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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 30/04/2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

10 

Ειδικότθτα ΠΕ70  Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

8  

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

Δϋ τάξθ μάκθμα Ιςτορίασ 6θ ενότθτα: «Οι περιπζτειεσ του Οδυςςζα» 

 
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. 

Σκοπόσ μου ιταν να εφαρμόςω ςτθν τάξθ μια εναλλακτικι διδακτικι προςζγγιςθ για τθν 
παραπάνω ενότθτα, με βάςθ τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που απζκτθςα από το ςεμινάριο. 
Είχα προετοιμαςτεί ςχετικά και είχα προετοιμάςει και τουσ μακθτζσ μου ανάλογα. Δεν ςασ 
κρφβω ότι οι μακθτζσ μου είχαν ενκουςιαςτεί περιςςότερο κι από εμζνα. Δυςτυχϊσ δφο μζρεσ 
πριν από τθν προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία, τα ςχολεία ζκλειςαν. Αφοφ ανατράπθκε αρχικόσ 
μου προγραμματιςμόσ, αποφάςιςα να ολοκλθρϊςω το πρόγραμμα όταν κα ανοίξουν τα 
ςχολεία.  
Μετά όμωσ από τισ διακοπζσ του Πάςχα το ςχολείο ξεκίνθςε μασ ςφγχρονθ διδαςκαλία με τθν 
sisco webex (πλατφόρμα ςφγχρονθσ επικοινωνίασ). Οι μακθτζσ από τθν πρϊτθ μασ ςυνάντθςθ 
ηιτθςαν να κάνουμε το ςυγκεκριμζνο μάκθμα μζςω τθσ πλατφόρμασ. Ήταν πραγματικά μια 
πρόκλθςθ για εμζνα, να καταφζρω να εφαρμόςω τισ αρχζσ τθσ Μοντεςςοριανισ εκπαίδευςθσ 
μζςω τθσ εξ’ αποςτάςεωσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ. Οφείλω να ςασ ομολογιςω ότι χρειάςτθκε 
πολλαπλάςια προςπάκεια, προετοιμαςία και ςυντονιςμόσ για να πετφχουμε. Πρϊτα από όλα 
ζγιναν αρκετζσ ςυναντιςεισ για να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με το εργαλείο, κακϊσ ςε 
διαφορετικζσ φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ ζπρεπε να παραχωριςω δικαιϊματα διαχείριςθσ τθσ 
πλατφόρμασ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ με τθν ςειρά.  
Όταν πλζον οι μακθτζσ κατανόθςαν το εργαλείο, ζπρεπε να δουλζψουμε τισ φάςεισ του 
ςεναρίου και να τισ προςαρμόςουμε ςτο πλαίςιο τθσ τθλεκπαίδευςθσ (υπερςφνδεςμοι, 
ζγγραφα, παρουςιάςεισ).  
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Τελικά καταφζραμε να παίξουμε μια ςκυταλοδρομία ρόλων, όπου οι μακθτζσ κατάφεραν να 
αναπαραςτιςουν τθν ιςτορία μασ. Αξιολογϊντασ τθν διαδικαςία, νομίηω ότι είναι εφικτι θ εξ 
αποςτάςεωσ Μοντεςςοριανι  εκπαίδευςθ, αλλά δεν μπορεί ςε καμιά περίπτωςθ να πετφχει τα 
ίδια αποτελζςματα που κα είχε μια εκ του ςφνεγγυσ διδαςκαλία. Τελειϊνοντασ, ςασ αναφζρω 
ότι με τουσ μακθτζσ μου ζχουμε δεςμευτεί να επαναλάβουμε τθν διαδικαςία όταν κα ανοίξουν 
τα ςχολεία.  
Το υλικό που παραριχκεί είναι μερικζσ φωτογραφίεσ μζςω τθσ κάμερασ του υπολογιςτι τισ 
οποίεσ όμωσ δεν μπορϊ να ςτείλω, μιασ και περιζχουν κυρίωσ τα πρόςωπα των μακθτϊν μου.  

 

 
2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 
Η αλικεια είναι ότι είχα αρκετό άγχοσ, μιασ και ιταν θ πρϊτθ φορά που κα ζτρεχα μια τζτοια 
πορεία διδαςκαλίασ και μάλιςτα μζςω ςφγχρονθσ πλατφόρμασ. Σασ ενθμερϊνω ότι ζχω μεγάλθ 
εμπειρία ςε ομαδοςυνεργατικά μοντζλα, αλλά κάτι τζτοιο ιταν για εμζνα πρωτόγνωρο. Το 
ςυναίςκθμα που με κατζκλειςε όταν τελείωςα ιταν ότι ζνιωςα ολοκλθρωμζνοσ ωσ 
εκπαιδευτικόσ και χάρθκα με τθν ςυμμετοχι και τισ πρωτοβουλίεσ των μακθτϊν μου  

 
 

