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ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΧΗΜΑ  

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ:  

• ισότητα ευκαιριών στη μάθηση 

• ευκαιρία – δυνατότητα επαφής με την 
κουλτούρα, τα επιτεύγματα και τα κείμενα του 
πολιτισμού μας 

• εφαρμογή ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ για μαθητές/τριες με 
μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση και των 
ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ του Δημοτικού σε Γλώσσα – 
Μαθηματικά – Μελέτη Περιβάλλοντος  της Α΄ 
τάξης και Ιστορία Γ΄ τάξης    



ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΧΗΜΑ  

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ: 

Εναλλακτική πρόταση:  

• δημιουργία κινήτρων για μάθηση 

• ανάπτυξη δεξιοτήτων ακαδημαϊκών και 
κοινωνικών με ευχάριστο και παιγνιώδη 
τρόπο  

• θετική ανταπόκριση των παιδιών στη 
μυθολογία 

• ενδιαφέροντα – επιλογή των παιδιών    



ΠΡΟΦΙΛ ΤΑΞΗΣ 

• Η διδακτική παρέμβαση αφορά παιδιά με μέτρια 

και ελαφριά νοητική καθυστέρηση, προβλήματα 

λόγου και ομιλίας, όρασης και αυτισμό. 

• Διδακτική Ομάδα: ολοκλήρωσαν την παρέμβαση 

5 μαθητές/τριες (3 αγόρια – 2 κορίτσια) 

• Χρόνος Υλοποίησης: Μάρτιος – Απρίλιος – 

Μάιος 2015, τρεις φορές στην εβδομάδα για 

περίπου μία ώρα – ευελιξία ανάλογα και με την 

ανταπόκριση των παιδιών  



ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 

• Ανάπτυξη βασικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων 

• Δημιουργική έκφραση 

• Εξοικείωση με την τεχνολογία και τους Η/Υ 

• Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

• Υποστήριξη των παιδιών στην γνωστική 
μαθησιακή διαδικασία  

• Άσκηση στην ακρόαση, βελτίωση της ποιότητας 
της προφορικής έκφρασης, λογική οργάνωση 
του προφορικού λόγου, ορθή χρήση απλών 
δομών και απλού λεξιλογίου 

 

 



ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 

Βαθμιαία τα παιδιά να μπορέσουν να: 

• Θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής και 
απαντητικής ετοιμότητας (δηλαδή να ακούν, να 
απαντούν σε ερωτήσεις, να μην ξεφεύγουν από το θέμα)  

• Αρθρώνουν, προφέρουν, διαβάζουν, γράφουν και 
τονίζουν σωστά  

• Περιγράφουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις 

• Εκφράζουν εντυπώσεις, σκέψεις, επιθυμίες, αισθήματα 
κτλ.  

• Επισημαίνουν το συγγραφέα και τον τίτλο των βιβλίων 

• Αναγνωρίζουν αριθμούς, να μετρούν σωστά 

• Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν βασικές γεωγραφικές 
έννοιες (νησί, θάλασσα, βουνό)  

 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• Η διδακτική παρέμβαση στηρίζεται στις αρχές 
της διαθεματικότητας. 

• Η «Οδύσσεια» αποτελεί πεδίο που παρέχει μια 
ευρεία θεματική, αντλείται υλικό για/και από 
πολλά μαθήματα και ασκούνται πολλές περιοχές 
δεξιοτήτων (λεξιλόγιο, εκφραση, υπολογιστική 
ικανότητα, γνώσεις). 

• Χρησιμοποιείται με διαφοροποιήσεις η 
ανακαλυπτική μάθηση με υποβοήθηση από την 
εκπαιδευτικό με τις κατάλληλες προσαρμογές εκ 
των προτέρων και όχι μετά από αποτυχία. 

• Αξιοποίηση της ευέλικτης ομαδοποίησης.  



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

• ΒΙΒΛΙΟ 

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Σοφία Ζαραμπούκα 

Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ 

• Ανάγνωση από την 
εκπαιδευτικό και 
παράλληλα ερωτήσεις 
κατανόησης, 
αναγνώρισης και γραπτές 
δραστηριότητες 

• Ανάγνωση βασικών 
λέξεων από τα παιδιά 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

• ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:  

   βιβλίο μαθητή Ιστορίας, Γ΄ τάξη Δημοτικού και βιβλίο 
μαθητή Ιστορίας για αμβλύωπες μαθητές/τριες 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-
C103/88/698,2636/ 

για αμβλύωπες μαθητες/τριες 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=
DSDIM-C 

• Από τα εγχειρίδια χρησιμοποιήθηκαν οι εικόνες και 
επιλεκτικά κομμάτια για ανάγνωση και λέξεις. Δημιουργία 
κολάζ με βάση τις εικόνες. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

• ΒΙΝΤΕΟ – ΤΑΙΝΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  

Θέατρο Σκιών Ε. Σπαθάρη 

• https://www.youtube.com/watch?v=P3HtX7fdGyU 

Η καταστροφή της Τροίας και οι περιπέτειες του Οδυσσέα 

• https://www.youtube.com/watch?v=Segcseq_LPI 

Εκπαιδευτική Τηλεόραση 

• https://www.youtube.com/watch?v=A4mDACI6rVU 

• https://www.youtube.com/watch?v=5Wo8jC4iwAI 

Ταινία «Οδύσσεια για μικρά παιδιά» 

• Χρησιμοποιήθηκαν για να αναπτύξουν την αφήγηση και 
την διήγηση. Φύλλα Δραστηριοτήτων – Πίνακας – 
Ερωτήσεις. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

• Φύλλα δραστηριοτήτων 

http://taniamanesi-
kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%9F%CE
%94%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%95%C
E%99%CE%91-
%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%A3%CE%A
3%CE%95%CE%91%CE%A3 και της 
εκπαιδευτικού 

• Πίνακας (αντιγραφή – γραφή – ανάγνωση) 

• Χρήση Η/Υ  

• Τετράδιο Εργασιών 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
• Χάρτης Οδύσσειας http://trititaxi7sxoleiou.blogspot.gr/2014/03/blog-post.html 

http://tatritakiatoutritou.blogspot.gr/2015/03/blog-post_75.html 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

• Δραστηριότητες αποκωδικοποίησης: 

Νησί:  

Ιθάκη: 

καράβι: 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ: 

• Έκφραση: 

 

 

















ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Μετά την διδακτική παρέμβαση τα παιδιά 

βελτίωσαν την γνωστική και μαθησιακή 

του ικανότητα στα γνωστικά αντικείμενα. 

• Ανταποκρίθηκαν στους στόχους με θετικό 

και ευχάριστο τρόπο. 

• Εξέφρασαν την γνώμη τους για την 

διδακτική παρέμβαση. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! 


