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Στο σχολείο λειτουργεί Τ.Ε. και στις τρεις τάξεις.  

Το Τ.Ε. παρακολούθησαν φέτος: 

 

 Α΄ Γυμνασίου → 12 μαθητές 

 Β΄ Γυμνασίου →  6 μαθητές 

 Γ΄ Γυμνασίου →  6 μαθητές 

 



 Γνωστικά αντικείμενα: 

Νεοελληνική γλώσσα 

Νεοελληνική λογοτεχνία 

Αρχαία Ελληνική γλώσσα  

Αρχαία Ελληνική γραμματεία (από μτφρ) 

 

 Έμφαση στη Ν.Ε. και Α.Ε. γλώσσα  

όπου οι μαθητές αντιμετώπιζαν  

τις μεγαλύτερες δυσκολίες 



Προσέγγιση: 

 Κειμενοκεντρική 

 Πολιτισμική 

 Δομολειτουργική  

(γραμματικών τύπων και συντακτικών φαινομένων) 

 

Στόχοι: 

 Κατανόηση κειμένου 

 Βελτίωση έκφρασης  

(παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) 

 

 



Επιμέρους στόχοι 

 

Στα μαθήματα γλώσσας: 

  «Κατασκευή» γραμματικών τύπων 

  «Αλυσιδωτή» ανάλυση συντακτικών φαινομένων 

 
Στα μαθήματα λογοτεχνίας: 

 Εντοπισμός συγκεκριμένων στοιχείων 

 Αναγνώριση χρήσης αφηγηματικών τεχνικών 

 



Τρόπος: 

 Συνεργασία με φιλολόγους            

της γενικής τάξης 
 

Μέσα: 

 Φύλλα εργασίας 

 Βοηθητικές σημειώσεις 



 
 Ζωγραφική  

 Κόμικς 

 Παζλ 



Στόχοι: 
 Κάλυψη μαθησιακών κενών 

 Παράλληλα με γενική τάξη 

 Συνεργασία με μαθηματικούς της γενικής τάξης 

 Εμπλοκή μαθητών με μειωμένη συμμετοχή στη μαθησιακή 
διαδικασία 

 Ανταπόκριση μαθητών στις απαιτήσεις της γενικής τάξης 

 

Μαθηματικά → σχετικά δύσκολο μάθημα για τους 
περισσότερους μαθητές → ομοίως για μαθητές με Ε.Ε.Α. 

 

 Το μάθημα έπρεπε να γίνει ελκυστικό → διαφοροποιημένη 
διδασκαλία & κατάλληλες διδακτικές τεχνικές 

 

 
 



 Συνδιδασκαλία (με μορφή παράλληλης στήριξης) 

    Μαθητής Γ’ Γυμνασίου με Σύνδρομο Asperger's → 2 από τις 4 

ώρες την εβδομάδα → με σύμφωνη γνώμη του καθηγητή της 

γενικής τάξης, αφού το ζήτησε ο μαθητής. 

 

 Βελτίωση απόδοσης → αύξηση αυτοπεποίθησης →  

    «εκτίναξη» επίδοσης στα Μαθηματικά 



Μέσα: 

 Φύλλα εργασίας 

 Βοηθητικές σημειώσεις 



 Κόμικς 

 

 

 

 

 Μάνγκα (ιαπωνικά κόμικς)→  

το ταλέντο ενός μαθητή στην 

«υπηρεσία» του μαθήματος 



•Συνεργασία με συναδέλφους 

άλλων ειδικοτήτων 
 

Μαθητές με ασθενή μνήμη → ζητήθηκε 

«χάρη» από τον συνάδελφο των 

Καλλιτεχνικών: αντί να ζωγραφίζουν 
ελεύθερα όποια θέματα ήθελαν → να 

σχεδιάζουν συγκεκριμένους τύπους 

και ιδιότητες χρησιμοποιώντας τις 

τεχνοτροπίες που τους μάθαινε. 
 





Η πρακτική με τη μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους 
μαθητές ήταν αυτή που εφαρμόστηκε στην 

επανάληψη: η «Μαθηματική Οδύσσεια» 



 Πότε; Τις τελευταίες ημέρες του σχ. έτους . 

 Προβληματισμός: Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε κάποιες 

επαναλήψεις ενόψει εξετάσεων ενώ τα παιδιά ήταν αναστατωμένα;  

 Πώς; Σε μια μεταξύ μας συζήτηση καταλήξαμε ότι αυτό είναι δυνατό 

μόνο με παιγνιώδη τρόπο. 

