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Προτάσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Α΄ Γυμνασίου 

Στη σύγχρονη εποχή, καθώς η κοινωνία εξελίσσεται όλο και περισσότερο, η εκπαίδευση 

δεν μπορεί να μένει ανεπηρέαστη. Το παραδοσιακό μοντέλο της δασκαλοκεντρικής 

διδασκαλίας, στην οποία ο εκπαιδευτικός είχε το ρόλο της αυθεντίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. 

Παράλληλα, η τάξη αποτελείται από μαθητές με διαφορετικές ανάγκες, ενώ συνήθως οι 

μαθητές με κάποια μαθησιακή δυσκολία τίθενται στο περιθώριο και δυσκολεύονται να 

ακολουθήσουν τον ρου της διδασκαλίας. Ακολουθούν, λοιπόν, ορισμένες προτάσεις 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την Α΄ Γυμνασίου που ωφελούν τόσο τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης όσο και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Πρόκειται για  δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την παιγνιώδη και την ανακαλυπτική μάθηση, την επαγωγική μέθοδο, τη 

συνεργατική διδασκαλία και ενεργοποιούν αρκετούς τύπους νοημοσύνης (γλωσσικό, 

λογικομαθητικό, κιναισθητικό). 

 

1η Δραστηριότητα 

Κατά την ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, οι μαθητές αποκτούν μια δεξιότητα μέσω 

της πρακτικής και του πειραματισμού. Πιο συγκεκριμένα,  για να κατανοήσουν οι μαθητές τη 

γνώση πρέπει να την αναπαραστήσουν πρώτα πραξιακά (εκτέλεση πράξεων) και εικονικά 

(νοητική σύλληψη των πραγμάτων χωρίς όμως να μπορούν να συνδυάζουν τις εικόνες) και 

έπειτα συμβολικά (αναπαράσταση αφηρημένων συμβόλων και συσχετισμοί).  Έτσι, για να 

κατανοήσουν οι μαθητές τους τόνους και τα πνεύματα προτείνονται τα εξής. Αρχικά, ο 

καθηγητής πρέπει να εξηγήσει στους μαθητές τη χρήση όλων αυτών των τόνων, των 

πνευμάτων αλλά και τον χωρισμό των φωνηέντων σε μακρά και βραχέα. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της Πύλης για την ελληνική γλώσσα 

(https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_09/index.html), όπου 

ακούγεται ακριβώς η προφορά. Στη συνέχεια, χρειαζόμαστε μακαρόνια ή μόνο χρωματιστά 

συρματάκια κατασκευών, τα οποία κόβουν οι μαθητές και τονίζουν ανάλογα με τους κανόνες 

τονισμού τις λέξεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Επομένως, μέσω της εκτέλεσης 

πράξεων μπορούν οι μαθητές να περάσουν ευκολότερα και με περισσότερη διασκέδαση στην 

πληρέστερη κατανόηση των κανόνων τονισμού. 

https://filologika.gr/
https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_09/index.html
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2η Δραστηριότητα 

Στην ίδια λογική βασίζεται και η δεύτερη δραστηριότητα που χρησιμοποιείται για την 

εκμάθηση του Παρακειμένου. Βεβαίως, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει την 

δραστηριότητα για την εκμάθηση και άλλων χρόνων όπως ο Παρατατικός και ο Αόριστος. 

Επιμέρους στόχοι καθίστανται οι εξής: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

➢ Να διακρίνουν οι μαθητές τα ρήματα που βρίσκονται σε Παρακείμενο. 

➢ Να ανακαλύψουν επαγωγικά τη «ταυτότητα» του Παρακειμένου.  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

➢ Να είναι σε θέση οι μαθητές να αντιστοιχίζουν τον Παρακείμενο στα νέα και στα 

αρχαία Ελληνικά,. 

➢ Να σχηματίσουν τον Παρακείμενο με τη βοήθεια από τουβλάκια lego και να ασκηθούν 

σε δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης. 

https://filologika.gr/
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Σε επίπεδο στάσεων: 

➢ Να προσεγγίσουν «ολιστικά» την ελληνική γλώσσα μέσω της παράλληλης θέασης των 

ίδιων προτάσεων τόσο στην αρχαία όσο και στην απόδοσή τους στη νέα ελληνική. 

