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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. 
 

Θμερομθνία 10 Φεβρουαρίου 2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

μακθτζσ : 13 
εκπαιδευτικόσ :1 

Ειδικότθτα ΠΕ 70  Θλικία 
ςυμμετεχόντων 

8-9 ετϊν  

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Διδαςκαλία των Δϊδεκα Κεϊν του Ολφμπου  

 

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. 

 

Το Μειονοτικό ςχολείο είναι ζνα ςχολείο ςτο οποίο φοιτοφν Ζλλθνεσ μακθτζσ αλλά μουςουλμάνοι 
ςτο κριςκευμα και ζχοντασ ωσ μθτρικι γλϊςςα τα τουρκικά. Κάκε φορά που επιχειροφςα να 
διδάξω τουσ Δϊδεκα Κεοφσ του Ολφμπου υπιρχαν είτε προβλιματα είτε δυςκολίεσ. Οι μακθτζσ 
και οι γονείσ εξζφραηαν τθν αντίκεςι τουσ διότι παρουςιάηονταν κεοί διαφορετικοί από τον ζνα 
και μοναδικό Κεό τουσ τον Αλλάχ. Κεωροφςαν ότι οι μακθτζσ κα μπερδευόταν και κα προζκυπταν 
προβλιματα κατιχθςθσ. Φζτοσ λίγο πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδαςκαλίασ ςυγκζντρωςα 
τουσ γονείσ και τουσ ενθμζρωςα ότι το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα διδαχκεί με διαφορετικι μζκοδο 
και ότι κα επικεντρωκοφμε περιςςότερο ςτο παιχνίδι παρά ςτθ διδαςκαλία. Υπιρχαν μικρζσ 
αντιδράςεισ αλλά περιςςότερο ιπιεσ από άλλεσ χρονιζσ, γιατί περίμεναν να δουν τθν καινοφρια 
μζκοδο διδαςκαλίασ.  
Το τελικό αποτζλεςμα ιταν ιδιαίτερα ικανοποιθτικό γιατί οι μακθτζσ κατάλαβαν ότι δεν αποτελεί 
κατιχθςθ το ςυγκεκριμζνο μάκθμα αλλά διδαςκαλία μζςω παιχνιδιοφ. Κεωρϊ ότι πζτυχα ςε πολφ 
ικανοποιθτικό βακμό το ςτόχο μου που ιταν θ χωρίσ αντιδράςεισ διδαςκαλία των δϊδεκα κεϊν 
του Ολφμπου.  
 
 
 

2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 
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Σηελ αξρή ήκνπλ πνιύ πξνβιεκαηηζκέλε δηόηη ζεωξνύζα όηη ίζωο ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο λα 

παξεμεγνύληαλ ηόζν από ηνπο καζεηέο όζν θαη από ηνπο γνλείο. Καηά ηε δηάξθεηα ηε δηδαζθαιίαο είδα 

ην ελδηαθέξνλ ηωλ καζεηώλ λα απμάλεηαη ζηαδηαθά θαη νη γνλείο λα κελ θέξνπλ κεγάιεο αληηδξάζεηο 

(κόλν δύν γνλείο εμέθξαζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο αιιά δήηεζα πίζηωζε ρξόλνπ ώζηε λα 

εθαξκνζηεί νιόθιεξε ε κέζνδνο). Σην ηέινο ζεωξώ όηη ε ραξά κνπ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

δηδαζθαιίαο πξέπεη λα ήηαλ εκθαλήο ζην πξόζωπό κνπ .  

 

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

Οη καζεηέο κνπ όπωο αλαθέξω θαη παξαπάλω ήηαλ ζηελ αξρή αξθεηά επηθπιαθηηθνί. Άθνπγαλ κε 

πξνζνρή αιιά δελ θαηλόηαλ λα ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ. Όηαλ μεθίλεζα λα δηακνξθώλω ηελ ηάμε 

(αιιαγή δηάηαμεο ζξαλίωλ ζε ζρήκα Π - ηνπνζέηεζε ηνπ θακβά) άιιαμε ζηγά ζηγά θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο. Καηάιαβαλ όηη δελ πξόθεηηαη λα θάλνπκε έλα ζπκβαηηθό κάζεκα αιιά θάηη δηαθνξεηηθό. Με 

βνήζεζαλ ζηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ηάμεο θαη κε πξνζπκία ρωξίζηεθαλ ζε νκάδεο. Γηα ηελ αθξίβεηα 

επεηδή νη καζεηέο είλαη 13, θάπνηνο ζα πεξίζζεπε ζε ζρέζε κε ηνπο ζενύο. Τνπο εμήγεζα όηη όπνηνο 

πεξίζζεπε ζα ήηαλ ν πξνζωπηθόο κνπ βνεζόο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, νπόηε δελ ππήξμαλ 

αληηδξάζεηο.  

