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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 15/3/2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

15 μακθτζσ 

Ειδικότθτα Δαςκάλα (ΠΕ70) Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

6 – 8  ετϊν 
Αϋ τάξθ  

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Νενειιεληθή Γιώζζα 

Μάζεκα:  «Τν παξάμελν ηαμίδη ηεο Σπλλεθέληαο», «Ψηράιεο» 
(http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-

A110/Γηδαθηηθό%20Παθέην/Βηβιίν%20Μαζεηή /10-0002-02_Glossa_A-

Dim_BM-1-red.pdf) 

 
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. 

 

Βαζηθόο ζθνπόο, κέζσ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, θαηέζηε λα αλαδείμσ ηα θνηλά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη (πόλνο, ραξά, ιύπε, θ.ά) αλεμάξηεηα από ην 

πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ απ’ όπνπ πξνέξρνληαη θαη κέζσ απηήο ηεο δξακαηνπνίεζεο λα 

επηηεπρζεί κεγαιύηεξνο βαζκόο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ παηδηώλ πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ 

ελζσκάησζε όισλ ησλ καζεηώλ ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο θαη ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Σε απηή ηελ πξνζπάζεηα βνήζεζε πνιύ ην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ ηεο Α΄ ηάμεο 

πνπ θαηαπηάλεηαη κε έλα κύζν πνπ πξνέξρεηαη από ηελ Ιλδία, θαη είλαη πνιύ νηθείν γηα ηνπο 

καζεηέο, αθνύ ην παξνπζηάδνπλ νη ζπλνκήιηθνη ήξσεο ηνπ βηβιίνπ. Δθ πξννηκίνπ απηό ην 

γεγνλόο εμαζθάιηζε ηελ επηηπρία ηνπ ζηόρνπ πνπ είρα ζέζεη, αθνύ ήηαλ πνιύ νηθείν ζηνπο 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-A110/Διδακτικό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μαθητή%20/
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-A110/Διδακτικό%20Πακέτο/Βιβλίο%20Μαθητή%20/
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καζεηέο θαη ήζειαλ όινη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα γίλνπλ νη ήξσεο ηνπ κύζνπ, έηζη όπσο 

απηόο εμειηζζόηαλ κέζα ζην βηβιίν ηνπο. 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

 
Ήηαλ κηα πνιύ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, αθνύ ππήξμε κηα λέα νπηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο κέζα από όζα έκαζα γηα ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Μνληεζζόξη, θαζώο θαη γηα ηελ Γεκηνπξγηθή Μάζεζε πνπ 

εθαξκόζηεθε ζηε δξακαηνπνίεζε, ζην δξώκελν πνπ έπαημαλ νη καζεηέο. Έλησζα πνιύ 

δεκηνπξγηθή, πην ειεύζεξε λα δώζσ άιιε δηάζηαζε ζην θαζεκεξηλό κάζεκα θαη πνιύ 

ραξνύκελε πνπ είδα ηνπο καζεηέο κνπ λα απηελεξγνύλ θαη λα εθθξάδνληαη θαη κε 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο αλεμάξηεηα από ην πνύ πξνέξρνληαη. 

 

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

 

Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ αξρηθά κε πεξηέξγεηα, ζηε ζπλέρεηα θηλεηνπνηήζεθε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηέινο κε κεγάιν ελζνπζηαζκό ζε θάζε ζηάδην, ηόζν ζηελ πξνεηνηκαζία, 

όζν θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, έθεξαλ άκεζα ηα πιηθά πνπ 

ρξεηαδόκαζηαλ, ζπκκεηείραλ από θνηλνύ ζην λα θηηάμνπκε ην βηβιίνπ ηνπ αθεγεηή, ηα ξνύρα 

θαη ηα θαπέια ησλ εξώσλ. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία έλα παηδί από ηελ Αίγππην καο έθεξε έλα 

κνπζηθό cd ηεο παηξίδαο ηνπ θαη ην αθνύγακε πνιύ ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ραξηνθνπηηθήο, θάηη πνπ άξεζε ζε όινπο ηνπο καζεηέο θαη ην δεηνύζαλ κε ην μεθίλεκα ηεο 

ώξαο. Τα παηδηά από ην Ιξάθ δελ ηα θαηάθεξλαλ κε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ ςαιηδηνύ θαη ηα 

βνεζνύζαλ νη ππόινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπο θαη πνιύ γξήγνξα μεπέξαζαλ απηή ηελ αδπλακία 

ηνπο. Τν ζύλνιν ησλ καζεηώλ απόιαπζε ηελ όιε δηαδηθαζία ζε όια ηα ζηάδηά ηεο. 

