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SEDIN Επιμορφωτές / Καταγραφή Εκπαιδευτικών 
 
Σο project τθσ SEDIN χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και γι’ αυτό είναι απαραίτθτο να 
παρουςιαςτεί θ εφαρμογι του. υμπλθρϊνοντασ 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. ασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ λεπτομερι 
ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ μετά από κάκε ςυνεδρία. 
 

Ημερομθνία Εφαρμογζσ του υλικοφ 
Φεβρουάριοσ 2020 

χολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

18 

Ειδικότθτα ΠΕ71 Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

10,5-11 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Εφαρμογι πρακτικϊν τθσ Μεκόδου Μοντεςςόρι και τθσ Δθμιουργικισ Μάκθςθσ 
ςε Γλϊςςα, Ιςτορία, Φυςικι, Κοινωνικοποίθςθ, Ζκφραςθ 

 
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. 
 

Σν ζπγθεθξηκέλν project ηεο SEDIN κνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ, θαζώο ζα κάζαηλα 

πεξηζζόηεξα γηα ηελ Μέζνδν Μνληεζζόξη θαη ηελ Δεκηνπξγηθή Μάζεζε.  Οη δύν απηέο κέζνδνη 

είλαη ζεκαληηθέο γηα λα κάζνπλ όια ηα παηδηά!! Η ηάμε ζηελ νπνία ππνζηεξίδσ έλα καζεηή ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνύ, απνηειείηαη από ηνλ καζεηή κνπ κε ΔΑΔ, ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 

καζεηέο-πξόζθπγεο. Έηζη, ζθέθηεθα όηη κε ην project ζαο ζα κπνξνύζα λα εμεηδηθεπηώ ζηα 

εξγαιεία πνπ καο πξνηείλεηε θαη λα ηα εθαξκόζσ ζηελ δηδαζθαιία κνπ, ελώ ηαπηόρξνλα ζα 

κπνξνύζα λα πεηύρσ θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε όισλ ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο ζπκθηιηώλνληαο ηα κε 

ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ (ζρνιείν, ηάμε, ζπκκαζεηέο). Με ηα όζα κάζακε από ην project ηεο 

SEDIN κπνξνύκε λα κεηαηξέςνπκε ην ζρνιείν ζε έλα κέξνο πην ειθπζηηθό θαη δσληαλό γηα ηα 

παηδηά αλεμάξηεηα από πνην θνηλσληθό, κνξθσηηθό, ζξεζθεπηηθό, πνιηηηζκηθό ππόβαζξν θη αλ 

πξνέξρνληαη.  

Σελ πεξίνδν πξηλ ηνλ θνξσλατό, θαηαθέξακε λα  εθαξκόζνπκε αξθεηά από απηά πνπ κάζακε από ην 

project. Έηζη, πξνρώξεζα ζηα παξαθάησ:  

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ: ύκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο Μνληεζζόξη, ε Φαληαζία απνηειεί ηζρπξό 

εξγαιείν γηα λα θξαηάκε ην ελδηαθέξνλ θαη ην λνπ ηνλ παηδηώλ ζε εγξήγνξζε. Η δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ γίλεηαη πιένλ πην ελδηαθέξνπζα δίλνληαο πιεξνθνξίεο ζηα παηδηά πνπ ζα ηνπο 

ηληξηγθάξνπλ ώζηε λα ςάμνπλ ζην ζπίηη θαη λα καο θέξεη ην θάζε παηδί ηελ επόκελε εκέξα απηό πνπ 

ζπγθξάηεζε/βξήθε/δεκηνύξγεζε. Π.ρ. Γιώζζα Ε’ηάμε- 10
ε
 Ελόηεηα – Μπζηήξηα- Επηζηεκνληθή 
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θαληαζία- Μάζεκα «Υακέλνη Πνιηηηζκνί». Ο εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο κηιάεη γηα ηνπο ρακέλνπο 

πνιηηηζκνύο θαη αλαθέξεη θάπνηνπο ελδεηθηηθά, θαηόπηλ θαιεί λα αλαδεηήζνπλ ηα παηδηά 

πιεξνθνξίεο/ζηνηρεία/εηθόλεο/βίληεν ή λα παξνπζηαζηνύλ από ηνπο καζεηέο θάπνηνη πνιηηηζκνί.  

