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   Στο  Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) 

Γιαννιτσών πραγματοποιούνται τα εξής 

μαθήματα και εργαστήρια:  

Μαθήματα Γενικής Παιδείας: 

 Ελληνική Γλώσσα 

Μαθηματικά 

 Μουσική 

 Φυσική Αγωγή  



 Εργαστήρια 

 Αυτόνομη διαβίωση 

 Κηπουρική 

 Μαγειρική 

 Πληροφορική 



    Ο τρόπος διδασκαλία όλων των μαθημάτων 

είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των μαθητών ανάλογα με τις 

νοητικές ικανότητες, το μαθησιακό επίπεδο 

και τις δυνατότητες τους. Ακολουθείται 

εξατομικευμένος πρόγραμμα  μάθησης για 

τον κάθε μαθητή ξεχωριστά έτσι ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μαθήματος. 



    Στα πλαίσια δράσεων του σχολείου μας 

πραγματοποιήθηκε μια οργανωμένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα με την ενεργή συμμετοχή όλων των 

μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσα 

σε ευχάριστο κλίμα συνεργασίας τόσο από την 

πλευρά των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών. 



    Η πρόταση για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας έγινε από την Μαρκάκη Χριστίνα. 

Μια ιδέα η οποία ήταν επηρεασμένη από την 

συμμετοχή της σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για 

την πολλαπλή νοημοσύνη.  



   Η εφαρμογή της θεωρίας της πολλαπλής 

νοημοσύνης στο σχολικό πλαίσιο με την 

αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στα 

μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές και τα 

είδη νοημοσύνης που μπορούν να 

αναπτύξουν κατά τη διαδικασία της μάθησης 

και συγκεκριμένα μέσα από το παιχνίδι του 

κρυμμένου θησαυρού. 



  

Είδος Νοημοσύνης Μάθημα 

Λεκτική / Γλωσσική  Ελληνική Γλώσσα 

Λογική / Μαθηματική Μαθηματικά 

Μουσική / Ρυθμική Μουσική 

 

Σωματική / Κιναισθητική Φυσική Αγωγή 

 

Νατουραλιστική Κηπουρική 

Διαπροσωπική   Κοινωνική Εργασία 

Ενδοπροσωπική Ψυχολογία 

Οπτική / Χωρική  

 

Πληροφορική 



 Σε συλλογικό επίπεδο:  

Ανάπτυξη  κοινωνικών δεξιοτήτων όπως 

κοινωνικοποίηση, συνεργασία, 

ομαδικότητα, αλληλεγγύη, επίτευξη 

κοινού σκοπού. 

 Σε προσωπικό επίπεδο: 

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης –

αυτοεκτίμησης, πρωτοβουλιών, 

προσωπικής κλίσης του κάθε μαθητή. 



 Συλλογή ερωτήσεων από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών ανάλογα με το κάθε μάθημα. 

 Χωρισμός παιχνιδιού σε τέσσερις θεματικές ενότητες 

ανάλογα με τα σημεία εξερεύνησης. 

 Χωρισμός παιδιών σε πέντε ομάδες έτσι ώστε να 

υπάρχουν λειτουργικά και μη λειτουργικά παιδιά 

στην ίδια ομάδα. 

 Καθορισμός ενός μαθητή ως αρχηγού σε κάθε 

ομάδα και δύο συνοδών εκπαιδευτικών. 

 



1. Σημαντική υπήρξε η ενθάρρυνση του 

Διευθυντή για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας. 

2.  Πολύτιμη ήταν η ενεργή συμμετοχή όλου 

του εκπαιδευτικού προσωπικού και η 

συνεισφορά τους για την πραγματοποίηση 

της δράσης.    

3. Η συνεργασία και η ευχάριστη διάθεση από 

την μεριά των μαθητών. 

 



 Οδηγίες Παιχνιδιού:  

      Κρατάτε στα χέρια σας φυλλάδια με 
ερωτήσεις. Θα πρέπει να βρείτε πρώτα ένα, 
ένα τα σημεία που είναι γραμμένα στα 
φυλλάδια. Το καθένα από αυτά βρίσκετε 
στην αυλή του σχολείου μας. Μόλις βρείτε 
τα σημεία διαβάζετε την δοκιμασία που 
επεφύλαξε το ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών για τους 
μαθητές του. Τα ολοκληρώνεται  για 
λογαριασμό του!  

      Όταν ολοκληρώσετε την αποστολή σας στα 
σημεία, προχωράτε στο επόμενο. Η σειρά με 
την οποία θα πορευτείτε δεν έχει σημασία.  

      ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανεξάρτητα από το αν 
ολοκληρώσατε όλες τις αποστολές, στις 
12:00 θα πρέπει να έχετε παραδώσει 
συμπληρωμένα τα φυλλάδια. Οδηγία του 
Διευθυντή εάν δεν τα καταφέρετε: Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με πλύσιμο πιάτων 
στη κουζίνα!  

      Σημαντικές λεπτομέρειες: Έχετε το δικαίωμα 
2 βοηθειών από τον εκπαιδευτικό που 
συνοδεύει την ομάδα σας. Να έχετε μαζί σας 
σημειωματάριο, μολύβι (για να καταγράφετε 
τις απαντήσεις σας) & φωτογραφική 
μηχανή. Να συνεργάζεστε για να φέρετε εις 
πέρας τις δοκιμασίες. Να συμβουλεύεστε το 
ρολόι σας.  

      Καλή επιτυχία! 
 



1. Βρείτε που είναι ο βασιλικός 
στην αυλή του σχολείου μας. 

2. Θυμηθείτε ένα τραγούδι που 
μιλάει για το βασιλικό και 
τραγουδήστε  το. Συγχρόνως 
παίξε το ρυθμό του τραγουδιού 
με μουσικά όργανα που θα σας 
προμηθευτούν. 

3.  Βρείτε και γράψτε παροιμίες 
που να μιλάνε για το βασιλικό. 

4. Τραβήξτε μια φωτογραφία του 
βασιλικού. 

5. Μετρήστε πόσους βασιλικούς 
έχουμε στο σχολείο. 

6. Πιάστε τα φύλλα του, μυρίστε 
τα και σκεφτείτε πως σας κάνει 
να αισθάνεστε. Να το γράψετε 
με μια λέξη. 

7. Που χρησιμοποιούμε στη 
μαγειρική το βασιλικό; 

  
 



1. Βρείτε το δέντρο της 
ελιάς στην αυλή. 

2. Τι φτιάχνουμε από την 
ελιά; 

3. Ποιό ήταν το βραβείο 
των αθλητών στους 
ολυμπιακούς αγώνες 
στα αρχαία χρόνια; 

4. Τι προσέφερε η θεά 
Αθηνά στους Αθηναίους 
στα αρχαία χρόνια και 
πήρε το όνομα της η 
πόλη της Αθήνας; 

5. Να φτιάξετε ένα 
ποίημα με τη λέξη ελιά. 

 



1. Να βρείτε 5 παιχνίδια 
που μπορούμε να 
παίξουμε με τη μπάλα. 

2. Τι σχήμα έχει η μπάλα; 

3. Ψάξτε στο ιντερνέτ ποιο 
είναι το σύμβολο των 
ολυμπιακών αγώνων και 
ποια η ερμηνεία του.  

4. Μόλις τελειώσετε την 
παραπάνω 
δραστηριότητα, 
ανταλλάξτε 4 πάσες 
κάτω από τη ράβδο που 
έχει στηθεί στην αυλή 
του σχολείου. 

 



1. Βρείτε και μετρήστε 
πόσα τρίγωνα έχει το 
κιόσκι. 

2. Από τι υλικό είναι 
φτιαγμένο το κιόσκι; 

3. Να μετρήσετε την 
εσωτερική του 
περίμετρο 
χρησιμοποιώντας τα 
βήματα σας. 

4. Παίξτε σε θεατρικό ότι 
δύο παιδιά μαλώνουν. 
Πώς θα τα βοηθήσετε να 
τα βρούνε. Ένας από 
την ομάδα θα τραβάει το 
θεατρικό σε βίντεο. 

 





o Άρνηση κάποιον μαθητών 
να συμμετέχουν στην αρχή. 

o Η συμμετοχή των μη 
λειτουργικών παιδιών.  

o Τα περισσότερα παιδιά δεν 
γνωρίζουν την ώρα. 

o Δυσκολευόταν να 
δουλέψουν γρήγορα και να 
γράψουν τις εργασίες. 

o Η συνεχής υποβοήθεια από 
τους εκπαιδευτικούς προς 
τις ομάδες ήταν αναγκαία. 
 

 

 

  



 Στη παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του 
παιχνιδιού, υπήρχε 
ανταγωνιστικότητα ανάμεσα 
στις ομάδες για τους νικητές. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας των 
μαθητών σε ομαδικό επίπεδο. 

 Για τις ερωτήσεις και το 
παιχνίδι συνεργάστηκε όλος ο 
σύλλογος του σχολείου. 

 Εναλλακτικός τρόπος μάθησης 
μέσω παιχνιδιού και έμφαση 
στη δημιουργικότητα. 

 Οι ασκήσεις απευθυνόταν σε 
όλα τα μαθήματα του ΕΕΕΕΚ. 

 Προσέφερε όμορφα 
συναισθήματα στα παιδιά και 
στους εκπαιδευτικούς. 

 

 

 

 


