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dospasos4131SEDIN Επηκνξθσηέο / Καηαγξαθή Εθπαηδεπηηθώλ 

 

Τν project ηεο SEDIN ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη γη’ απηό είλαη απαξαίηεην λα 

παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή ηνπ. Σπκπιεξώλνληαο απηό ην θύιιν καο βνεζάηε ζην λα 

ζπγθεληξώζνπκε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή, αιιά παξάιιεια βνεζάηε ηνλ εαπηό ζαο ζην 

λα θαηαλνήζεηε ηε Μέζνδν Μνληεζζόξη θαη ηε Δεκηνπξγηθή Μάζεζε θαη πώο λα εθαξκόζεηε κε 

ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηηο κεζόδνπο. Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ιεπηνκεξή 

ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο κεηά από θάζε ζπλεδξία. 

 

Ηκεξνκελία 6/02/2020 Σρνιείν /ηνπνζεζία  

Όλνκα  Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ 

1 

Εηδηθόηεηα ΠΕ70 ΕΑΕ Ηιηθία 

ζπκκεηερόλησλ 

10 ΕΤΏΝ  

Πεξηερόκελν 

καζήκαηνο 

Δηδαζθαιία γξακκαηηθήο κέζα από ηα γξακκαηηθά ζύκβνια ηεο κεζόδνπ 

Μontessori 

 

Οη παξαθάησ εξσηήζεηο είλαη αλνηρηνύ ηύπνπ θαη ζαο δεηάλε λα θαηαγξάςεηε κε ειεύζεξν ηξόπν ηηο 

ζθέςεηο ζαο, ηηο εληππώζεηο ζαο θαη κηα ππνθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο.  

 

1. Τη ζθνπεύαηε λα θάλεηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη πόζν θαιά πεηύραηε ηνλ 

ζηόρν ζαο; Παξαθαινύκε εμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

Φηάλνληαο ζην θεθάιαην Γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κειεηώληαο ηνλ ηξόπν πνπ 

πξνηείλεη ε δξ Μontessori, απνθάζηζα λα εθαξκόζσ απηήλ ηε κέζνδν ζηελ καζήηξηα κνπ. 

Ήδε από ηνλ Ιαλνπάξην εθάξκνζα ζηελ νξζνγξαθία θαη δύν αθόκα αζθήζεηο κε ζηόρν λα 

δώζσ θίλεηξν ζηελ καζήηξηα λα ζέιεη λα γξάθεη νξζνγξαθία θαη λα «παξαδίδσ» θαη θαλόλεο 

γξακκαηηθήο ηαπηόρξνλα. Η παξέκβαζε πξνρσξάεη πνιύ θαιά θαη ήδε έρσ δεη βειηίσζε. Ο 

ζηόρνο απηόο έρεη πεηύρεη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο.  

 

 

2. Πώο ληώζαηε δηδάζθνληαο απηό ην κάζεκα ζηελ νκάδα; 

 

Μόιηο δηάβαζα ηε κέζνδν απηή ηεο δξ Μontessori ακέζσο ππήξμε ε ηδέα όηη πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ηελ εθαξκόζσ ζηελ καζήηξηα κνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ. Σηελ αξρή , ήκνπλ ιίγν επηθπιαθηηθή κήπσο ηεο θαλνύλ δύζθνια από ηε κία θαη 

«παηδηάζηηθα» από ηελ άιιε, όπσο ιέεη ε ίδηα γηα θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο. Όκσο επηπρώο 

ηεο άξεζε πνιύ θαη έλησζα ακέζσο αλαθνύθηζε. Κάζε κέξα ε νξζνγξαθία ήηαλ δηαθνξεηηθή 

θαη είρε δηαθνξεηηθέο ιέμεηο. Οπόηε ηαπηόρξνλα εμεγνύζα θαη ην θάζε ηη. Χάξεθα πάξα πνιύ 

πνπ ε καζήηξηα κνπ αληαπνθξίζεθε ζε απηή ηελ κέζνδν. Πηζηεύσ όηη είλαη επθνιν λα 

δηδαρζεί θαη λα πξνζεγγίζεη ην ελδηαθέξνλ.  
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3. Πώο αληαπνθξίζεθαλ νη καζεηέο /θνηηεηέο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο / πώο ζπκκεηείραλ / πώο 

ζπκπεξηθέξζεθαλ; (παξαθαινύκε δώζηε παξαδείγκαηα)   

 

Η καζήηξηα κνπ αληαπνθξίζεθε πνιύ ζεηηθά ζε απηή κέζνδν. Αξρηθά, ηεο έιεγα λα ζρεδηάζεη 

ηα ζρήκαηα ζε κηα θόιια γηα λα εμαζθεζεί ζηελ ηδέα. Τα ρξσκάηηζε κε ηνλ ηξόπν πνπ 

πξνηείλεη ε δξ. Μνληεζόξη. Σηελ ζπλέρεηα, αθνύ είδα όηη ην θαηάιαβε θαη ην δέρηεθε ζεηηθά, 

βξήθακε ραξηόληα ρξσκαηηζηά  θαη θόςακε ηα ζρήκαηα. Τα έρεη ζηελ θαζεηίλα ηεο ζπλέρεηα. 

