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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 12 Μαρτίου 2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

17 

Ειδικότθτα ΠΕ 70 Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

 9 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Γλϊςςα  Γϋ Δθμοτικοφ  Ενότθτα: Του κόςμου το ψωμί 
Κεφάλαιο  «Το πιο γλυκό ψωμί»  και «Καλι όρεξθ» 

 
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. Σι ςκοπεφατε να κάνετε με τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ και πόςο καλά πετφχατε 
τον ςτόχο ςασ; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ. 
Ο  ςκοπόσ  με  τθ  ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ ιταν οι μακθτζσ να γνωρίςουν τθ διαδικαςία 
παραςκευισ ψωμιοφ (από το όργωμα, τθ ςπορά, το κεριςμό, το άλεςμα, το ηφμωμα και το 
ψιςιμο). Επίςθσ να ςυνειδθτοποιιςουν και να γνωρίςουν τα διάφορα είδθ ψωμιοφ, κακϊσ 
επίςθσ ότι αποτελεί ςθμαντικό είδοσ διατροφισ για όλουσ  τουσ ανκρϊπουσ ςε όποιο 
πολιτιςμό ι κουλτοφρα και αν  ανικουν.  Βζβαια επεκτείναμε το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο 
και ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ  Περιβάλλοντοσ για να δοφμε πόςο ςθμαντικό ρόλο παίηει θ 
διατροφι ςτθ ηωι μασ και γενικότερα ότι πρζπει να υιοκετιςουμε ζνα υγιεινό τρόπο 
διατροφισ. 

 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

Διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ζνιωςα χαρά γιατί οι ςτόχοι που τζκθκαν αρχικά 
πραγματοποιικθκαν αφοφ οι μακθτζσ κατανόθςαν καλφτερα το ρόλο τθσ υγιεινισ 
διατροφισ, γιατί όπωσ κα εξθγιςω και παρακάτω ιρκαν πιο κοντά μεταξφ τουσ βλζποντασ 
τισ ομοιότθτζσ τουσ ι ακόμα και τισ διαφορζσ ςε αυτά που τουσ άρεςαν, γνϊριςαν και 
δοκίμαςαν καινοφρια φαγθτά και από άλλεσ κουλτοφρεσ που μζχρι τότε δεν τα κεωροφςαν 
νόςτιμα  ι δεν τα ιξεραν.  
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3. Πϊσ ανταποκρίκθκαν οι μακθτζσ /φοιτθτζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ / πϊσ ςυμμετείχαν / πϊσ 
ςυμπεριφζρκθκαν; (παρακαλοφμε δϊςτε παραδείγματα)   
Οι μακθτζσ με χαρά ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Ζφτιαξαν ομαδικά κολάη με 
κζμα τθν υγιεινι διατροφι (με εικόνεσ από περιοδικά και φυλλάδια που είχα φζρει ςτθν 
τάξθ) και ζφτιαξαν πιάτα με μεςθμεριανό και βραδινό φαγθτό. Ζτςι από αφθρθμζνεσ 
ζννοιεσ, είδαν εικόνεσ-αναπαραςτάςεισ και ςτθ ςυνζχεια πζραςαν ςε ςυγκεκριμζνο υλικό, 
αφοφ  με τθ βοικεια και με κάποιων μαμάδων από διαφορετικζσ χϊρεσ ζφτιαξαν και 
απόλαυςαν ζνα υγιεινό κολατςιό. 
 

 

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

ςασ. 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων οι μακθτζσ ζδειξαν ενκουςιαςμό, 
διαχειρίςτθκαν το υλικό που είχε θ κάκε ομάδα ςτα κρανία τθσ, αφοφ είχε προθγθκεί 
ςυηιτθςθ για τισ τροφζσ που τρϊμε και πϊσ χωρίηονται ανάλογα με τθ διατροφικι τουσ 
αξία. Σαυτόχρονα άκουγαν και τραγοφδια με κζμα τθ διατροφι, όπωσ «Ο χορόσ των 
μπιηελιϊν». ε όλθ αυτι τθν προςπάκεια εγϊ ιμουν βοθκόσ-ουραγόσ, ζδειξα κάποιουσ 
τρόπουσ χριςθσ και τοποκζτθςθσ του υλικοφ όπου χρειάςτθκε, όμωσ τα παιδιά ιταν εκείνα 
που είχαν αναλάβει πρωτοβουλίεσ και δράςθ για τθν επεξεργαςία του.  

