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                                                           572727-EPP-1-2016-1-EL-EPPKA3-SUP-APPREN 

SEDIN Επιμορφωτε σ / Καταγραφη  Εκπαιδευτικω ν 
 
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 4 /2/2020 Σχολείο /τοποκεςία  

Όνομα  

 
Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων 

24 

Ειδικότθτα ΠΕ11 , Φυςικισ Αγωγισ Ηλικία 
ςυμμετεχόντων 

8 ετϊν 

Περιεχόμενο 
μακιματοσ 

 

Διδαςκαλύα ςε παιδιϊ Γ΄τϊξησ τησ πϊςασ με δϊχτυλα και πϊςασ 
μανςϋτασ ςτο βόλεώ, με Τεχνικϋσ Θεϊτρου τησ Δημιουργικόσ Μϊθηςησ και 
τησ Μεθόδου Μοντεςςόρι 

 
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. 
Στθν ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ χρθςιμοποιϊ τεχνικζσ κεάτρου, με φανταςτικό χϊρο και χρόνο και 
απόδοςθ ρόλων. Υπάρχει αφξουςα κορφφωςθ τθσ ζνταςθσ, ανάλογα τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ και τον 
βακμό ςυναγωνιςτικότθτασ τθσ κινθτικισ δραςτθριότθτασ. Στόχο είχα να διδάξω ςτουσ μικροφσ 
μακθτζσ 8ετϊν τθσ Γ’ τάξθσ Δθμοτικοφ ςχολείου, τθν πάςα με δάχτυλα και πάςα μανςζτα του Βόλεχ.  
Ο ςτόχοσ μου επιτεφχκθκε ςε μεγάλο βακμό, γιατί θ απόδοςθ ρόλων ςτον κάκε μακθτι, αποτελεί και 
ιςχυρι δζςμευςι του με τθν δραςτθριότθτα που κάνουμε. Ο ςυναγωνιςμόσ μεταξφ ομάδων για ζνα 
κοινό, καλό ςκοπό, διεγείρει το ενδιαφζρον τουσ και επιμηκφνει τον χρόνο εναςχόληςήσ τουσ με μια 
δραςτθριότθτα, που ςε ςυνκικεσ ςυμβατικοφ μακιματοσ κα τουσ φαινόταν αρκετά βαρετι, λόγω 
αποτυχίασ ςτθν εκτζλεςθ τθσ κίνθςθσ.  Εδϊ ζχουμε ςυγκζντρωςθ ςε ζναν ςτόχο (να κρατιςουμε τον 
ιλιο όςο μποροφμε περιςςότερο ςτον αζρα, αφοφ αν πζςει κα καοφν, πχ, τα ςπαρτά) .  Η 
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ςυγκζντρωςη ςτον ςτόχο βελτιϊνει την ποιότητα τησ κίνηςήσ τουσ.  Με ςτόχο, αγωνία και δράςθ ςτο 
επίπεδο που ο κακζνασ μπορεί να βοθκιςει-ςυμμετζχει, οι μακθτζσ μαθαίνουν, ενϊ παράλληλα 
ψυχαγωγοφνται ςε ατμόςφαιρα ζμπνευςησ.  
 
 
 

2. Πϊσ νιϊςατε διδάςκοντασ αυτό το μάκθμα ςτθν ομάδα; 
Το μάκθμα με τισ Τεχνικζσ Θεάτρου, δίνει χαρά ςτα παιδιά και διεγείρει το ενδιαφζρον τουσ. 
Ικανοποίθςθ, ανάταςθ πνεφματοσ και χαρά είναι τα κφρια ςυναιςκιματα που ζνιωςα , βλζποντασ 
τα παιδιά να προςπακοφν, να ςυνεργάηονται, να κζλουν με πάκοσ να ολοκλθρϊςουν το κάκε 
κομμάτι τθσ ιςτορίασ, όςο καλφτερα μποροφςαν.  
 