Μηθξέο αληηδξάζεηο - απνγνεηεύζεηο είρακε όηαλ παξνπζίαδα ηνλ θάζε ζεό μερωξηζηά. Όηαλ θαηάιαβαλ 

όηη ν Δίαο ήηαλ ν αξρεγόο ηωλ ζεώλ όινη ήζειαλ λ' αιιάμνπλ ζεό. Τν αληίζηνηρν έγηλε θαη κε ηελ Ήξα. 

Οη αληηδξάζεηο θάκθζεθαλ όηαλ ηνπο εμήγεζα όηη κπνξεί λα ππήξρε ν αξρεγόο ηωλ ζεώλ αιιά θάζε 

ζεόο ζηελ αξραία Ειιάδα είρε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Σ' απηό ην ζεκείν πεξίκελε ν θαζέλαο λ' αθνύζεη 

γηα ηηο ζνύπεξ δπλάκεηο ηνπ θαη ηειηθά ιίγν ωο πνιύ όινη επραξηζηήζεθαλ.  

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

Έλα κεγάιν πξόβιεκα ζηα Μεηνλνηηθά ζρνιεία είλαη ε γιώζζα. Η κεηξηθή γιώζζα ηωλ καζεηώλ 

είλαη ε ηνπξθηθή θαη ζην ρωξηό όπνπ ππεξεηώ ηα ειιεληθά ηα αθνύλε κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ 

καζεκάηωλ ζην ζρνιείν. Κάζε θνξά πνπ θαινύκαη λα δηδάμω θάηη πξνζπαζώ λα έρω καδί κνπ έλα 

ιεμηθό θαη ηελ βνήζεηα ηωλ κνπζνπικάλωλ ζπλαδέιθωλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία ππήξραλ 

ιέμεηο πνπ δελ ήηαλ εύθνιν λα κεηαθξαζηνύλ ζηα ηνπξθηθά (ίζωο θάπνηεο λα κελ ππήξραλ κε ηελ 

ίδηα ζεκαζία) όπωο αζπίδα, δόξπ θ.α. Παξόια απηά νη καζεηέο δεηνύζαλ επίκνλα λα θαηαιάβνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο γη' απηό ρξεζηκνπνίεζα πνιύ ην δηαδίθηπν. Κάζε θνξά πνπ ππήξρε πξνβιεκαηηζκόο ωο 

πξνο ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο νη καζεηέο κνπ δεηνύζαλ λα δνπλ θάπνηα εηθόλα ώζηε λα θαηαιάβνπλ 

αθξηβώο. Μάιηζηα πξνζπαζνύζαλ κεηαμύ ηνπο λα βξνπλ ηελ θαηάιιειε κεηάθξαζε ζηα ηνπξθηθά. 

Υπήξμε ιίγε θαζαξία, αιιά ζεωξώ όηη ήηαλ αξθεηά δεκηνπξγηθή θαζαξία.  

 
 

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

Πριν ξεκινιςω τθ διδαςκαλία του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ τόνιςα ςτουσ μακθτζσ ότι κα ζπρεπε 
να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί όταν γίνεται αναφορά ςε κάκε κεό διότι ςτο τζλοσ του μακιματοσ 
κα ακολουκιςει παιχνίδι με βάςθ τα όςα άκουςαν. Ωσ γνωςτόν κάποιοι δεν πρόςεξαν, με 
αποτζλεςμα ςτο τζλοσ να μθν μποροφν να ςυμμετζχουν επαρκϊσ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ όμωσ 
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αντζδραςαν ευχάριςτα και απροςδόκθτα. Δεν ζδειξαν δυςαναςχζτθςθ αλλά προςπακοφςαν να 
τουσ βοθκιςουν υπενκυμίηοντασ τουσ κάποιεσ λεπτομζρειεσ.  
 

