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SEDIN Επιμορφωτές / Καταγραφή Εκπαιδευτικών 
 
 

Ημερομθνία 24/2/2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

12 

Ειδικότθτα ΠΕ70 Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

8-9 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Γνωστικό  αντικείμενο :  Μακθματικά  Γ’  Δθμοτικοφ 
Θεματική  ενότητα  :  8θ   Μάθημα :  49.  Η  μζτρθςθ  του  χρόνου   
Τίτλος :  49. «Τι  ώρα  είναι;» 
 
Τλικά  

 12 μικρά κυκλικά  γαλάηια  χαρτόνια με αρικμοφσ  από  το  1  ωσ  το  12  
(τισ  ώρεσ  του ρολογιοφ) 

 12 μικρά  κυκλικά  πράςινα  χαρτόνια με αρικμοφσ  από  το  5  ωσ  το  60  
(τα  λεπτά  τθσ  ώρασ) 

 1  μαρκαδόροσ   
 1  μεγάλο  χαρτί  του  μζτρου   
 1  λζιηερ 

 
Περιγραφι  φάςεων 
1θ  διδακτικι  φάςθ :  Μετά  το  ςχεδιαςμό  του  κφκλου  πάνω  ςτο  χαρτί  του  
μζτρου,  το  οποίο  είναι  τοποκετθμζνο  ςτο  κζντρο  τθσ  τάξθσ  με  τα  κρανία  
και  τισ  καρζκλεσ  παραμεριςμζνα,  ςθμείωςα  τισ  ώρεσ  του  ρολογιοφ   με  το  
μαρκαδόρο.  Ο  τρόποσ  ςχεδίαςθσ  προχποκζτει  ζνα  ευρφχωρο  πλαίςιο,  ώςτε  
να  επιτρζπει  τθν  ελευκερία  κινιςεων  των  μακθτών.  Αρχικά,  επιδοκικαμε  
ςτθν  αναγνωςτικι  εξοικείωςθ  των  μακθτών  με  τισ  ώρεσ  και  τα  λεπτά  
αναδεικνφοντασ  με  το  λζιηερ κάκε  φορά  διαδοχικά  το  ηθτοφμενο  χρόνο.  Η  
ειςαγωγικι  αυτι  δραςτθριότθτα  διιρκεςε  10  λεπτά. 
2θ  διδακτικι  φάςθ :  Στον  κάκε  μακθτι  παραδόκθκαν  από  2  κυκλικά  
χαρτόνια  (ζνα  πράςινο  και  ζνα  γαλάηιο)  οι  οποίεσ  εμπεριείχαν  μια  τυχαία  
ώρα  και  ζνα  τυχαίο  λεπτό.  Τοποκετικθκαν  με  μανταλάκια  ςτα  ροφχα  των  
μακθτών.  Στθ  ςυνζχεια,  εγώ  ωσ  εκπαιδευτικόσ,  εκφωνοφςα  τθν  ώρα  που  
καλοφνταν  να  βρουν  οι  μακθτζσ.  Εκείνοι  με  τισ  αντίςτοιχεσ  κάρτεσ,  ζπρεπε  
να  ςχθματίςουν  τθν  ώρα  ξαπλώνοντασ  ςτο  χαρτί  του  μζτρου.  Στθ  ςυνζχεια,  
οι  μακθτζσ  αξιολογοφςαν  και  επαναλάμβαναν  τθν  ώρα  που  είχαν  
ςχθματίςει  οι  πρωταγωνιςτζσ.  Αυτι  θ  διαδικαςία  επαναλιφκθκε  μζχρι  να  
ολοκλθρωκεί  θ  ςυμμετοχι  όλων  των  μακθτών.  Η  διαδικαςία  αυτι  είχε  
χρονικι  διάρκεια  20  λεπτά. 
3θ  διδακτικι   φάςθ :  Σε  αυτι  τθ  φάςθ,  δφο μακθτζσ  κάκε φορά  που  
αντιπροςωπεφουν   τουσ  δείκτεσ  ρολογιοφ  αποφαςίηουν  μυςτικά  μια  τυχαία 
ώρα  και  τοποκετοφν  το  ςώμα  τουσ  ςτθν ώρα  και  το  λεπτό  του  επίπεδου 
ρολογιοφ. Οι  άλλοι  μακθτζσ  πρζπει  να  βρουν  το  χρόνο  που  ζχουν 
διαμορφωκεί  από  τουσ  άλλουσ   δφο  μακθτζσ. 
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Αυτό  επαναλαμβάνεται  πολλζσ  φορζσ, ζτςι  ώςτε  όλα  τα  ηευγάρια  των 
μακθτών να  ζχουν  παίξει  τουσ  δείκτεσ  ρολογιοφ.  Η τελικι  φάςθ  εμπζδωςθσ  
διιρκεςε  15  λεπτά. 
 