 

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

Η ενςάρκωςθ ενόσ ρόλου και θ επίτευξθ ενόσ ςτόχου δίνει μεγάλθ ϊκθςθ ςτα παιδιά να αςχολθκοφν 
με υψθλότερθ ζνταςθ και πάκοσ με τθν δραςτθριότθτα. Το όμορφο είναι ότι παραμερίηουν τισ τάςεισ, 
που ςε διαφορετικό πλαίςιο ζχουν, να περικωριοποιοφν ςυμμακθτζσ τουσ . Παραμερίηουν επίςθσ 
ευκολότερα τθν τάςθ να απζχουν από τθν κινθτικι δραςτθριότθτα, λόγω αιςκθμάτων χαμθλισ 
αυτοεκτίμθςθσ. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν με χαροφμενθ διάκεςθ, με πολλι ενζργεια , με ενδιαφζρον 
για τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ, αλλά και χωρίσ απογοιτευςθ ςτισ περιπτϊςεισ που ζπεφτε θ μπάλα 
κάτω, εφόςον γνϊριηαν πωσ το πλαίςιο μασ είναι φανταςτικό, άρα ακίνδυνο. Μου ζκανε εντφπωςθ 
που ακόμα και οι μακθτζσ που ςε άλλα μακιματα τα παρατάνε εφκολα, ι επαναςτατοφν , (γιατί δεν 
παίηουμε τα αγαπθμζνα τουσ παιχνίδια), πολφ εφκολα επζςτρεφαν ςτθν κινθτικι διαδικαςία, με λίγθ 
μόνο παρότρυνςθ από εμζνα. Στο μάκθμα αυτό εντάχκθκαν ευκολότερα μακθτζσ που λόγω 
μεγαλφτερου βάρουσ και μικρότερθσ άνεςθσ ςτθν κίνθςθ, τα άλλα παιδιά τουσ βγάηουν ςυνικωσ από 
το παιχνίδι.  
 
 

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

Οι μακθτζσ μου φάνθκαν πιο υπάκουοι . Παρουςίαςαν ςκζψεισ και ιδζεσ που βοικθςαν τθν 
εξζλιξθ του μακιματοσ και που αφοροφςαν τθν διάταξθ τθσ ομάδασ τουσ ςτον χϊρο τθσ αυλισ και  
τθν ανάκεςθ ρόλων. Το ότι τουσ δίνω ευκαιρίεσ να υλοποιιςουν τισ πρωτοβουλίεσ τουσ και να 
διαμορφϊςουν τον χϊρο εργαςίασ με τρόπουσ που αυτά κζλουν, τα δυναμϊνει ψυχικά και τα 
εμπνζει με αυτοπεποίκθςθ. Αυτό μασ το διδάςκει θ Μζκοδοσ Μοντεςςόρι. Με ρωτοφςαν ςχετικά 
με τθν βελτίωςθ τθσ κζςθσ των χεριϊν και των δαχτφλων και εξζφραηαν τον ενκουςιαςμό τουσ όταν 
κατάφερναν να βελτιϊςουν μια τεχνικι , ι να πετφχουν ζναν από τουσ ςτόχουσ.  
 
 

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

Οι μαθητϋσ εύχαν ϋνα πνεύμα ςύμπνοιασ μεταξύ τουσ. Ξεπϋραςαν τισ προκαταλόψεισ τουσ και 
την χαμηλό αυτοπεπούθηςη . Συνεργϊςτηκαν πολύ καλϊ ςτον τρόπο που ενύςχυαν ο ϋνασ τον 
ϊλλο, και ϋβγαλαν τϊςεισ να αλληλοβοηθιούνται και να παροτρύνουν ενιςχυτικϊ ςτην 
ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ τουσ ϊλλουσ. Γελούςαν με τισ αποτυχύεσ τουσ με πνεύμα 
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χαλαρότητασ και ευδιαθεςύασ. Εύναι πολύ ςημαντικό να υπϊρχει αυτό το πνεύμα ςτο μϊθημα 
τησ Φυςικόσ Αγωγόσ για βϋλτιςτο ςωματικό ςυντονιςμό και εξαςφϊλιςη μεγαλύτερησ 
αςφϊλειασ ςτην κύνηςη.  
 