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΟΡΙ: Από το πρόγραμμα ςασ χρθςιμοποίθςα ςτο μάκθμα τθσ 
Γλϊςςασ κάρτεσ από το υλικό τθσ Μοντεςςόρι για να κατανοιςουν τα παιδιά καλφτερα τα μζρθ 
του λόγου και τθν λειτουργία τουσ ςε προτάςεισ και ςε κείμενα. Π.χ. τθ Γλϊςςα Ε’ηάμε- 10

ε
 

Ελόηεηα – Μπζηήξηα- Επηζηεκνληθή θαληαζία, καζαίλνπκε ηα επηξξήκαηα κε επράξηζην ηξόπν. 

Καηαζθεπάζακε πξνηάζεηο ζε θάξηεο αιά Μνληεζζόξη θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε παηδί πνπ ζεθσλόηαλ 

λα δηαβάζεη ηε δηθή ηνπ πξόηαζε αλαπαξηζηνύζε ην επίξξεκα κε θίλεζε/κίκεζε. 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ: ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, εθαξκόζηεθαλ πεηξάκαηα ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη 

κεηά νη καζεηέο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό παξαηεξνύζαλ θαη ζπδεηνύζαλ γηα ην εθάζηνηε πείξακα. Σν 

ζπκπέξαζκα ήηαλ θαζνιηθό θαη θάζε παηδί ην απεηθόληδε γξαπηά ή κε κηα δσγξαθηά/ζρέδην ζην 

ηεηξάδην ηνπ. 

ΙΣΟΡΙΚΑ..ΔΡΩΜΕΝΑ: Με ηελ κέζνδν ηεο Δεκηνπξγηθήο Μάζεζεο (Clear), νη καζεηέο κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό θαζηζκέλνη όινη καδί ζε θύθιν παξαηεξνύλ ην λέν πιηθό πνπ θέξλεη ν εθπαηδεπηηθόο 

ζηελ ηάμε θαη μεθηλάεη ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ ζρεηηθά κε ηα πιηθά. Η ζπδήηεζε ζπληνλίδεηαη από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό αιιά ηα παηδηά ληώζνπλ ειεύζεξα λα ζθεθηνύλ θαη λα πνπλ ό,ηη έρνπλ ζην κπαιό ηνπο. 

Αθνύ, γίλεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε θαη ηα παηδηά έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αλαδξνκή ηνπο θαη  

ηελ ζύγθξηζε κε ην παξόλ, κπνξνύλ λα δξακαηνπνηήζνπλ, λα αλαπαξαζηήζνπλ παγσκέλεο εηθόλεο, 

λα δσγξαθίζνπλ θηι ην εθάζηνηε κάζεκα ηζηνξίαο. Εκπιέθνληαο ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηελ 

δηδαζθαιία καζαίλνπλ, θαηαλννύλ, ζπλεξγάδνληαη θαη δηαζθεδάδνπλ καζαίλνληαο επράξηζηα. 

 

 

2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 
 

Πάληα ήκνπλ ππνζηεξίθηξηα ηεο κεζόδνπ Μνληεζζόξη θαη ηεο Δεκηνπξγηθήο κάζεζεο θαη 

πξνζπαζνύζα λα ηελ εληάμσ ζηελ δηδαζθαιία κνπ. αλ παηδί επρόκνπλ πάληα λα κπνξνύζε ην 

κάζεκα λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ κε θάπνηνλ ηξόπν. Με ηα θαηάιιεια εξγαιεία πνπ απνθνκίζακε 

από ην project ηεο SEDIN, θαηάθεξα λα πξαγκαηνπνηήζσ απηό πνπ αλαδεηνύζα θη εγώ ζαλ παηδί! 