 
 

5. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν 
μεταξφ τουσ. 
Οι μακθτζσ εργάςτθκαν ςε ομάδεσ, άλλεσ  για να  κόψουν και να τοποκετιςουν τισ τροφζσ 
ςτισ τροφικζσ πυραμίδεσ και άλλεσ για να φτιάξουν ζνα φαγθτό με αναπαράςταςθ ςε πιάτα 
ι τον τίτλο «ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ».  Μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ οι μακθτζσ 
αλλθλοεπίδραςαν γνϊριςαν ποιο φαγθτό αρζςει ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ περιςςότερο και 
άκουςαν για καινοφρια φαγθτά από άλλεσ χϊρεσ. Σο δεφτερο 2ωρο με τθ βοικεια που 
πρόςφεραν εκελοντικά και κάποιεσ μαμάδεσ τθσ τάξθσ, και από διαφορετικζσ χϊρεσ, που 
ιρκαν κατόπιν ςυνεννόθςθσ για να τουσ ετοιμάςουν και να φάνε ζνα υγιεινό κολατςιό με 
τοπικά προϊόντα και φροφτα, τα παιδιά χάρθκαν ιδιαίτερα αυτι τθ διαδικαςία. Γιατί, από το 
πρωί, είχε αναλάβει κάκε ομάδα να φζρει π.χ. τυρί, ελιζσ, ντάκο, φζτα, φρατηόλα, 
πολφςπορο. Επίςθσ είδαν τθ διαδικαςία παραςκευισ ενόσ κολατςιοφ και το ςζρβιραν. 

 

6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.   
Αυτό που βιϊςαν οι μακθτζσ με τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ιταν πράγματι πολφ ςθμαντικό, 
αφοφ δοκίμαςαν ζνα πλοφςιο κολατςιό, χάρθκαν τθ διαδικαςία παραςκευισ του και 
φυςικά κάποια χόρεψαν ακοφγοντασ τραγοφδια ςχετικά με τθ διατροφι. Ακόμα και παιδιά 
που ιταν πιο ςυνεςταλμζνα ανζλαβαν δράςθ ςυμμετείχαν ςε δραςτθριότθτεσ και 
περιζγραψαν φαγθτά που τουσ αρζςουν ι του τόπου τουσ με τισ αντίςτοιχεσ ονομαςίεσ 
τουσ. 
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7. Σι κα κάνατε διαφορετικά τθν επόμενθ φορά; Ποια καινοφρια γνϊςθ αποκτιςατε μ’ αυτιν 
τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
Θεφρώ όηη δελ ζα άιιαδα θάηη από αλ επαλαιάβφ ηε ζσγθεθρηκέλε ελόηεηα. Πηζαλόλ βέβαηα λα 

ζσλεργαδόκοσλ κε ηε δαζθάια ηες κοσζηθής γηα λα κειοποηήζοσκε ηο ηραγούδη ποσ γράυακε ζε 

επόκελο κάζεκα κε ηα παηδηά γηα ηελ σγηεηλή δηαηροθή.  Από ασηό ηο κάζεκα, αιιά θαη ζε θάζε 

κάζεκα κε αληίζηοητες δραζηερηόηεηες,  ηα παηδηά δείτλοσλ λα είλαη ηδηαίηερα ταρούκελα όηαλ 

θαηαπηάλοληαη κε σιηθά, δροσλ πάλφ ζ’ ασηά θαη θσζηθά βηώλοσλ-θαηαλοούλ θαιύηερα 

θαηαζηάζεης θαη γεγολόηα  κέζα ζε ζσλζήθες δράζες από ηο λα είλαη θαζειφκέλα ζε κηα 

θαρέθια παζεηηθοί αθροαηές. 

 

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 αυτι τθ διδαςκαλία-διαδικαςία υιοκζτθςαν ζνα πιο υγιεινό τρόπο 
διατροφισ και αυτό γιατί αποφαςίςαμε από κοινοφ να φζρνουν για κολατςιό ςτο ςχολείο 
κάκε Δευτζρα φροφτα, Σετάρτθ γιαοφρτι με μζλι και τθν Παραςκευι λαχανικά εποχισ π.χ. 
καρότα, ντομάτα ι φροφτα ι ψωμί με μζλι. 
 