6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
 

Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα βοικθςε πολφ ςτθν ζνταξθ μακθτϊν που υπό άλλεσ ςυνκικεσ 
(παραδοςιακι διδαςκαλία) κα ιταν απόντεσ. Ιταν ςυνεχϊσ χαροφμενοι που ςυμμετείχαν ςτο 
πρόγραμμα και δεν φαινόταν να δυςκολεφονται να το παρακολουκιςουν. Υπιρχαν βζβαια 
περιπτϊςεισ μακθτϊν που ςτθν αρχι ιταν επιφυλακτικοί λόγω του κζματοσ του μακιματοσ, αλλά 
όλεσ οι δυςκολίεσ κάμφκθκαν ςτο τζλοσ.  
 

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

Εθείλν πνπ πηζαλόλ λα άιιαδα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ζα ήηαλ ν ηξόπνο επηινγήο ηνπ θάζε ζενύ. 

Φέηνο, επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε ηάμε είλαη πνιύ δεκηνπξγηθή θαη ζπλεξγάζηκε (ηόζν κε κέλα όζν θαη 

κεηαμύ ηνπο) έδωζα ην πεξηζώξην λα επηιέμνπλ κόλνη ηνπο πνηνλ ζεό ζα ήζειαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ. 

Υπήξμαλ κηθξέο δηελέμεηο θαη απνγνεηεύζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα είραλ απνθεπρζεί. Γη' απηόλ 

ηνλ ιόγν ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ζθνπεύω λα θάλω θιήξωζε κεηαμύ ηωλ καζεηώλ ώζηε λα 

απνθύγω αληηδξάζεηο.  

 

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 και οι γονείσ τθσ Γ-Δ τάξθσ του ςχολείου μου ζμακαν καταρχιν να αποδζχονται το 
διαφορετικό. Γι' αυτοφσ θ διδαςκαλία των δϊδεκα κεϊν του Ολφμπου ιταν ζνασ λόγοσ 
διαμαρτυρίασ και ενόχλθςθσ τα περαςμζνα χρόνια. Αν και ξεκίνθςε με κάποιεσ επιφυλάξεισ και 
μικρζσ αντιδράςεισ τελείωςε με χαρά και ευχαρίςτθςθ. Μάλιςτα ηιτθςαν να ξανακάνουμε αυτό 
"το ωραίο μάκθμα" αλλάηοντασ ρόλουσ.  
Θ ουςία τθσ διδαςκαλίασ πζτυχε με τον καλφτερο τρόπο. Ακόμα κυμοφνται λεπτομζρειεσ των όςων 
διδάχτθκαν και μάλιςτα τισ χρθςιμοποιοφν ςτα επόμενα μακιματα.  
Το λεξιλόγιό τουσ πλοφτιςε με λζξεισ και εκφράςεισ που ίςωσ διαφορετικά να μθν γινόταν. Για 
παράδειγμα, όταν εξθγοφςα ςτουσ μακθτζσ ότι το καλό πλφςιμο των χεριϊν αποτελεί αςπίδα 
προςταςίασ απζναντι ςτισ αρρϊςτιεσ, κάποιοι ςτθν αρχι αναρωτικθκαν αν κα φτιάχναμε αςπίδα  
κυριολεκτικά, αλλά κάποιοι άλλοι τουσ εξιγθςαν ότι θ κυρία εννοεί ότι το πλφςιμο των χεριϊν 
είναι ΣΑΝ τθν αςπίδα των κεϊν που τουσ προςτάτευε.  
 

 

Κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω για τθν ευκαιρία που μου δϊςατε να χρθςιμοποιιςω τθ 
ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ςτο ςχολείο μου. Οι μακθτζσ το απόλαυςαν, οι γονείσ ζμειναν 
ευχαριςτθμζνοι και εγϊ ενκουςιαςμζνθ με τα αποτελζςματα. Ηθτϊ και πάλι ςυγγνϊμθ που χάκθκε 
το φωτογραφικό υλικό. Κα ιταν μια ακόμα επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχίασ μασ.  