 

 
 

1. Τι ςκοπεφατε να κάνετε με τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ και πόςο καλά πετφχατε 
τον ςτόχο ςασ; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ. 
 
Με  τθ  ςυγκεκριμζνθ  διδακτικι  παρζμβαςθ,  ζκεςα  ωσ  βαςικό  διδακτικό  ςτόχο  τθν  
εξοικείωςθ  των  μακθτϊν  με  τθ  μζτρθςθ  του  χρόνου,  που  αποτελεί  μια  κακθμερινι  
ανάγκθ  και  ςυνικεια  του  ςφγχρονου  ανκρϊπου.  Επίςθσ,  με  ενδιζφερε  να  
αξιολογιςω  για  το  αν  αυτι  θ  πιλοτικι  εφαρμογι  τθσ  Δθμιουργικισ  Μάκθςθσ  που  
πρεςβεφει  θ  αρχι  Montessori ,  κα  είχε  κετικό  αντίκτυπο  ςτο  ςφνολο  των  μακθτϊν  
μου.  Θεωρϊ  ότι  ο  αρχικόσ  μου  ςτόχοσ  επετεφχκθ  και  αναλογικά  με  τισ  προςδοκίεσ  
μου  είχε  μεγαλφτερο  ποςοςτό  αποδοχισ  και  επιτυχίασ. 

 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

 
Η  αλικεια  είναι  πωσ  παρά  το  γεγονόσ  πωσ  επρόκειτο  για  μια  καινοτομία  ςτθν  
εκπαιδευτικι  μασ  κακθμερινότθτα,  πριν  τθν  ζναρξθ  τθσ  διαδικαςίασ  με  είχε  
καταλάβει  ζνα  αίςκθμα  αμθχανίασ.  Ωςτόςο,  ςτθν  εξζλιξι  τθσ,  θ  εικόνα  των  
μακθτϊν  μου,  ςυνζβαλε  περιςςότερο  ςτθν  προςωπικι  μου  αποφόρτιςθ  και  ςτθν  
εςωτερικι  ικανοποίθςθ. 

              
 

3. Πϊσ ανταποκρίκθκαν οι μακθτζσ  ςτισ δραςτθριότθτεσ / πϊσ ςυμμετείχαν / πϊσ 
ςυμπεριφζρκθκαν; (παρακαλοφμε δϊςτε παραδείγματα)   
 