 

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

Όπωσ προανζφερα ιταν εξαιρετικι θ ςυμμετοχι των πιο παχουλϊν παιδιϊν, που λόγω αυξθμζνου 
βάρουσ είναι πιο δυςκίνθτα . Αυτό ζγινε και ςτθν τελευταία δραςτθριότθτα που απαιτοφςε 
γριγορο, μικρισ διάρκειασ τρζξιμο. Ζνα δυο κοριτςάκια που ςυνικωσ παραπονιοφνται για 
«ενοχλιςεισ» για να απζχουν από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ , αυτι τθν φορά ςυμμετείχαν 
χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα. Επίςθσ παιδιά διαφορετικισ εκνικότθτασ ζγιναν απολφτωσ ζνα με το 
ςφνολο τθσ τάξθσ, που απολάμβανε το παιχνίδι με κζφι και υψθλό βακμό ςυνεργαςίασ. Η απόδοςθ 
του ρόλου «Αγγζλου» και ςε παιδιά ξζνθσ καταγωγισ, πιςτεφω τα εξίςωςε ςτα μάτια των άλλων 
παιδιϊν. Οι όποιεσ αντιδράςεισ ςχετικά ξεπεράςτθκαν εφκολα. Οι μικροί μακθτζσ ζχουν πολφ 
ευαίςκθτεσ ψυχικζσ κεραίεσ και αντιλιφκθκαν, εφκολα κεωρϊ, τθν ζννοια τθσ ιςότθτασ ςτα 
δικαιϊματα μεταξφ όλων των παιδιϊν, ανεξαρτιτωσ καταγωγισ, κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ.  
Όλα αυτά εξθγοφνται με τθν δυναμικι εςωτερικοφ μεταςχθματιςμοφ που προςφζρει θ μζκοδοσ 
τθσ Δθμιουργικισ Μάκθςθσ. Το παιδί μακαίνει να ανακεωρεί τισ αξίεσ μζςα του, να δείχνει 
κατανόθςθ ςτισ αδυναμίεσ τισ δικζσ του, μα και τισ αδυναμίεσ των άλλων παιδιϊν.  
 
 

