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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 Φεβρουάριοσ 2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

20 

Ειδικότθτα ΠΕ 06 Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

9 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Αγγλικά Γ’ Δθμοτικοφ – Carnival, masks, favourite hero, verb ‘can’ 

 
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. 

Σε κηα «δύζθνιε» ηάμε όπνπ ηα παηδηά έρνπλ ρακειό ζρεηηθά επίπεδν, νη γνλείο αδπλαηνύλ λα ηα 

βνεζήζνπλ θαη ηα ίδηα επηζπκνύλ θπξίωο λα παίδνπλ «κπάια», ζηόρνο ήηαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ 

Αγγιηθή γιώζζα κε ηξόπν παηγληώδε θαη θπξίωο βηωκαηηθό, εληαγκέλν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. Ελ 

πξνθεηκέλω, ζπκπιεξωκαηηθά κε ην βηβιίν ηεο Γ’ δεκνηηθνύ θαη ην θαηλόκελν ηνπ can-κπνξώ, ζέιεζα 

λα εθκεηαιιεπηώ ηηο Απόθξηεο, λα εληάμω θαη ηελ ηέρλε θαη ηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ κάζεζε κε κηα 

κνξθή role-play θαη ηελ δπλαηόηεηα πνπ δίλνπλ έηζη θη αιιηώο νη κάζθεο ηωλ απνθξεώλ (ηηο νπνίεο 

δεκηνύξγεζαλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά, πξνωζώληαο ηελ απηελέξγεηα κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ήξωα, ρωξίο 

λα ληξέπνληαη). Τα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππωζηαθά γηα ηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο. Καη ηα ίδηα ηα παηδηά 

αιιεινδηνξζώλνληαλ. Φπζηθά, πξόθεηηαη γηα κηα δεκνθξαηηθή θαη όρη παξαδνζηαθά δαζθαινθεληξηθή 

ηάμε όπωο ζα δείηε θαη ζην επηζπλαπηόκελν βίληεν. 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 

Η αρχικι πρόκλθςθ ιταν θ εκχϊρθςθ ελευκεριϊν ςτα παιδιά χωρίσ αυτό να εκλθφκεί ωσ χάοσ. Οι 
γραμμζσ ανάμεςα ςτθν ελευκερία και τθν αναρχία είναι πολφ λεπτζσ, ειδικά όταν τα παιδιά ζχουν 
μάκει μόνο με αυςτθρότθτα και ανταλλακτικι-μπιχεβιοριςτικι μορφι διδαςκαλίασ (κάτςε ιςυχοσ 
για να πάρεισ αυτοκόλλθτο, αν όχι κα ζχεισ τιμωρία).  
 

3. Πϊσ ανταποκρίκθκαν οι μακθτζσ /φοιτθτζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ / πϊσ ςυμμετείχαν / πϊσ 
ςυμπεριφζρκθκαν; (παρακαλοφμε δϊςτε παραδείγματα)   
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Το τελικό αποτζλεςμα, ωςτόςο, μετά από τουλάχιςτον 1 μινα δουλειάσ ιταν άκρωσ ικανοποιθτικό, 
λεσ και είχαμε κάνει πρόβεσ για τθν τελικι παράςταςθ του ςχολείου. Όλα τα παιδιά ςυμμετείχαν με… 
χαμόγελο και γζλιο. Θεωξώ όηη ζεκείν-θιεηδί ήηαλ ε έληαμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζε κηα ζπλήζεηα ηωλ 

παηδηώλ πνπ είλαη νύηωο ή άιιωο δηαζθεδαζηηθή θαη όρη ν δηαρωξηζκόο ζρνιείν/βαξεηή/αλαγθαζηηθή 

ξνπηίλα έλαληη θαζεκεξηλόηεηαο/ραξάο/παηρληδηνύ. Η κάζεζε είλαη δηαζθεδαζηηθή, English is FUN πνπ 

είλαη θαη ην κόην καο. 

