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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        9/03/2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

22 μακθτζσ  

Ειδικότθτα Δαςκάλα ΠΕ70 Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

Εϋ Τάξθ 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

 Φυσική: 1ο κεφάλαιο  
                 ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 

 
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. 
 

Σηόρνο απηήο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ λα ζπλεξγαζηνύλ νη καζεηέο κνπ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη κέζα από ηε ζπλεξγαζία όισλ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε νιόθιεξν ηνλ 

θόζκν. Σπγθεθξηκέλα ηα παηδηά ζε ξόινπο αηόκσλ θαη κνξίσλ ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο, πηάλνληαο ν έλαο 

ην ρέξη ηνπ άιινπ, θαη θηηάρλνπλ ρεκηθέο ελώζεηο θαη ύιε (πρ .όηαλ θξαηηνύληαη 2 παηδηά-άηνκα 

πδξνγόλνπ 1 παηδί-άηνκν νμπγόλνπ θηηάρλνπλ έλα κόξην λεξνύ. Πνιιά καδί κπνξνύλ λα θηηάμνπλ 

ζάιαζζεο θαη σθεαλνύο)! Όια ηα κόξηα έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην λα ππάξμεη ύιε, όζν θη αλ είλαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, είλαη ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα! 

Τνλ ζηόρν καο ηνλ πεηύρακε ζε κεγάιν βαζκό, θαζώο νη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ πνιύ θαιά κεηαμύ 

ηνπο, θαηαλνώληαο ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο ζηνλ θόζκν θαη επηπιένλ δξακαηνπνηώληαο 

έλα ζρεηηθά δύζθνιν θνκκάηη ηεο Φπζηθήο ην θαηαλόεζαλ πην εύθνιν θαη πην κόληκα.  

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

 
Διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα τθσ τάξθσ μου ζνιωςα πολφ όμορφα και δθμιουργικά! 
Βλζποντασ τουσ μακθτζσ μου να κινοφνται ςτον χϊρο ωσ μόρια, άτομα, ενϊςεισ κτλ 
Χάξεθα πνπ ηνπο έβιεπα λα ΄δσληαλεύνπλ΄ έλα ‘αόξαην’ θόζκν ζηα κάηηα καο θαη λα ηνλ θαλεξώλνπλ 

κπξνζηά καο, θάλνληάο ηνλ θαηαλνεηό από όινπο! 
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3. Πϊσ ανταποκρίκθκαν οι μακθτζσ /φοιτθτζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ / πϊσ ςυμμετείχαν / πϊσ 
ςυμπεριφζρκθκαν; (παρακαλοφμε δϊςτε παραδείγματα)  
  

Πάληα, όηαλ εηζάγνπκε ηερληθέο ζεάηξνπ θαη δξακαηνπνίεζεο ζην κάζεκά καο, ηα παηδηά δείρλνπλ 

εμαξρήο έλαλ ελζνπζηαζκό θαη κεγάιν ελδηαθέξνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό! Έηζη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ήζειαλ λα γίλνπλ «έλα κέξνο ηεο ύιεο» θαη λα «δεκηνπξγήζνπλ ηνλ θόζκν κε ηελ έλσζή 

ηνπο»! 

Σπγθεθξηκέλα είραλ θηηάμεη κόλνη ηνπο νη καζεηέο , κε ραξηόληα θπξίσο, ην νλόκαηα ησλ αηόκσλ-

κνξίσλ-ελώζεσλ θαη ήηαλ έηνηκνη λα ηα θνιιήζνπλ ζηα ξνύρα ηνπο θαη πξνεηνηκαζκέλνη ζην πώο ζα 

θηλνύληαλ ζηνλ ρώξν (πρ θνληά θνληά αλ ήηαλ κόξηα ζηεξενύ ζώκαηνο ή πην αξαηά αλ ήηαλ αεξίνπ 

ζώκαηνο). 

Σπκπεξηθέξζεθαλ όινη κε ζνβαξόηεηα, θέξνληαο εηο πέξαο ηνλ ξόιν ηνπο, βαζηζκέλν θπζηθά ζηηο 

γλώζεηο ηνπο. 

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

μαηί ςασ. 
 