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

Πιςτεύω ςτο μϊθημα αυτό ϋμαθα να χρηςιμοποιώ καλύτερα τα ςτοιχεύα του θεϊτρου και να 
τα χρηςιμοποιώ προσ όφελοσ τησ διδακτικόσ ποιότητασ των μαθημϊτων μου. Τα ςτοιχεύα του 
θεϊτρου διεγεύρουν το ενδιαφϋρον, τον ενθουςιαςμό και την φανταςύα και παρακινούν για 
μεγαλύτερη ςε ϋνταςη και διϊρκεια προςπϊθεια. Ενδυναμώνουν ςωματικϊ , αλλϊ κυρύωσ 
ψυχικϊ και πνευματικϊ τουσ μαθητϋσ . Βοηθούν να αποφεύγουμε τισ καθυςτερόςεισ και τισ 
χρονικϋσ «κοιλιϋσ» , με αποτϋλεςμα περιςςότερη αφομούωςη ύλησ . Το ςχϋδιό μου θεωρώ όταν 
αρκετϊ περιεκτικό και ςύμφωνο με τισ αρχϋσ τησ Δημιουργικόσ Μϊθηςησ. Την επόμενη φορϊ 
θα δώςω μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτο τελευταύο θεατρικό ςτοιχεύο, που εύναι η ϋκπληξη ςτο τϋλοσ. 
Στο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα με την ϋκπληξη ςτο τϋλοσ θα διεγεύρω το ενδιαφϋρον των μαθητών 
για το επόμενο μϊθημα και θα κϊνω καλύτερη ςύνδεςη με το περιεχόμενο του επόμενου 
μαθόματοσ. Οπότε η ιςτορύα ςυνεχύζεται με διϊφορεσ ϊλλεσ περιπϋτειεσ και με την τελικό 
κατϊληξη να ςτεύλουν όλοι ςυνεργατικϊ τον Ήλιο πύςω ςτην θϋςη του (διδακτικό αντικεύμενο 
ςερβύσ ). Θα δώςω ικανό χρόνο ςτα παιδιϊ να καταςκευϊςουν τα ύδια τισ διϊφορεσ 
περιπϋτειεσ , προσ ανϊπτυξη τησ φανταςύασ και τησ εκφραςτικόσ τουσ ικανότητασ. Με βϊςη 
αυτϋσ τισ περιπϋτειεσ θα ςυνεχύςουν να εξαςκούνται ςτο βόλεώ. Αυτό προωθεύ επύςησ την 
ανεξαρτηςύα τουσ και επομϋνωσ ςυμβαδύζει με αρχϋσ τησ Μοντεςςοριανόσ μϊθηςησ που 
διδϊςκουν τον προςανατολιςμό ςτο ύδιο το παιδύ, τισ δυνϊμεισ, τα ενδιαφϋροντα και τα 
ταλϋντα του.  
 
 

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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Οι μαθητϋσ ϋμαθαν ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ του αθλόματοσ του Βόλεώ , καθώσ και πώσ να 
υποβοηθούν τουσ ςυναςκούμενούσ τουσ . Αυτό φϊνηκε με την μεγαλύτερη ϊνεςη και 
αυτοπεπούθηςη που αποκτούςαν κατϊ την διϊρκεια του μαθόματοσ. Συνειδητοπούηςαν πωσ 
όταν ϋχουν «κατανοόςει» μια κύνηςη και δύνοντασ χρόνο ςτην εξϊςκηςό τησ , αυτό ςχετικϊ 
ςύντομα θα εκδηλωθεύ ςωςτϊ.  
Ψυχικϊ οπλύςτηκαν με επιμονό, θϋληςη και θϊρροσ για τα καινούρια πρϊγματα και τισ 
καινούριεσ εμπειρύεσ.  
Κοινωνικϊ ϋμαθαν την κατανόηςη και την αποδοχό προσ τον εαυτό τουσ και προσ τουσ ϊλλουσ. 
Για παρϊδειγμα, δεν ξεχώριςαν μαθητϋσ, ούτε λόγω βϊρουσ, ούτε λόγω εθνικότητασ, ούτε 
ϋγιναν διακρύςεισ φύλου. Έμαθαν την αξύα τησ ομαδικόσ ςυνεργαςύασ και εκτύμηςαν, 
διαςκεδϊζοντασ, την αξύα τησ προςόλωςησ ςε ϋναν κοινό ωφϋλιμο ςκοπό.  
Το ςημαντικότερο θεωρώ παρϊδειγμα εύναι αυτό των λύγων παιδιών , περύπου το 1/5 τησ 
τϊξησ, που εύτε δεύχνουν απϊθεια και αδιαφορύα προσ το μϊθημα, εύτε απομακρύνονται λόγω 
χαμηλών αιςθημϊτων αυτοαξύασ, εύτε αποτελούν τουσ ταραξύεσ που πϊντα θα προςπαθόςουν 
να δημιουργόςουν ϋνα εύδοσ αναςτϊτωςησ. Τα παιδιϊ αυτϊ ςυμμετεύχαν ςτην μαθηςιακό αυτό 
διαδικαςύα ςτο 99 ωσ 100% , προσ ϋκπληξη και μεγϊλη χαρϊ από μϋρουσ μου.    


