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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 05/04/2020 χολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

12 

Ειδικότθτα Φιλόλογοσ Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

8 - 10 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ςαν ξζνθ γλϊςςα 

 
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. 

 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

 
 

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

 

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

ςασ. 
 
 

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

 
 

6. Αυτό το μάκθμα  βοικθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ ατόμων ι ομάδων μακθτϊν 
/φοιτθτϊν; Παρακαλοφμε εξθγιςτε τθν απάντθςι ςασ.  
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7. Τι κα κάνατε διαφορετικά τθν επόμενθ φορά; Ποια καινοφρια γνϊςθ αποκτιςατε μ’ αυτιν 

τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
 

 

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.  
 
 
 
Απαντιςεισ:  
 
1. Εκείνο που ςκόπευα να κάνω με τθν ςυγκεκριμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ είναι να 

παρακινιςω το ενδιαφζρον των παιδιϊν με τα οποία εμπλζκομαι και μζςα από τθν 
διαδικαςία αυτι να μάκουν περιςςότερα πράγματα με βιωματικό και ίςωσ πιο εφκολο 
τρόπο. Σα παιδιά με τα οποία αςχολοφμαι προζρχονται από διαφορετικά πολιτιςμικά 
περιβάλλοντα, πολλζσ φορζσ καταπονθμζνα με τα όςα ζχουν περάςει και με ψυχικά 
τραφματα. Σο γεγονόσ πωσ αυτά τα παιδιά ζρχονται ςτο ςχολείο είναι από μόνο του ζνα 
ςθμαντικό γεγονόσ και εμείσ οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να ςυμβάλλουμε τα μζγιςτα 
για να περάςουν οι μακθτζσ μασ τον χρόνο τουσ όςο πιο όμορφα αλλά παράλλθλα και 
εποικοδομθτικά γίνεται. Η μζκοδοσ Μοντεςςόρι είναι κατάλλθλθ για τθν διδαςκαλία 
μιασ ξζνθσ γλϊςςασ, όχι μόνο ςε παιδιά που ζχουν κάποιεσ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ, 
ςυγκεκριμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αλλά κυρίωσ δίνει τθ δυνατότθτα ςε μασ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ να εμπλζξουμε ςτθν διαδικαςία ζνα νζο μζλοσ τθσ τάξθσ μασ το οποίο 
δε γνωρίηει κακόλου τθν γλϊςςα. 

      τθν τάξθ μου αςχολικθκα με μία δραςτθριότθτα που μου κίνθςε το ενδιαφζρον εξ’    
αρχισ και αυτι είχε να κάνει με διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ και τι προϊόντα παράγουν. 
Αναφερκικαμε όχι μόνο ςε λαχανικά αλλά και διάφορα τυριά και κρζατα. Για παράδειγμα 
είπαμε πωσ το Άργοσ παράγει πορτοκάλια, το Ναφπλιο αχλάδια, θ αμοκράκθ ζχει μεγάλθ 
παραγωγι ςε κατςίκια, το Μζτςοβο παράγει τυρί μετςοβόνε κ.ά.  Είχαμε ςτθν τάξθ μασ 
πλαςτικά φροφτα, τυριά και διάφορα είδθ κρζατοσ οπότε δεν χρειάςτθκε να φζρω από το 
ςπίτι. Ζφερα μόνο μια μικρι ηυγαριά κουηίνασ. Ζγραψα ςε χαρτάκια όλα μασ τα προϊόντα 
και τα τοποκετιςαμε  κάτω από κάκε πλαςτικό προϊόν. τον πίνακα είχα γράψει κάποιεσ 
χριςιμεσ ερωτιςεισ όπωσ π.χ Πόςο κοςτίηει αυτό;  Ύςτερα μοίραςα από ζνα προϊόν ςτα 
παιδιά ςυμπεριλαμβανομζνου κι εμζνα. Είχαμε ιδθ φτιάξει τα κρανία ςε ςχιμα Π και τα 
παιδιά ζπιαςαν μια κζςθ γιατί ο ςκοπόσ μασ ιταν να τα πουλιςουμε. Κάκε φορά ζνασ 
μακθτισ (αφοφ το είχα κάνει πρϊτα εγϊ) ςθκωνόταν και πιγαινε να αγοράςει κάτι. 
Ρωτοφςε τθν τιμι και ηθτοφςε όςα κιλά ι γραμμάρια ικελε. Η διαδικαςία επαναλιφκθκε 
από όλα τα παιδιά.  
Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ τα παιδιά κατάφεραν να μάκουν αρκετά προϊόντα, 
πολλζσ περιοχζσ μια και τισ ψάξαμε και ςτον χάρτθ και επίςθσ να εξοικειωκοφν με τα κιλά 
και τα γραμμάρια. Ο ςτόχοσ νομίηω πωσ επετεφχκθ κακϊσ ςτο τζλοσ του μακιματοσ τα 
παιδιά ιταν ςε κζςθ να ζχουν καταλάβει αφενόσ τθν διαδικαςία και αφετζρου τα 
προαναφερκζντα. Και όλα αυτά μζςω ενόσ παιχνιδιοφ. 
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2. Ζνοιωςα αυτοπεποίκθςθ και ικανοποίθςθ διότι ζβλεπα πωσ κυλοφςε ςωςτά θ 
διαδικαςία και τα παιδιά το χαιρόντουςαν. Ανυπομονοφςαν να ζρκει θ ςειρά τουσ. Η 
ϊρα πζραςε πολφ γριγορα, τα παιδιά δεν κουράςτθκαν και ικελαν μάλιςτα να το 
κάνουμε πάλι τθν επόμενθ φορά με περιςςότερα προϊόντα. Σο γεγονόσ, μάλιςτα, πωσ 
ςυμμετείχαν ενεργά και παιδιά που δεν είχαν μεγάλθ εξοικείωςθ με τθν γλϊςςα με 
ευχαρίςτθςε ιδιαιτζρωσ.  

3. Οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν αμζςωσ ςτο κάλεςμα μιασ τζτοιασ δραςτθριότθτασ. Ήρκαν 
ςχεδόν όλοι να βοθκιςουν. Σοποκζτθςαν τα χαρτάκια που είχα γράψει κάτω από τα 
φροφτα. Οι υπόλοιποι περίμεναν υπομονετικά ςτισ κζςεισ τουσ. Ύςτερα ζκατςαν ςτισ 
κζςεισ τουσ περιμζνοντασ εντολζσ για το πϊσ κα εξελιχτεί θ διαδικαςία. Κάποιοι 
εξζφραςαν απορίεσ ςχετικά με το πϊσ κα ηυγίςουν τα προϊόντα ι μζχρι πόςα προϊόντα 
μπορεί να αγοράςει κάποιοσ. Αφοφ ξεκίνθςα τθν διαδικαςία πθγαίνοντασ μπροςτά από 
κάκε ¨πάγκο¨, όλοι με παρατθροφςαν. Χαρακτθριςτικζσ εκφράςεισ που χρθςιμοποίθςα 
ιταν : ¨αα τι φρζςκα φροφτα!¨, ¨πόςο κοςτίηει το κιλό;», ¨κα ικελα 1 κιλό πορτοκάλια¨. 
Οι μακθτζσ ξεκίνθςαν να κάνουν το ίδιο. Και θ διαδικαςία κφλθςε ομαλά.  

4. Οι μακθτζσ αλλθλεπίδραςαν μαηί μου εξ’ αρχισ, πρόκυμοι να βοθκιςουν ςτθν 
διαδικαςία. Με ρωτοφςαν τι κα μποροφςαν να κάνουν. Αφοφ είχα γράψει όλα τα 
χαρτάκια, ζνασ μακθτισ προκυμοποιικθκε να τα χρωματίςει και ακολοφκθςαν κι άλλοι 
μετά. Σα μοίραςαν μεταξφ τουσ και ζβαλαν διάφορα χρϊματα και κάποιοι και ςχζδια 
ανάλογα με τθν κάκε λζξθ. Αφοφ τουσ είπα να κακίςουν, το ζκαναν και περίμεναν να τα 
μοιράςω. Όταν ζγινα εγϊ θ πελάτιςςα, με παρατθροφςαν τι κινιςεισ ζκανα και τι 
ακριβϊσ ζλεγα. Σο διαπίςτωςα αυτό από τισ κινιςεισ που ζκαναν κάποια από τα παιδιά. 
Επίςθσ, κάκε φορά που περνοφςαν από ζνα πάγκο και αφοφ είχαν ψωνίςει με 
κοιτοφςαν. Περίμεναν κάτι ςαν επιβεβαίωςθ ότι τα πιγαν καλά.  

