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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 μάσ 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 27 / 01 / 2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα   Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

30 μακθτζσ και μακιτριεσ 
Ολοιμερου τμιματοσ 

Ειδικότθτα Π.Ε.70, Δαςκάλων  Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

7ετϊν – 13ετϊν 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Τα ςυναιςκιματα, Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ, ενίςχυςθ ςυναιςκθματικϊν 
δεξιοτιτων ςε μακθτζσ που ζχουν ζρκει για πρϊτθ φορά Σχολείο.  

 
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. 
 

Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πνπ έξρνληαη ζην ζρνιείν γηα πξώηε θνξά, αιιά θαη νη ππάξρνληεο, 

γλσξίδνπλ θαζόινπ ή ειάρηζηα Ειιεληθά, δπζθνιεύνληαη λα εθθξαζηνύλ, πόζν κάιινλ λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Με απηή ηελ δξάζε από ηελ κία απνζθνπνύκε ζην λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα θιίκα νκαδηθόηεηαο, θηιηθώλ ζρέζεσλ θαη δεκηνπξγίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, από ηελ άιιε λα θαζνξίζνπκε, ζην επίπεδν πνπ κπνξνύκε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, αιιά θαη σξηκόηεηα ησλ καζεηώλ καο. Να ηνπο δείμνπκε λα θαηαιάβνπλ  

όηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ, ηα ληώζνπλ θη άιινη καζεηέο, λα εθθξάζνπλ ηη ηνπο ελνριεί ή ηη 

ηνπ επραξηζηεί ώζηε λα δξάζνπκε αλάινγα. Να ηνπο εληζρύζνπκε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο όζν 

κπνξνύκε., γλσξίδνληαο όηη θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο δελ είλαη νη θαιύηεξεο. Με ηελ βνήζεηα 

ηνπ ζεάηξνπ ην ζρνιείν γίλεηαη ειθηηθό θαη δσληαλό γηα ηα παηδηά αλεμάξηεηα από όπνην θνηλσληθό, 

κνξθσηηθό, ζξεζθεπηηθό, πνιηηηζκηθό background πξνέξρνληαη, ε κίκεζε, ε δξάζε, ν ξόινο είλαη νη 

ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ην παηδί επηιέγεη απζόξκεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα 

κάζεη από απηό,  επλνεί ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ θαη ην νκαδηθό πλεύκα πνπ ρξεηαδόκαζηε. 

Η επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δελ θαίλεηαη από ηελ πξώηε ζηηγκή, αιιά ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ. Η 

ζπκκεηνρή αιιά θαη ν ηξόπνο ησλ καζεηώλ  πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πάλσ ζηελ 

ζθελή είλαη κνλαδηθόο. Καη πξαγκαηηθά βιέπνπκε καζεηέο λα ληώζνπλ ην ζρνιείν, κέζα από απηέο ηηο 

δξάζεηο, σο ζπίηη ηνπο θαη λα πξνζπαζνύλ λα απνβάιινπλ όπνηεο αξλεηηθέο ςπρηθέο παξαζηάζεηο 

έρνπλ. Γίλνληαη πην θηιηθνί, θνηλσληθνί θαη αξρίδνπλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο λα κηινύλ κε καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο. 
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2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

 
Έλησζα ζαλ έλα θνκκάηη ελόο κεγάινπ παγθόζκηνπ ζεάηξνπ, όπνπ ελώλνληαη ζξεζθείεο, πνιηηηζκνί, 

παξαδόζεηο θ.η.ι. Έλησζα ζεαηήο ελόο θόζκνπ πνπ έρεη θνηλά πξάγκαηα λα πεη θαη λα δείμεη αιιά θαη 

λα δήζεη. Έλησζα πιήξεο ζπλαηζζεκαηηθά όηαλ βιέπεηο κηθξά παηδηά λα «μεθιεηδώλνπλ» θαη λα 

κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηη ληώζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο γξαθήο αιιά κηα γιώζζα ζεάηξνπ. 