 
4. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ 

αλλθλεπίδραςαν μαηί ςασ. 
 
Οη καζεηέο αιιειεπίδξαζαλ πνιύ ζπλεηδεηά ηόζν ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο όζν 

θαη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ δξώκελνπ. Ήζειαλ εμαξρήο λα μέξνπλ ηη ζα θάλνπλ θαη πώο 

απηό ζα εμειηρζεί θαη αλ ζα έρεη ζπλέρεηα θαη εθαξκνγή θαη ζηα άιια καζήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηόο ηνπο. Αθνινύζεζαλ ηηο νδεγίεο γηα λα θηηάμνπκε ηηο θαηαζθεπέο πνπ 

απαηηνύληαλ, θαζώο θαη ηα ξνύρα πνπ ζα θνξνύζαλ. 
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5. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ 
αλλθλεπίδραςαν μεταξφ τουσ. 

 
Οη καζεηέο αιιειεπίδξαζαλ πνιύ απνηειεζκαηηθά κεηαμύ ηνπο. Γνύιεςαλ ζε ππννκάδεο 

όπνπ ν θαζέλαο είρε λα θάλεη θαη θάηη θαη ηαπηόρξνλα ν έλαο βνεζνύζε θαη ζπκπιήξσλε 

ηνλ άιιν θαη ρξεζηκνπνίεζαλ από θνηλνύ ηα πιηθά ηνπο. Όινη δηεθδίθεζαλ ηνλ ξόιν ηνπο 

ζρεηηθά κε ην δξώκελν ζε απηό ην ζεκείν πξνέθπςαλ αζήκαληεο ζηηγκηαίεο δηαθσλίεο, 

γηαηί θαηάιαβαλ όηη νη ξόινη ελαιιάζζνληαη θαη όινη κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ηνλ ξόιν 

πνπ ζέινπλ. Έηζη αθνύ δελ ππήξμε απηόο ν πεξηνξηζκόο όινη πνιύ εύθνια απνδέρζεθαλ 

ηελ νκάδα θαη ηνλ ξόιν πνπ ζα αλαιάκβαλαλ. 

 

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

Ναη, απηό ην κάζεκα ζπλέβαιε θαηά πνιύ ζηε βειηίσζε ηεο έληαμεο ησλ  καζεηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Όηαλ έβιεπεο ηνπο καζεηέο ζην ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο θαη εθαξκνγήο λα ζπλεξγάδνληαη από θνηλνύ θαη λα κνηξάδνληαη ηα πιηθά 

ηνπο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γη’ απηό πνπ έθαλαλ δελ έβιεπεο θαλέλαλ σο δηαθνξεηηθό ή σο 

μέλν. Υπήξρε κηα νκνηνγέλεηα θαη ζπλεξγαζία ζην νηθείν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. 

 

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

 

Θα ήζεια λα δώζσ πξνέθηαζε ζε απηό πνπ έθαλα θαη ζύλδεζε θαη κε άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα έηζη ώζηε ε όιε δηδαζθαιία λα είρε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη κηα πην νιηζηηθή 

καηηά, αθνύ ζα ζπλδεόηαλ κε Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη κε Πξόγξακκα Αγσγήο Υγείαο πνπ 

εθαξκόδεηαη ζην ηκήκα καο. 

Η λέα γλώζε πνπ απόθηεζα από απηήλ ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη όηη κέζα από έλα 

πιαίζην ειεπζεξίαο νη καζεηέο ππαθνύνπλ ζε θαλόλεο θαη όξηα πνπ έρνπλ απνδερζεί θαη 

πηνζεηήζεη ρσξίο λα ηνπο έρνπλ επηβιεζεί. Η δεκηνπξγηθή κάζεζε δίλεη λέα πλνή ζην 

θαζεκεξηλό κάζεκα θαη θηλεηνπνηεί όιεο ηηο αηζζήζεηο ησλ καζεηώλ, θάηη πνπ ηνπο δίλεη 

πςειό θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα. 

 

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.  
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Οη καζεηέο εθδειώλνπλ ζπλερώο ηελ επηζπκία ηνπο λα εθαξκόζνπκε ηηο ηερληθέο ηεο 

Γεκηνπξγηθήο Μάζεζεο θαη ζε άιια καζήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Έξρνληαη θαη θαηαζέηνπλ ηηο ηδέεο ηνπο πνπ ηηο έρνπλ 

ζπδεηήζεη θαη κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ζηελ νπζία ππνζηεξίδνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία πνπ ηελ κνηξάδνληαη θαη κε ηνπο ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη επηδηώθνπλ 

λα βξεζεί ν θαηάιιεινο ρξόλνο γηα λα ηελ πινπνηήζνπκε. 