➢ Να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ιδιαίτερα μέσω της παιγνιώδους 

μάθησης. 

➢ Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις αλλαγές ως προς το ύφος με τη χρήση ή μη του 

Παρακειμένου. 

 

Δίνεται στους μαθητές το παρακάτω φύλλο εργασίας στο οποίο αντιστοιχίζουν τις 

προτάσεις στα αρχαία ελληνικά με την απόδοσή τους στα νέα ελληνικά, εντοπίζουν τον 

Παρακείμενο και επαγωγικά παρατηρούν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την 

«ταυτότητά» του (δηλαδή τον αναδιπλασιασμό, τη χρήση του κ και του α στην κατάληξη) 

με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού. Σε πρώτη φάση δεν γίνεται αναφορά στις αλλαγές 

που πραγματοποιούνται στα συμφωνόληκτα ρήματα. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 

ανακαλύπτουν και συνθέτουν τον κανόνα με την βοήθεια βέβαια του εκπαιδευτικού. 

Φύλλο εργασίας - Παρακείμενος Ενεργητικής Φωνής 

 

➢ Να αντιστοιχήσετε τις παρακάτω προτάσεις με την απόδοσή τους στα νέα 

ελληνικά. 

Συμβεβούλευκα σε. Με έχεις κατευνάσει. 

Πέπαυκάς με. Έχετε εμποδίσει τους εχθρούς. 

 

Μέγας  Ἀλέξανδρος λέλυκε γόρδιον 

δεσμόν. 

Ο στρατιώτης έχει ανακοινώσει ότι 

μετέπεισε τους κήρυκες. 

Οὐδέν πεπιστεύκαμεν πώποτε. 

 

Ο μέγας Αλέξανδρος έχει λύσει το 

γόρδιο δεσμό. 

Κεκωλύκατε τους πολεμίους. Οι στρατηγοί έχουν διατάξει τους 

στρατιώτες. 

Οἱ Στρατηγοί κεκελεύκασι τούς 

στρατιώτας. 

Δεν έχουμε πιστέψει τίποτα ποτέ. 

Ο στρατιώτης ἠγγέλκει                          

μεταπεῖσαι τούς κήρυκας. 

Σε έχω συμβουλεύσει. 

 

 

 

 

 

https://filologika.gr/
https://el.glosbe.com/grc/el/%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4%CE%AD%CE%BD
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Στην πορεία οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες και τους  δίνεται από ένα σακουλάκι με 

τουβλάκια lego στα οποία έχουμε αναγράψει συλλαβές και τα οποία πρέπει να 

συναρμολογηθούν για να δημιουργηθούν ρήματα στον Παρακείμενο ανά ομάδα, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η κάθε ομάδα αφού συνθέσει τον Παρακείμενο καλείται 

να σχηματίσει και τον Ενεστώτα αλλά και ομόρριζες λέξεις στη νέα ελληνική. Πρόκειται 

για μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν 

«παίζοντας» και τους αποτυπώνεται καλύτερα η γνώση. 

 

 

 

 

 

Ταυτότητα του Παρακειμένου 

Αντλήθηκε από: 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/The

oria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a09xm.htm 

https://filologika.gr/
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3η Δραστηριότητα 

Δημιουργούμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, τύπου φιδάκι και κάρτες ερωτήσεων που 

μπορούν να αφορούν όλα τα γραμματικά φαινόμενα. Για παράδειγμα οι μαθητές χωρισμένοι 

σε ομάδες μπορούν να παίξουν κάνοντας ερωτήσεις σε κάθε τους κίνηση που αφορούν όλα τα 

ρήματα ενεργητικής φωνής, μέσης φωνής, όλα τα ουσιαστικά, τις αντωνυμίες κλπ. Αυτή η 

δραστηριότητα προτείνεται κυρίως για επαναληπτικά μαθήματα. Επίσης, δημιουργική 

δραστηριότητα είναι η δημιουργία quiz για την αξιολόγηση των μαθητών μέσω του λογισμικού 

Quizizz ή  Kahoot. 
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