Μπόξεζα λα εμάςσ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θαληαζία ησλ καζεηώλ κνπ, ηελ ειεύζεξε έθθξαζή ηνπο, 

ηελ ζπλεξγαζία όιεο ηεο ηάμεο ζαλ κηα νκάδα θαη ηελ ραξά ηεο αλαηξνθνδόηεζεο όηη ε δηδαζθαιία 

κνπ κπνξεί λα είλαη δηαζθεδαζηηθή θαη δηδαθηηθή ηαπηνρξόλσο.  

 

 

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

 

 Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζην λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ην πώο 

δεκηνπξγήζεθαλ ή ζπλέβεζαλ ηα πξάγκαηα γύξσ ηνπο. Πάληα έθεξλαλ πιεξνθνξίεο ή δεκηνπξγίεο 

ηνπο (θνιιάδ, δσγξαθηθή, θείκελα) θαη ηνπο άξεζε πνιύ. Η δεκηνπξγία θαξηώλ ζαλ ηεο Μνληεζζόξη 

θαη θαηόπηλ ε αλάγλσζε θαη δξακαηνπνίεζε πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη 

δηαζθέδαδαλ καζαίλνληαο! Η Φπζηθή άξρηζε λα γίλεηαη πόινο έιμεο αθόκε θαη από καζεηέο πνπ δελ 

ηα θαηάθεξλαλ θαη ηόζν θαιά εμ αξρήο. Σα πεηξάκαηα ζηελ ηάμε βνήζεζαλ πνιιά παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ θύζε θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο. Επηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα κνηξαζηώ ην γεγνλόο όηη 

θάπνηα από ηα παηδηά θάλαλε θάπνην από ηα πεηξάκαηα θαη ζην ζπίηη γηα λα ηα δείμνπλ ζηνπο γνλείο 

ηνπο. ’ απηό ην ζεκείν, νη καζεηέο έγηλαλ ‘δάζθαινη’ ησλ κεγάισλ εθπιεξώλνληαο ην παξαθάησ 

γλσκηθό «Όηαλ δηδάζθεη έλαο, ΔΤΟ καζαίλνπλ». ηελ Ιζηνξία ηα παηδηά ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

θαληαζία ηνπο δεκηνπξγήζαλ εκπλεπζκέλα δξώκελα θαη θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο. Έρνληαο 
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κεηαηξέςεη ην κάζεκα ζε θάηη βησκαηηθό, ηα παηδηά απνθόκηζαλ πεξηζζόηεξα από όζα είρα 

θαληαζηεί.  

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

ςασ. 
 
Οη καζεηέο κνπ παξαθνινπζνύλ κε πεξηζζόηεξε πξνζνρή θαη ζπγθέληξσζε ηε δηδαζθαιία 

κνπ. Έξρνληαη κε πεξηζζόηεξε όξεμε γηα κάζεζε θαη είλαη αλά πάζα ζηηγκή έηνηκνη γηα 

αιιειεπίδξαζε. Πξνηείλνπλ ηδέεο γηα βησκαηηθό κάζεκα. Έρνπλ θαηαλνήζεη όηη όινη νη καζεηέο ηεο 

ηάμεο έρνπλ ηθαλόηεηεο, θιίζεηο θαη ηαιέληα αλεμαξηήησο θύινπ, ρξώκαηνο, ζξεζθείαο, ρώξαο, 

θνπιηνύξαο, λνεκνζύλεο πνπ ήηαλ θαη ην πην ζεκαληηθό! 

 

 

5. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν 
μεταξφ τουσ. 
 
Οη καζεηέο ιεηηνπξγνύζαλ αξρηθά αηνκηθά ή θάλνληαο νκάδεο κε ηελ παξέα ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, εθαξκόδνληαο ην project, κε ηελ ρξήζε ηνπ CLEAR εθαξκόζηεθαλ ηερληθέο ζεάηξνπ, 

ζεαηξηθά παηρλίδηα γηα ηελ δεκηνπξγία νκάδαο, εκπηζηνζύλεο, ζεβαζκνύ θαη δέζηκν ηεο νκάδαο. 