Σπλαηζζήκαηα ραξάο, ζπγθίλεζεο, δεκηνπξγίαο θ.η.ι. ζην κέγηζην βαζκό. 
 

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

 

Τν λα θάζεζαη όιε ηελ κέξα ζε κηα ηάμε θαη λα κελ θαηαιαβαίλεηο ηη γίλεηαη ή λα κελ ζπκκεηέρεηο 

θαζόινπ, πέξα από ηα όηη είλαη βαξεηό ζε νδεγεί ζην πεξηζώξην θαη ζηελ απνκάθξπλζε από ην 

ζύλνιν ηεο ηάμεο. Σε ηέηνηεο βησκαηηθέο δξάζεηο, θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ κεγαιύηεξσλ καζεηώλ πνπ 

γλσξίδνπλ θαιύεξα ηελ Ειιεληθή γιώζζα, ε ζπκκεηνρή είλαη θαζνιηθή θαη κε ελζνπζηαζκό. Η 

ζπκπεξηθνξά ηνπο γίλεηαη θνηλσληθή, αλνηρηή ζε όιν ην ζύλνιν ηεο ηάμεο, από θνβηζκέλνη καζεηέο 

ζηελ αξρή, αξρίδνπλ λα γίλνληαη δεκηνπξγηθνί, θαη εθθξάδνπλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο ηνλ εζσηεξηθό ηνπο 

θόζκν θη όρη κόλν. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, όηαλ δεηήζακε από ηελ νκάδα λα αλέβεη ζηελ ζθελή 

θαη λα καο δείμεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ, δπν θαηλνύξγηνη κηθξνί καζεηέο από ηελ Σπξία, 

αξλνύληαλ λα αλέβνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ νηηδήπνηε, αθνύ ηνπο εμήγεζαλ νη κεγαιύηεξνη θαη 

ζπκπαηξηώηεο ηνπο ηη ζα θάλακε, αλέβεθαλ ρσξίο δηζηαγκνύο θαη κε θπζηθόηεηα ν έλαο θξύθηεθε 

πίζσ από ηελ θνπξηίλα βάδνληαο ηα ρέξηα ζην θεθάιη ηνπ, γηα λα ην πξνζηαηέςεη, πξνθαλώο από 

βνκβαξδηζκό. Ο δε άιινο έβαιε ην ρέξη ηνπ κπξνζηά ζην θεθάιη ηνπ θη έγπξε ιίγν πξνο ηα πίζσ γηα 

λα πξνθπιαρηεί από θάπνην βίαην ρηύπεκα. 

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

ςασ. 
 
Τν creativelearning  παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό έλα ζίγνπξν εξγαιείν λα ιεηηνπξγήζεη καδί κε ηνπο 

καζεηέο,  κέζα ζε ζπλζήθεο θηιίαο, ζε αζθαιέο θιίκα πνπ ζέβεηαη ηελ πνηθηινκνξθία, ηελ ζεσξεί 

εππξόζδεθηε θαη δελ πξνθαιεί θόβν, αιιά αληηζέησο εθηηκάηαη. Έηζη από ην αξρηθό κνύδηαζκα, θαη 

ηελ γεληθή απάζεηα ησλ καζεηώλ, ζηγά ζηγά γίλνληαη όιν θαη πην ελεξγνί απέλαηη ζηνλ εθπαηδεπηηθό, 

δεηνύλ πξάγκαηα, αθνύλ ηη ηνπο ιέεη, πξνζπαζνύλ λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ, εθθξάδνπλ ζηγά ζηγά ηη 

ηνπο επραξηζηεί, ηη ηνπο ελνριεί, ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζην κιαζεκα σο ηζόηηκα κέιε ηεο. Όηαλ 

βιέπνπλ όηη έρνπλ αληαπόθξηζε, απηή ε ακθίδξνκε επαθή ζπλερώο αλαβαζκίδεηαΙ πνηνηηθά αιιά θαη 

πνζνηηθά. Με απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιύηεξα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιά 

θαη ηνλ ζπαηζζεκαηηθό ηνπο θόζκν. 