Έπεηηα, μαλά θόςακε άιια ζρήκαηα θαη ηα θνιιήζακε παλσ ζην ζξαλίν γηα λα ηα βιέπεη 

ζπλέρεηα θαη λα απνηππώλνληαη. Έηζη ινηπόλ,  ηελ επόκελε κέξα, γξάθνπκε νξζνγξαθία θαη 

ηεο εμεγώ ηη ζα αθνινπζήζεη. Όπσο ζα δείηε θαη ζηηο θσηνγξαθίεο, ζρεδηάδσ ηα ζρήκαηα θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ε καζήηξηα γξάθεη πνύ αληηζηνηρεί ε θάζε ιέμε.   Μάιηζηα, θαη νη ππόινηπνη 

ζπκκαζεηέο έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ζέιεζαλ λα ην κάζνπλ θαη απηνί θαη ε καζήηξηα 

κνπ έλησζε πεξήθαλε θαη ηνπο ηα εμεγνύζε ε ηδηα!! 

 

 

4. Πεξηγξάςηε κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο πώο νη καζεηέο / θνηηεηέο αιιειεπίδξαζαλ καδί ζαο. 

 

Η καζήηξηα κνπ ζπλεξγάζηεθε πνιύ θαιά, πήγακε λα εθηππώζνπκε καδί ηε ζεσξία θαη ηα 

ζρήκαηα από ηνλ ππνινγηζηή. Δηαβάδακε καδί ( έθαλε θαη αλάγλσζε ) ηη ζεκαίλεη ην θάζε 

ρξώκα, ζρήκα θαη γηαηί επηιέρζεθε. Τεο άξεζαλ όια απηά θαη ήζειε λα μεθηλήζνπκε ακέζσο ηε 

δηαδηθαζία.  

 

5. Πεξηγξάςηε κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο πώο νη καζεηέο / θνηηεηέο αιιεινεπίδξαζαλ κεηαμύ 

ηνπο. 

 

Η καζήηξηα ζπλεξγάζηεθε πνιύ θαιά θαη καδί κνπ αιιά θαη κε νπνηνδήπνηε ζπκκαζεηή ηεο 

είρε απνξίεο ζρεηηθά κε απηά ηα ζρήκαηα. 

 

6. Απηό ην κάζεκα  βνήζεζε ζηε βειηίσζε ηεο έληαμεο αηόκσλ ή νκάδσλ καζεηώλ /θνηηεηώλ; 

Παξαθαινύκε εμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

Απηό ην κάζεκα εθαξκόζηεθε ακηγώο γηα καζήηξηα κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Πξνζαξκόζηεθε θαη ελζσκαηώζεθε ζην πιαίζην ηεο νξζνγξαθίαο. Η καζήηξηα κνπ έρεη 

θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Είλαη απνδεθηή θαη νη ζπκκαζεηέο ηεο ηελ 

πξνζέρνπλ. Οπνην παηδάθη έβιεπε ηα ζρήκαηα, ε Ε. ραηξόηαλ λα ηα εμεγεί θαη λα δείρλεη κε 

πνηνλ ηξόπν ηα ρξεζηκνπνηνύκε. Σηελ αξρή, θηηάρλακε αζηείεο πξνηάζεηο κε ηα θνξίηζηα ηνπ 

κπξνζηηλνύ ζξαλίνπ. Μεηα ήξζαλ θαη άιια παηδηά, θαη απηό έθαλε ηε καζήηξηα κνπ λα ραξεί. 

Όζν πην πνιύ εληππσζηάδνληαλ νη καζεηέο, ηόζν πην πνιύ ραηξόηαλ ε καζήηξηα κνπ! 

 

 

7. Τη ζα θάλαηε δηαθνξεηηθά ηελ επόκελε θνξά; Πνηα θαηλνύξηα γλώζε απνθηήζαηε κ’ απηήλ ηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε;  

 

Η κέζνδνο απηή δελ αθνινπζήζεθε πηζηά αιιά πξνζαξκόζηεθε ζην καζεζηαθό επίπεδν ηεο 

καζήηξηαο θαη εληάρζεθε ζηελ νξζνγξαθία. Σε κηα άιιε πεξίπησζε πνπ ζα εθαξκόζσ ηε 

κέζνδν απηή ζε όιε ηελ ηάμε, ζα δείμεη ηα δηθά ηεο απνηειέζκαηα. Τν γεγνλόο όηη ηα κέξε ηνπ 

ιόγνπ-ιέμεηο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο, γηα κέλα ήηαλ κεγάιε 

πξόνδνο. 
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8. Παξαθαινύκε θαηαγξάςηε νπνηαδήπνηε άιια ζρόιηα – ηη πηζηεύεηε πσο έρνπλ κάζεη νη καζεηέο 

/θνηηεηέο από ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη δώζηε παξαδείγκαηα πνπ λα επηβεβαηώλνπλ απηήλ 

ηε κάζεζε.  

 

Οη εληππώζεηο είλαη πνιύ ζεηηθέο. Η κέζνδνο απηή ζα ζπλερηζηεί θαζ’ όιε ηε ζρνιηθή 

ρξνληά. Η καζήηξηα κε παηγληώδε θαη επράξηζην ηξόπν ζα ζπλερίζεη λα αθνινπζεί απηή ηε 

κέζνδν. Αθνινπζεί θσηνγξαθηθό πιηθό από ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε.  
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