Οι  μακθτζσ  ανταποκρίκθκαν  ενεργά  και  με  ζντονο  ενδιαφζρον  για  τισ  
δραςτθριότθτεσ  που  εμπεριείχε  θ  επιμορφωτικι  αυτι  διαδικαςία.  τθν  αρχι  υπιρξε  
ζνασ  καταιγιςμόσ  ερωτιςεων  από  τθν  πλευρά  τουσ  (γιατί  μασ  δίνετε  τα  κυκλάκια; 
Σι  είναι  αυτόσ  ο  κφκλοσ  ςτθ  μζςθ;  Πϊσ  βρίςκουμε  τι  ϊρα  είναι).  Ωςτόςο,  όςο  
κυλοφςε  θ  διαδικαςία ,  ςυνειδθτοποίθςαν  ότι  θ  κατάρτιςι  τουσ  ςε  ζνα  αντικείμενο  
που  ζρχονται  ςε  επαφι  κακθμερινά,  αποτελεί  ζνα  πολφ  ςθμαντικό  εγχείρθμα.  
Επίςθσ,  το  γεγονόσ  ότι  ζπρεπε  να  ανταγωνιςτοφν  και  ταυτόχρονα  να  ςυνεργαςτοφν  
διατιρθςε  αμείωτο  το  ενδιαφζρον  τουσ.  Τπιρξε  φυςικά  και  μια  δθμιουργικι  
«βαβοφρα»  με  τουσ  μακθτζσ  να  εκφράηουν  απόψεισ  και  προςωπικζσ  ατάκεσ  (Σϊρα  
ιρκε  θ «ϊρα»  μου! -  Βάλε  μασ  δφςκολο,  κφριε  -  ιγά  μθ  το  βροφνε ! -  Μαριλζνα,  
πζςε  κάτω  γριγορα) 

 

 
4. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ αλλθλεπίδραςαν μαηί ςασ. 
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Μαηί  μου  θ  κυριότερθ  αλλθλεπίδραςθ  των  μακθτϊν  κατθγοριοποιείται  ςε  2  
επίπεδα.  Σο  ζνα  ιταν  ςτθν  ειςαγωγικι  φάςθ,  όπου  οι  μακθτζσ  επιχειροφςαν  να  
αντιλθφκοφν  τθν  πραγματολογικι  χριςθ  των  λεπτϊν  και  τθσ  ϊρασ.  Επιπλζον,  
υπιρχε  διάχυτο  το  αίςκθμα  τθσ  αμθχανίασ  και  τθσ  αγωνίασ,  κυρίωσ  εξαιτίασ  τθσ  
αναμονισ  τθσ  εντολισ  ςτθ  διδακτικι  φάςθ  τθσ  αναγγελίασ  ςχθματιςμοφ  τθσ  ϊρασ.  

 
 

5. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ  αλλθλεπίδραςαν μεταξφ τουσ. 
 
Οι  μακθτζσ  μεταξφ  τουσ,  μιασ  που  οι  κυρίαρχεσ  δραςτθριότθτεσ  επζταςςαν  τθν  
ςυνεργαςία  και  όχι  τον  ανταγωνιςμό,  επιχειροφςαν  κυρίωσ  να  ςυντονιςτοφν  για  να  
επιτφχουν  το  ηθτοφμενο  χρονικό  αποτζλεςμα  παρά  να  ανταγωνιςτοφν  μεταξφ  τουσ.  
Σα  πθγαδάκια  που  ζκαναν  μεταξφ  τουσ,  και  τα  νοιματα  που  πραγματοποιοφςαν  με  
τθν  οπτικι  επαφι  ι  τθν  κίνθςθ  των  χεριϊν,  προςζδωςε  ζναν  περιςςότερο  
μακθτοκεντρικό  χαρακτιρα  ςτθ  ςυνολικι  διαδικαςία. 

 
 

6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν; 
Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
 
Βοικθςε  ςε  αρκετά  μεγάλο  βακμό  οι  Ρομά  μακθτζσ  που  περιλαμβάνονται  ςτο  
ςφνολο  τθσ  τάξθσ,  να  ενταχκοφν  ςτθν  ομαδικι  δραςτθριότθτα,  να  ζχουν  τθ  χαρά  
τθσ  ςυμμετοχισ  και  να  αναδείξουν  και  οι  ίδιοι  τισ  ιδιαίτερεσ  ικανότθτζσ  τουσ.  
Μάλιςτα,  μζςα  ςτο  ςφνολο,  υπιρχε  και  μακθτισ  Ρομά  ο  οποίοσ  γνϊριηε  τθν  
θλεκτρονικι  ϊρα  κακϊσ  διακζτει  θλεκτρονικό  ρολόι  και  πραγματοποιοφςε  
γνωςτικζσ  προςκικεσ  ωσ  προσ  τθν  ερμθνεία  και  τθν  ανάγνωςθ  τθσ  ϊρασ. 
 