5. Οι μακθτζσ αλλθλεπίδραςαν μεταξφ τουσ, αρχικά ηωγραφίηοντασ τα χαρτάκια μαηί, κάτι 
που ιταν πρωτοβουλία ενόσ μακθτι και φςτερα ακολοφκθςαν κι άλλοι. Ζπειτα, όταν 
πιγαιναν να αγοράςουν προϊόντα ςυηθτοφςαν μεταξφ τουσ, ςαν να γνωρίηονταν. 
Ζλεγαν, πζρα από τα προϊόντα και διάφορα νζα τουσ.  Αυτό που μου ζκανε εντφπωςθ 
είναι πωσ οι πιο δυνατοί μακθτζσ, όταν ζβλεπαν πωσ θ ςυηιτθςθ κολλοφςε, βοθκοφςαν 
τουσ ςυνομιλθτζσ τουσ να προχωριςουν τθ ςυηιτθςθ λζγοντασ για παράδειγμα: ¨από 
ποφ είςαι; ι τι ωραία πράγματα που ζχετε!¨. Σζλοσ, κάποιοι ζκαναν χειραψία.  

6. Σο μάκθμα αυτό, βοικθςε ςτθν ζνταξθ δφο μακθτϊν  μου οι οποίοι δε μιλοφν αρκετά 
ςτθν τάξθ. Κάκε φορά που τουσ απθφκυνα τον λόγο είχα τθν εντφπωςθ πωσ 
ντρζπονταν. Όμωσ με τθν πολλι επανάλθψθ που ζγινε από τα υπόλοιπα παιδιά ςτα 
προϊόντα κατάφεραν να πουν δυο λόγια κι αυτοί οι μακθτζσ. Αυτό τουσ ζδωςε 
αυτοπεποίκθςθ, κακϊσ ςτο επόμενο κιόλασ μάκθμα ο ζνασ από τουσ δφο ςικωςε για 
πρϊτθ φορά το χζρι του.  

7. Σθν επόμενθ φορά, κα χρθςιμοποιοφςα και χριματα για να εξζλιςςα λίγο τθν 
διαδικαςία αυτι και τα παιδιά να ιταν ςε κζςθ να μάκουν να πραγματοποιοφν μια 
αλθκινι ςυναλλαγι. Επίςθσ, κα είχα και κάποιεσ χαρτοςακοφλεσ. Παρατιρθςα πωσ τα 
παιδιά ότι αγόραηαν τα κρατοφςαν ςτα χζρια τουσ και πολλζσ φορζσ δεν χωροφςαν και 
αναγκάηονταν να τα ακουμπιςουν κάπου. Σζλοσ, ίςωσ χρθςιμοποιοφςα αλθκινά 
προϊόντα για να ναι πιο ρεαλιςτικό το αποτζλεςμα. Με τθν διδακτικι αυτι προςζγγιςθ 
κατάλαβα πωσ δεν είναι τόςο δφςκολο να οργανϊςει κανείσ ζνα δθμιουργικό μάκθμα 
και πωσ είναι χριςιμο να παίρνουμε τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ ςτθν τάξθ μασ κακϊσ μζςω 
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των διαδικαςιϊν αυτϊν κακίςταται πιο εφκολο για τα παιδιά να κατανοιςουν αρκετά 
πράγματα χωρίσ μεγάλο κόπο.  

8. Οι μακθτζσ είχαν τθν διάκεςθ να εμπλακοφν ςτθν διαδικαςία αμζςωσ. Ήρκαν κοντά και 
με κάποιουσ ςυμμακθτζσ τουσ που δεν είχαν τόςεσ επαφζσ διότι δεν ζχουν τθν ίδια 
μθτρικι γλϊςςα. Κατάφεραν, ζςτω και ςε αυτό το επίπεδο να ςυνεννοθκοφν και 
ζνιωςαν οι περιςςότεροι πιο κοντά ο ζνασ ςτον άλλον. Φζρκθκαν με ςεβαςμό ο ζνασ 
προσ τον άλλον και ο κακζνασ περίμενε τθν ςειρά του για να μιλιςει. Πιςτεφω πωσ 
διδάχτθκαν το ςεβαςμό και τθν υπομονι πζρα από τα προϊόντα, τισ πόλεισ, τα κιλά. το 
τζλοσ με ρϊτθςαν τι κα παίξουμε τθν επόμενθ φορά, ευελπιςτϊντασ πωσ το μάκθμα 
μασ κα είναι παρόμοιο με αυτό.  