Αρχικά ζδωςα ςτα παιδιά τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το μάκθμα λζγοντασ μια ιςτορία 
για το πϊσ κάποια πολφ μικρά ςωματίδια μπόρεςαν να δθμιουργιςουν ό,τι υπάρχει ςτον κόςμο, 
φροντίηοντασ θ ιςτορία να υπακοφει ςτα επιςτθμονικά δεδομζνα και ορολογίεσ του μακιματοσ. 
Σε αυτό τθν πρϊτθ φάςθ τα παιδιά άκουγαν προςεκτικά, διότι γνϊριηαν ότι ακολοφκωσ κα 
παρουςίαηαν αυτά το μάκθμα. Υπιρξαν κάποιεσ απορίεσ και λίγοσ διςταγμόσ από 2 μακθτζσ , διότι 
αυτό το μάκθμα περιζγραφε κάτι που δεν βλζπουμε μπροςτά μασ και οι ορολογίεσ δεν ιταν οικείεσ. 
Γριγορα όμωσ αυτό ξεπεράςτθκε με απλοποίθςθ των όρων και ζτςι όλοι οι μακθτζσ ικελαν να 
ςυμμετάςχουν. 
Κάποιεσ φορζσ με κοίταηαν για να πάρουν τθν επιβεβαίωςθ, αλλά κι αυτό μειϊκθκε κακϊσ όςο 
προχωροφςε θ δράςθ ζνοιωκαν όλο και πιο ςίγουρα για αυτό που ζκαναν. 
Σε όλθ τθ διάρκεια θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μασ ιταν πολφ καλι και βοικθςε ςτο ακόμθ μεγαλφτερο 
δζςιμό μασ. 
 

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

Οι μακθτζσ γενικά είναι δεμζνοι ωσ ομάδα. Σε αυτό ζχουν βοθκιςει κατά πολφ τζτοιου είδουσ 
δράςεισ.  Οπότε βοθκοφν ςυνικωσ ο ζνασ τον άλλο να μπει όςο καλφτερα ςτον ρόλο του και 
ςπάνια ζχουμε διαπλθκτιςμοφσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ, που απαιτοφςε ακόμθ περιςςότερθ 
ςυνεργαςία οι μακθτζσ προςπακοφςαν να φτιάξουν τισ αντίςτοιχεσ ομαδοφλεσ γριγορα και 
ανενόχλθτα.  
Αν κανζνα μοριάκι ζχανε τον δρόμο του πιγαιναν και το ζπιαναν από το χζρι για να δθμιουργθκεί 
το ςωςτό άτομο. Κι αυτό ζγινε μετά από δουλειά -και με βάςθ το ςυμβόλαιο τθσ Τάξθσ που λζει ότι 
δεν φωνάηουμε (πχ. ΕΕΕΕΕ, εςφ!!! Ζλα εδϊω), αλλά πάμε-χωρίσ φωνζσ-και τον φζρνουμε ςτθν 
παρζα μασ. 
Αυτό τθρικθκε από όλουσ τουσ μακθτζσ. 
Και οι μακθτζσ ζνιωςαν ςτθν πράξθ τθν αξία και τθ ςπουδαιότθτα κάκε ςυμμακθτισ τουσ- ζςτω 
και χωρίσ ζναν από αυτοφσ δε κα μποροφςαμε να φτιάξουμε τθν φλθ! 
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6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
 
Αυτό το μάκθμα βοικθςε πολφ ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ των μακθτϊν, γιατί προχπόκετε 
τθν απόλυτθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. Αν δεν ζκαναν τισ απαραίτθτεσ χθμικζσ ενώσεις, δε 
κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν τίποτα! Όλα τα μόρια τθσ φλθσ, όςο διαφορετικά και αν 
είναι μεταξφ τουσ, είναι εξίςου απαραίτθτα για τθ δθμιουργία όλων των ςτερεϊν, υγρϊν 
και αζριων ςωμάτων που μασ περιβάλλουν. Κι αυτό ιταν ςυμπζραςμα των ίδιων των 
μακθτϊν! Που το βίωςαν ςτθν πράξθ! 
Επίςθσ,  επειδι δεν είχε ιδιαίτερουσ διαλόγουσ αυτι θ δράςθ (πιο πολφ είχε κίνθςθ και πιο 
λίγα λόγια- όπωσ ςτθν παρουςίαςι τουσ) ιταν εφκολο και προςιτό ακόμθ και για τα παιδιά 
που δεν ιξεραν καλά τθ γλϊςςα μασ-ζχω μακιτρια που ιρκε τον Δεκζμβρθ ςτθν Ελλάδα κι 
ακόμθ δε μιλάει καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε αυτι τθ δράςθ ςυμμετείχε πολφ άνετα και 
τα παιδιά τθν αγκάλιαςαν πολφ καλά. 
 