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

Θεωρϊ  ότι  δεν  κα  προχωροφςα  ςε  κάποια  ιδιαίτερθ  διαφοροποίθςθ  ωσ  προσ  τθ  
διδακτικι  παρζμβαςθ  τθν  επόμενθ  φορά  κακϊσ  ο  προαπαιτοφμενοσ  ςτόχοσ  που  ιταν  
θ  ςυμμετοχι  των  μακθτϊν  και  θ  εμβάκυνςι  τουσ  ςτισ  γνωςτικζσ  πτυχζσ  του  
μακιματοσ  εφαρμόςτθκε  με  επιτυχία.  Σο  μόνο  που  ίςωσ  άλλαηα  κα  ιταν  ο  χϊροσ  
διεξαγωγισ  τθσ  δραςτθριότθτασ  κακϊσ  κα  μποροφςε  να  καταςτεί  και  το  προαφλιο  του  
ςχολείου  όπου  κα  ηωγραφίηαμε  το  «επίγειο»  ρολόι  με  κιμωλία,  ςε  ςυνεργαςία  με  το  
δάςκαλο  των  Εικαςτικϊν  
 

8. Παρακαλοφμε καταγράψτε οποιαδιποτε άλλα ςχόλια – τι πιςτεφετε πωσ ζχουν μάκει οι 
μακθτζσ  από τθ διδακτικι παρζμβαςθ και δϊςτε παραδείγματα που να επιβεβαιϊνουν 
αυτιν τθ μάκθςθ.  
 
Θεωρϊ  ότι  εκτόσ  από  τθ  γνωςτικι  κατάρτιςθ  τθν  οποία  κατόρκωςαν  οι  μακθτζσ  
μζςα  από  τθ  ςυμμετοχι  τουσ,  κα  επικεντρϊςω  τθν  ςυνολικι  αξιολόγθςθ  ςε  2  
βαςικζσ  παραμζτρουσ.  Η  πρϊτθ  εμπίπτει  ςτο  θκικό  επίπεδο,  κακϊσ  οι  μακθτζσ  
ςυνειδθτοποίθςαν  ότι  πολλζσ  φορζσ,  θ  αξία  τθσ  ςυνεργαςίασ,  αξίηει  πολφ  
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περιςςότερο  από  μια  ατομικι  επιτυχία,  ςτθν  οποία  τα  κετικά  ςυναιςκιματα  είναι  
μονόπλευρα.  Προςωπικά,  θ  εικόνα  των  μακθτϊν  μου  να  ανταλλάςουν  χειραψίεσ  
μετά  τισ  επιτυχθμζνεσ  προςπάκειζσ  τουσ,  να  επικροτοφν  τουσ  ςυμμακθτζσ  τουσ  ι  
και  να  τουσ  παροτρφνουν  να  διορκϊςουν  τθν  τοποκζτθςι  τουσ,  αποτελεί  
αδιάψευςτο  διαπιςτευτιριο  αυτισ  τθσ  πεποίκθςθσ.  Η  δεφτερθ,  εςτιάηεται  ςτα  
μεταγνωςτικά  οφζλθ  τθσ  δραςτθριότθτασ  αυτισ.  Μζχρι  αυτι  τθ  δραςτθριότθτα,  
κατά  μζςο  όρο,  ςε  κάκε  διδακτικι  ϊρα,  υπιρχαν  10-12  ερωτιματα  για  τθν  ϊρα  
που  χτυπάει  το  κουδοφνι.  Πλζον,  το  εντυπωςιακό  είναι  ότι  ο  αρικμόσ  των  μακθτϊν  
που  απευκφνει  παρόμοια  ερωτιματα  μειϊκθκε  από  τουσ  12  ςτουσ  2.  Αυτό,  κακιςτά  
πλζον  τουσ  μακθτζσ  ικανοφσ  και  αυτόνομουσ. 