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

ςασ. 
Αρχικά οι μακθτζσ αντιμετϊπιςαν τθν ελευκεριάηουςα μθ δαςκαλοκεντρικι προςζγγιςθ με τάςεισ 
ξζφρενθσ ελευκερίασ. Είναι ςτο χζρι του εκπαιδευτικοφ και κυρίωσ ςτθν ςτάςθ και τθν 
ςυμπεριφορά του, ακόμθ και ςτθν ςτάςθ του ςϊματόσ του να διαμορφϊςει τα λεπτά όρια, ωσ 
ζνασ κακοδθγθτισ facilitator, authoritative but not authoritarian. Επίςθσ, πολφ βαςικι είναι θ 
αντιμετϊπιςθ των παιδιϊν με ειλικρίνεια, επαγγελματιςμό ςτθ δουλειά και ςτα υλικά που 
προςφζρει, ςτακερότθτα, τιρθςθ των υποςχζςεων και των κανόνων, αλλά και ξεκάκαρθ διλψςθ 
του ςτόχου και του οράματοσ του εκπαιδευτικοφ. Τα παιδιά ςιγά ςιγά οραματίηονται το ίδιο τελικό 
προϊόν με τον δάςκαλο. Όλοι δουλεφουμε για ζναν κοινό ςτόχο, να περάςουμε καλά, να 
διαςκεδάςουμε αλλά και να μάκουμε ςεβαςμό, όχι εγωκεντρικότθτα, ενςυναίςκθςθ, 
κοινωνικοποίθςθ, διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων. Με υπομονι και επιμονι, τα παιδιά 
ανταποκρίκθκαν εντζλει ςυγκινθτικά. Το βίντεο είναι ενδεικτικό. 
 

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

Είναι γνωςτό ότι οι τάξεισ είναι mixed ability, τα παιδιά προζρχονται από διαφορετικά κοινωνικό-
οικονομικά και μορφωτικά υπόβακρα. Μαηί τουσ κουβαλάνε όλο τον δικό τουσ κόςμο, γονείσ, 
φίλουσ, βιϊματα. Ο κοινόσ ςτόχοσ που προαναφζρκθκε είναι βαςικόσ ςτθ δθμιουργία και τιρθςθ 
μιασ ςχετικισ ομοιογζνειασ και ιςότθτασ. Όπωσ φαίνεται και ςτο βίντεο, λειτουργϊντασ ςτθν 
ομάδα, το ζνα παιδί διαπλάκεται και μιμείται τον ςυνομιλικό του. Πιςτεφω πολφ ςτθν 
αυτορρφκμιςθ τθσ ομάδασ, με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ για τθν ςφςταςθ κατ’ αρχάσ τθσ 
ομάδασ. Το ζνα παιδί, εν προκειμζνω, ζβλεπε και το άλλο και ζκανε ςχεδόν το ίδιο π.χ. ζλεγε 
φορϊντασ τθν μάςκα, π.χ. I am a princess I can sing, αλλά και αυτενεργοφςε-ζβαηε τθ φανταςία του 
π.χ. I am Joker I can laugh. 
 

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

Βοικθςε ςτο ότι τα πιο αδφναμα ι πιο εςωςτρεφι παιδιά ζβαηαν τθ μάςκα και ζλεγαν-μιμοφνταν 
ό,τι και όςο μποροφςαν. Π.χ. κάποια παιδιά ζλεγαν πιο πολφπλοκεσ φράςεισ I can jump, άλλα 
ζβαηαν απλά τθν μάςκα και ζλεγαν I am a lion. Το χαμόγελο νομίηω φαίνεται ακόμθ και ςτα μάτια 
τουσ. (ελπίηω να ζχετε πρόςβαςθ ςτο βίντεο που επιςφναψα ςτο drive λόγω μεγζκουσ). 

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

τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
 

Η εκπεηξία δελ ζπγθξίλεηαη κε ηίπνηα. Σηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ίζωο λα ηελ εκπινύηηδα 

δηαζεκαηηθά κε πην πεξίπινθεο θαηαζθεπέο-κάζθεο θαζώο ηώξα είρα δώζεη ε ίδηα θάπνηεο έηνηκεο. 
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Επίζεο, ζα κπνξνύζα λα πξνεηνηκάζω θάπνην ζεαηξηθό-ζθεηζάθη όπνπ όινη νη ραξαθηήξεο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ηζηνξία αληί απιά λα παξνπζηάδνληαη. 

 

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. 

 
Τα παιδιά είδαν πωσ το ςχολείο και θ μάκθςθ μπορεί να είναι διαςκεδαςτικά και όχι 
καταναγκαςτικά. Άλλωςτε, γιατί να πθγαίνουμε ςχολείο αν είναι κάτι τόςο τρομερό! Ιδιαίτερθ 
μνεία κα κάνω ςτθν καλλιζργεια του ςεβαςμοφ, τθσ ομαδικότθτασ, τθσ δθμοκρατικότθτασ και τθσ 
αλλθλεγγφθσ. Το επίκεντρο τθσ διδαςκαλίασ και τθσ ςτάςθσ μου ιταν, είναι και κζλω να ςυνεχίςει 
να είναι θ αγωγι, θ διαπαιδαγϊγθςθ και θ ςυναιςκθματικι ςτιριξθ μιασ υγιοφσ και 
ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ ςτθν μετζπειτα κοινωνία. 