Έηζη, νη καζεηέο ελζσκάησζαλ θαη αιιεινεπηδξνύζαλ κε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Είρε 

ηεξάζηηα ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ καζεηώλ κε 

ηδηαηηεξόηεηεο. Σα παηδηά ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξν ζαλ νκάδα εληόο θαη εθηόο ηάμεο πιένλ. 

 

6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ. 
  
Οη καζεηέο πξόζθπγεο κέζα από απηή ηελ παξέκβαζε ληώζνπλ πεξηζζόηεξν σο κέιε ηεο 

νκάδαο ηεο ηάμεο καο, είλαη ραξνύκελνη θαη ζέινπλ λα παίδνπλ θαη ζηα δηαιείκκαηα καδί κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Καηάιαβαλ όηη ππάξρεη πξαγκαηηθή απνδνρή θαη ζεβαζκόο από όινπο ηνπο 

καζεηέο πξνο όινπο. Ο καζεηήο κε ΔΑΔ είλαη ζηα δηαιείκκαηα καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη δελ 

αξλείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε νκαδηθά παηρλίδηα κε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

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

τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
 

Όιεο νη λέεο γλώζεηο πνπ απνθόκηζα από ην ελ ιόγσ project ηεο SEDIN ήηαλ ρξήζηκεο θαη 

πνιύηηκα εξγαιεία γηα ηελ ‘θαξέηξα’ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πνπ ζέιεη λα βειηηώλεηαη θαη λα δηδάζθεη 

κε εύζηνρν, ελδηαθέξνλ, παηγληώδε, ελζαξξπληηθό, θηλεηήξην, θαζνιηθό ηξόπν ηνπο καζεηέο ηνπ. 

ίγνπξα ε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη ν ζηόρνο θάζε εθπαηδεπηηθνύ, αιιά όηαλ 

έρεηο ηέηνηα εξγαιεία κπνξείο λα πέηπρεηο πνιιά παξαπάλσ. Κάζε θνξά ζα εθαξκόδσ απηά πνπ 

έκαζα από ην project, όπσο: ρξήζε ηεο θαληαζίαο, πιηθά Μνληεζζόξη ή αιά Μνληεζζόξη, δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ, θαιιηέξγεηα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ππεπζπλόηεηαο ησλ παηδηώλ, δξακαηνπνίεζε, 

θίλεζε, επθαηξία γηα αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θάζε παηδηνύ θαη ζεαηξηθά 

παηρλίδηα. 
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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.  
 

 Όιε ε νκάδα ραηξεηά θαη απνραηξεηά ηνπο ζπκκαζεηέο.  

 Σα παηδηά παίδνπλ ζηα δηαιείκκαηα καδί.  

 Υαίξνληαη κε ηηο επηηπρίεο ησλ άιισλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. 

 Τπνζηεξίδνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε δπζθνιίεο.  

 Εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ γηα θαηλνύξγηα ηδηώκαηα, γιώζζα, ήζε θαη έζηκα. 

 Ο θάζε καζεηήο κπνξεί λα μεηπιίμεη ην ηαιέλην ηνπ. 

 Όινη καζαίλνπλ θαη ην δειώλνπλ κε ραξά. 

 Μνηξαδόκαζηε γλώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα. 

 Η δηδαζθαιία είλαη πην δηαζθεδαζηηθή. 

 Δνπιεύεηαη πεξηζζόηεξν ε ελζπλαίζζεζε. 

 Η αηκόζθαηξα ηεο ηάμεο εκπλέεη όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. 

 Πεξηζζόηεξεο ιήςεηο απνθάζεσλ θαη ηδέεο γηα ηελ νκάδα. 

 Καη ην ζεκαληηθόηεξν…..ηα παηδηά αγαπνύλ λα έξρνληαη ζην ζρνιείν θαη λα 

καζαίλνπλ!!!! 

 