 Αναφορά στην «Οδύσσεια», επιτραπέζιο- επιβράβευση  

(ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών, έτη 2010-11 & 2011-12).  

 2010-11: Έτοιμο επιτραπέζιο «Οδύσσεια» ως απλή επιβράβευση στο 

μάθημα της Παρασκευής κατά τους τελευταίους μήνες. (Τα παιδιά 

γνώριζαν την πλοκή → είχαν παίξει σε έργο- διασκευή του θεατρικού 

Ομήρου Οδύσσεια της Κάρμεν Ρουγγέρη) 

 2011-12: Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με βάση αυτό της 

προηγούμενης χρονιάς → Αντικατάσταση φόντου με νέο → 

Εισαγωγή καρτών με «μαθηματικές δοκιμασίες». 

 2014: Προβληματισμός → Συζήτηση → Αποδοχή ιδέας → 

Κατάστρωση νέου παιχνιδιού για τις ανάγκες των μαθητών της Α’ 

Γυμνασίου. 



 

 





Παιχνίδι για 2-6 άτομα.  

 

Το επιτραπέζιο αυτό παιχνίδι 

έχει ως κύριο εργαλείο ένα 

ταμπλό (χάρτη), πάνω στο 

οποίο ακολουθείται η πορεία 

του Οδυσσέα.  

 

Η πρόοδος των παικτών 

δηλώνεται με πιόνια. Στους 

συμμετέχοντες δίνονται μικρά 

σημειωματάρια και στυλό. 

 

Περιλαμβάνονται, επίσης, ένα 

ζάρι και κάρτες.  



 ΤΑΜΠΛΟ = Έγχρωμος χάρτης  

      σταθμών ταξιδιού Οδυσσέα με  

      αριθμημένους και μη κύκλους. 

 

 

 

 

 ΠΙΟΝΙΑ =  Τριήρεις  

    από αρχικό παιχνίδι 

 

 

 

 

 

 ΚΑΡΤΕΣ  
     (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ) 

 



ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ)  

 

  Στην Οδύσσεια, είναι σύντομες ερωτήσεις με σύντομες  

απαντήσεις και αφορούν στοιχεία περιεχομένου των  

ραψωδιών που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. 

 

 Στα Μαθηματικά, είναι σύντομες ερωτήσεις θεωρίας ή  

σύντομες ασκήσεις που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. 

 



 1ΟΣ : Όλοι οι παίκτες ρίχνουν το ζάρι. Παίζουν με τη σειρά που 

προκύπτει (πρώτος όποιος φέρει το μεγαλύτερο αριθμό, 

δεύτερος τον αμέσως μεγαλύτερο κ.ο.κ.). Το ζάρι δεν 

χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό.  

 

 2ΟΣ : Ο κάθε παίκτης μεταβαίνει από τον ένα αριθμημένο 

κύκλο στον επόμενο (ξεκινώντας από το 1 και με αύξουσα 

σειρά), απαντώντας σε μία ερώτηση από τις γαλάζιες κάρτες 

(αυτές των Μαθηματικών). Όποιος απαντάει σωστά πηγαίνει 

στον επόμενο σταθμό. Όποιος δε βρει τη σωστή απάντηση 

χάνει τη σειρά του και τον διαδέχεται ο επόμενος παίκτης. 

 



 

 3ΟΣ : Στις μεγάλες αποστάσεις από έναν κύκλο- σταθμό σε 

έναν άλλο, υπάρχουν χρυσοί κι ασημένιοι κύκλοι. Αυτοί 
αποτελούν δοκιμασίες στο μάθημα της Οδύσσειας. Ο παίκτης 

μεταβαίνει στον επόμενο σταθμό μόνο αν απαντήσει σωστά 

στην ερώτηση ή στις ερωτήσεις (εκρού κάρτες). 

 

 4ΟΣ : Νικητής αναδεικνύεται ο μαθητής που φτάνει πρώτος 

στην Ιθάκη.  

 



 Πολύ ευχάριστο, ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους 

περισσότερους μαθητές. 

 Συμμετείχαν με ενθουσιασμό και δεν πτοούνταν από 

τις τυχόν αποτυχίες. 

 Ζήτησαν να το ξαναπαίξουν. 

 



 Πρόκειται για ένα μέσο: 

• Εύκολο στην κατασκευή και στη χρήση 

• Αποτελεσματικό για την επίτευξη του στόχου μας 

• Προσαρμοσμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

άλλα γνωστικά αντικείμενα 

 