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

μεταξφ τουσ. 
 

Είλαη απίζηεπην ην πόζν γξήγνξα δεκηνπξγνύληαη ππξήλεο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο κεηαμύ 

καζεηώλ από δηαθνξεηηθέο ρώξεο, όηαλ πξόθεηηαη λα «επηβηώζνπλ» κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ. Μέζα 

από ηελ βησκαηηθή απηή δξάζε, γλώξηζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ κέζσ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ κίκεζεο 

ξόισλ, έδεημαλ εκπηζηνζύλε κεηαμύ ηνπο, άξρηζαλ λα κηινύλ γηα κεξηθέο από ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πώο λα ζαο πξνζεγγίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ,  γηα ην πώο κπνξνύλ λα 

είλαη δεκηνπξγηθνί θαη εθθξαζηηθνί. Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε έρεη δηαθνπεί, 
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κπνξεί λα κελ είραλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πώο λα δηαρεηξηζηνύλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, νπόηε ηώξα 

βιέπνληαο από ηνπο άιινπο καζαίλνπλ. Σην ηέινο θαηαλννύλ ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ θαζελόο ηελ 

ζέβνληαη θαη δνπλ νκαδηθά. 

 

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

Η βνήζεηα ηνπ καζήκαηνο ζηε βειηίσζε ηεο έληαμεο καζεηώλ καο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ήηαλ 

θαζνξηζηηθή. Μέζα από ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο θαηαθέξακε θη εκείο λα εθηηκήζνπκε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ καζεηώλ καο, αιιά θαη ηνλ βαζκό ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηνπο,  λα βξνύκε 

ηπρόλ ιαλζάλνπζεο θαηαζηάζεηο, ώζηε λα πξνβνύκε ζηηο απαξαίηεηεο ξπζκηζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

θαιύηεξε πξνζαξκνγή – έληαμε ησλ καζεηώλ καο αιιά θαη ηελ πξόνδό ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

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

τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
 

Η γλώζε πνπ απνθνκίζακε είλαη όηη,  ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο, 

πξώηα ζα πξέπεη λα ηνπο θαιιηεξγήζνπκε έλα αίζζεκα εηξήλεο, αγάπεο, θηιίαο, θαη αζθάιεηαο, έπεηηα 

λα κπνξέζνπκε λα κπνύκε ζηνλ ςπρηζκό ηνπο θαη λα ηα «μεθιεηδώζνπκε» θαη ζην ηέινο λα ηνπο 

πξνζθέξνπκε γλώζε. Τν εξγαιείν πνπ ιέγεηαη creativelearning ζίγνπξα παξέρεη όιεο απηέο ηηο 

δπλαηόηεηεο θαη πξέπεη λα αμηνπνηείηαη ζην έπαθξν. Τελ επόκελε θνξά, ηελ δξάζε απηή, ζα ηελ 

έθαλα, όρη κόλν κε ηα θπξηόηεξα ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη κε ηα παξάγσγά ηνπο. Έηζη ζα είρα 

κεγαιύηεξε δηεηζδπηηθόηεηα κέζα ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρηθό ηνπο θόζκν. 

 

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.  
 

Οη καζεηέο κέζα από ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηαλόεζαλ ηα σθέιε από ηελ  ζπλεξγαζία, ηελ 

επηθνηλσλία ηελ δηάδξαζε κεηαμύ ηνπο. Αλέπηπμαλ λένπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο αιιά θαη λέεο 

ζπκπεξηθνξέο, έθθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα, άξρηζαλ λα εληάζζνληαη θαη λα θνηλσληθνπνηνύληαη κέζα 

ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ηδαληθή γηα ηέηνηεο θαηεγνξίεο καζεηώλ 

ππό έληαμε, έρεη δε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα γηα όινπο. 