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

Απηό πνπ ζα έθαλα δηαθνξεηηθά ηελ επόκελε θνξά ζα ήηαλ ην ρξνληθό πιαίζην ηεο δξάζεο. 

Χξεηαζηήθακε πεξηζζόηεξν ρξόλν από ό,ηη αξρηθά είρα ππνινγίζεη! 

 Επεηδή νη έλλνηεο ήηαλ κε νηθείεο ζηα παηδηά-δελ ήηαλ ζην θαζεκεξηλό ηνπο ιεμηιόγην- 

ρξεηαζηήθακε αξθεηό ρξόλν κέρξη λα γίλνπλ απνιύησο θαηαλνεηέο από όινπο-κε ρξήζε 

ηζηνξηώλ θαη εηθόλσλ θπξίσο. Επηπρώο όκσο κόιηο μεπεξάζηεθε απηό ηα παηδηά κπόξεζαλ λα 

απνδώζνπλ πνιύ θαιά ηνπο ξόινπο ηνπο -πνπ βαζίδνληαλ ζε απηέο ηηο έλλνηεο. 

Καη κεηά όκσο πάιη ν ρξόλνο ήηαλ έλα ζέκα, θαζώο ηα παηδηά ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ απηή ηε 

δξάζε αιιάδνληαο ξόινπο. Κάηη πνπ θπζηθά θάλακε- παίξλνληαο παξαπάλσ ρξόλν!  

Ωο θαηλνύξηα γλώζε ζα θαηέζεηα ηε δηαπίζησζε όηη αθόκε θαη ηα πην πνιύπινθα καζήκαηα 

κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ κέζσ ζεαηξηθώλ ηερληθώλ θαη κάιηζηα λα έρνπλ θαη πνιύ θαιά 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηε κάζεζε θαη ηελ εκπέδσζε ηεο λέαο ύιεο.  

 

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.  
 
Θεσξώ αμηνζεκείσην ην πόζν εύθνια κπνξνύλ νη καζεηέο λα κεηαηξέςνπλ κηα δπζλόεηε 

ζρνιηθή ύιε ζε επράξηζην ζεαηξηθό παηρλίδη. Καη ην πόζν άλεηα κπνξνύλ «λα κπνπλ ζε 

ξόινπο» πνπ κόιηο πξν νιίγνπ δελ είραλ θαλ αθνύζεη ή δεη! 

 Έθαλαλ πρ ηα θνπάξθ- ηα κηθξόηεξα ζσκαηίδηα ηεο ύιεο (από ηα νπνία απνηεινύληαη ηα 

πξσηόληα θαη ηα λεηξόληα) κε κεγάιε άλεζε αλ θαη δελ ηα είραλ μαλαθνύζεη πνηέ. Επίζεο , κε 

δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ηα ζπλέδεζαλ θαη κε θάηη νηθείν ηνπο γηα λα ηα ζπκνύληαη- ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηνλ βάηξαρν. Τα παηδηά πνπ παξίζηαλαλ ηα θνπάξθ έθαλαλ ηα 

βαηξάρηα πνπ θόαδαλ- έηζη ζα ζπκνύληαη πνιύ θαιύηεξα από κηα απιή αλαθνξά ζην βηβιίν. 

Επίζεο ζεκαληηθό είλαη ην πόζν θαιή ζπλαίζζεζε ηνπ ζώκαηόο ηνπο είραλ-πνπ πηζηεύσ όηη 

θαιιηεξγήζεθε κέζα από ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο- ώζηε όηαλ έθαλαλ κηθξά ζσκαηίδηα 

καδεπόληνπζαλ, ελώ όηαλ παξίζηαλαλ κεγαιύηεξα απιώλνληαλ.  

Εληππσζηαθό είλαη επίζεο ην πόζν αξκνληθά ζπλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο κεηαμύ ηνπο, 

γλσξίδνληαο όηη κόλν έηζη ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ύιε, θαζώο θαη ην πόζν 
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απνδέρηεθαλ ν έλαο ηνλ άιιν κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θαζελόο (όπσο νη καζεηέο έηζη θαη ηα 

κόξηα άιια θηλνύληαλ αξγά θη άιια ζπλερώο -πρ ζηα αέξηα). Χξήζηκα θαη απαξαίηεηα όκσο 

όια -θαη όινη- γηα ηελ ύπαξμε ηνπ θόζκνπ! 

 


