεπτα.  
  