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

Οι μακθτζσ αντζδραςαν ςαν να ιταν ζτοιμοι από καιρό. Ίςωσ γιατί είχε προθγθκεί αρκετι 
ςυηιτθςθ από πριν. Εκείνο που με εξζπλθξε ιταν οι πρωτοβουλίεσ που αναλάμβαναν και οι 
λφςεισ που πρότειναν για να τρζξουμε το μάκθμα διαδικτυακά. Ωσ παράδειγμα ςασ αναφζρω 
ότι μακθτισ μου με οδθγίεσ του ςτουσ ςυμμακθτζσ του κατάφερε να αναπαραςτιςει  το 
καράβι του Οδυςςζα να περνά μζςα από τθν Σκφλα και τθν Χάρυβδθ. Οι μιςοί μακθτζσ 
«ζκαναν» κουπί, ο «Οδυςςζασ» ακίνθτοσ ςτθν μζςθ και οι υπόλοιποι με φωνζσ και κινιςεισ 
αναπαριςτοφςαν τα τζρατα. Το επειςόδιο με τισ Σειρινεσ το παίξαμε με το να τουσ καλοφν να 
βγουν ζξω από το ςπίτι, όπου ιταν κλειςμζνα λόγω Κορονοϊοφ.   

 

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

ςασ. 
Για τουσ μακθτζσ ζγινα ζνασ από αυτοφσ. Τα όρια μεταξφ δαςκάλου και μακθτι μίκρυναν. Η 
επίτευξθ του ςτόχου ζγινε θ πρϊτθ προτεραιότθτα. Λειτουργιςαμε ωσ ομάδα, ταυτόχρονα με 
τθν υλοποίθςθ του μακιματοσ ζπεφταν προτάςεισ για το πϊσ αλλιϊσ κα μποροφςε να τρζξει 
το ςενάριο. Απευκυνόταν ςε μζνα περιςςότερο για επιπλζον πλθροφορίεσ ι όταν δεν 
μποροφςαν να ςυμφωνιςουν. Χρειάςτθκε να τουσ διαβάςω τα ςυγκεκριμζνα αποςπάςματα 
από τθν Οδφςςεια για να αποφαςίςουν και τισ ςκθνζσ από κλαςικοφσ πίνακεσ. Τζλοσ είναι 
ενδιαφζρον ότι αρκετζσ φορζσ διαφϊνθςαν με τισ προτάςεισ μου για το πϊσ κα 
αναπαραςτιςουμε τθν ιςτορία.    

 
 

5. Περιγράψτε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ πϊσ οι μακθτζσ / φοιτθτζσ αλλθλεπίδραςαν 
μεταξφ τουσ. 
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Αρχικά διαφωνοφςαν ςχεδόν ςτα πάντα. Όταν όμωσ άρχιςαν να ςυηθτάνε, γιατί τουσ είπα ότι 
ζπρεπε τελικά να βρουν μια λφςθ, τα κατάφεραν. Η επανάλθψθ τοφσ βοικθςε να βρουν λφςεισ 
και να ςυντονιςτοφν μεταξφ τουσ.  

 
 

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

Ο τρόποσ που ζγινε το μάκθμα δεν βοθκά αρκετά ςτθν ζνταξθ ατόμων. Σίγουρα όμωσ θ 
οργανωμζνθ διάδραςθ και ςυμμετοχι επζτρεψαν ςε μακθτζσ που ιταν τα προθγοφμενο 
διάςτθμα αποςταςιοποιθμζνοι, να αναλάβουν ρόλουσ.  

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

τθ διδακτικι παρζμβαςθ;  
Όλα κα τα κάνω διαφορετικά. Νομίηω ότι θ πρόςκτθςθ τθσ γνϊςθσ κα πρζπει να ζχει 
βιωματικό και παιγνιϊδθ χαρακτιρα. Παράλλθλα με το διδακτικό αντικείμενο οι μακθτζσ 
διδάςκονται ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ οι οποίεσ διαμορφϊνονται ανάλογα με τθν περίςταςθ 
επικοινωνίασ. Ζνα ςυνεργατικό – βιωματικό μοντζλο καλλιεργεί και αναπτφςςει παράλλθλα με 
τθν ικανοποίθςθ των διδακτικϊν ςτόχων  ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ διαχείριςθσ προβλθμάτων, 
κοινωνικισ  διάδραςθσ, κατανόθςθσ και ανοχισ του διαφορετικοφ, ενςυναίςκθςθσ και 
αυτοςεβαςμοφ.  

 

 

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.  

Νομίηω παραπάνω ζχω δϊςει μια εικόνα του τι ζχει επιτευχκεί μζςα από αυτιν τθν διδακτικι 
παρζμβαςθ. Ίςωσ ο ενκουςιαςμόσ μου από τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ προςπάκειασ να επθρεάηει 
τισ εκτιμιςεισ μου, όμωσ επειδι θ περαιτζρω εφαρμογι του μοντζλου είναι μια εξελικτικι 
διαδικαςία, πιςτεφω ότι οι μακθτζσ μόνο να κερδίςουν ζχουν από αυτιν τθν προςπάκεια. Ωσ 
παράδειγμα αναφζρω ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ μου μποροφν να αναπαράγουν τθν 
ςυγκεκριμζνθ ιςτορία, να παίξουν με αυτιν, να τθν επεκτείνουν και να τθν προςαρμόςουν 
ςτθν ςθμερινι πραγματικότθτα.   


