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Σον Απρίλιο και τον Μάιο ςυνεχίςτθκαν τα υποςτθρικτικά μακιματα του 

Προγράμματοσ ςε μακθτζσ/τριεσ Γυμναςίου και Λυκείου. υνολικά, 27 εκπαιδευτικοί (14 

φιλόλογοι, 7 μακθματικοί και 6 φυςικοί/χθμικοί) δίδαξαν ςτουσ χϊρουσ όπου 

φιλοξενοφνται τα μακιματα αυτά, ςτο 2ο και  4ο-6ο Γυμνάςιο Ξάνκθσ, ςτο Μ/κο Δθμοτικό 

χολείο Κενταφρου, ςτο 3ο Γυμνάςιο Κομοτθνισ, ςτο Διαπολιτιςμικό Λφκειο-Γυμνάςιο 

απϊν και ςτο Μ/κο Δθμοτικό χολείο Ιάςμου. Για τον Ιοφνιο, που ςτο Λφκειο 

πραγματοποιοφνται εξετάςεισ διάρκειασ δυο εβδομάδων, προγραμματίςτθκαν 

μακιματα αντίςτοιχα των θμερομθνιϊν των εξεταηόμενων μακθμάτων. Τπενκυμίηεται 

ότι διδάςκονται τα μακιματα τθσ Αρχαίασ και Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ 

Φυςικισ και Χθμείασ, τθσ Άλγεβρασ και Γεωμετρίασ.  

 

Γενικότερα, τα μακιματα αυτά ςτοχεφουν  ςτο να λειτουργιςουν υποςτθρικτικά 

ςτο ςχολικό πρόγραμμα, με τρόπο που κα ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ 

επίδοςθσ των μακθτϊν. Κινοφνται ςε δυο κφριουσ άξονεσ: α. ςτθν  καλλιζργεια τθσ 

αυτονομίασ των μακθτϊν/τριϊν ωσ προσ τα βιματα που κα ακολουκοφν κάκε φορά για 

να κατακτοφν τθ γνϊςθ και β. ςτθν ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίθηςήσ τουσ, ωσ ςτοιχείου 

που βρίςκεται ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα. 



  

 

   

Σο τελευταίο διάςτθμα οι εκπαιδευτικοί φρόντιςαν να προετοιμάςουν όςο το δυνατόν 

καλφτερα τα παιδιά για τισ προαγωγικζσ εξετάςεισ τουσ, ςε ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό 

προςωπικό των ςχολείων.  Η ολοιμερθ κοφραςθ των παιδιϊν 

από το ςχολικό πρόγραμμα υπαγόρευςε τθν ανάγκθ για 

διδαςκαλία με διαφορετικζσ προςεγγίςεισ (εικ.1), μζςα από 

τθν επανάλθψθ τθσ φλθσ των εξετάςεων με παιγνιϊδθ τρόπο 

(εικ.3), βιντεοπροβολζσ (πχ τθσ «Αντιγόνθσ» του οφοκλι για 

τθ Βϋ Λυκείου) ι ακόμα και τθ φυςικι μετακίνθςθ ςτο χϊρο. 

Σα κρανία, δθλαδι, άλλαξαν κζςθ ζτςι ϊςτε μακθτζσ/τριεσ να 

μετακινοφνται και να εργάηονται ςε ομάδεσ (εικ.2).  Επίςθσ, 

κακιερϊκθκε ςτα περιςςότερα μακιματα θ διδακτικι ϊρα να 

τελειϊνει με ζνα γλωςςικό παιχνίδι, φςτερα από αίτθμα των 

παιδιϊν, ϊςτε να εκτονϊνεται θ κοφραςθ τθσ θμζρασ.     

  

Εικ. 2 Εργαςία ςε ομάδεσ                                                       Εικ.3 Επανάληψη Αρχαίων Γ’ Γυμναςίου «Βάλτε την ιςτορία ςτη ςειρά..» 

 

Εικ.1 Μάθημα Έκθεςησ Α'Λυκείου 

 



 

 

Αξίηει να ςθμειϊςουμε, τζλοσ, τθν πολφ κετικι ςτάςθ των γονζων των μακθτϊν/τριϊν του 

Κενταφρου:  πάνω από  30 γονείσ ιρκαν, ζνα μινα μόλισ μετά τθν ζναρξθ των μακθμάτων, για 

να γνωριςτοφν προςωπικά με τουσ δαςκάλουσ των παιδιϊν τουσ και να δείξουν τθ ςτιριξι τουσ 

ςτο Πρόγραμμα. τισ 10 Ιουνίου μάλιςτα ζγινε μια αποχαιρετιςτιρια ςυνάντθςθ ςτον Κζνταυρο 

όλων των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ.  Οι περιςςότεροι μακθτζσ και 

μακιτριζσ μασ πζραςαν με επιτυχία ςτθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Οι γονείσ διλωςαν ότι είναι 

πολφ ευχαριςτθμζνοι και ότι μασ περιμζνουν νωρίτερα του χρόνου για να ςυνεχίςουμε να 

ςτθρίηουμε τθν προςπάκεια των παιδιϊν τουσ.  

                            

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΔΡΑΗ (ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ 2018) 

  ΧΟΛΕΙΑ  ΣΜΗΜΑΣΑ  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ/Ε 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 ν. ΞΑΝΘΗ 

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ  22 56 61 

4ο-6ο ΓΤΜΝΑΙΟ 10 55   

Μ/ΚΟ Δ.. ΚΕΝΣΑΤΡΟΤ 4 53 17 

          

 ν. ΡΟΔΟΠΗ 

3ο ΓΤΜΝΑΙΟ  8 29 
 

Μ/ΚΟ Δ.. ΙΑΜΟΤ 12 36 25 

 ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ ΑΠΠΩΝ 7 24 16 

 ΕΠΕΡΙΝΟ ΛΤΚΕΙΟ 
ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

2 
 

16 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
  

 
253 135 

  65 388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


