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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ  ΘΑΝΟΣ  
 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
(Λίγα λόγια, µετά από σχετική συζήτηση. Ο πράγµατι µικρός αριθµός ωρών οφείλεται στο ότι, 
το σχολείο λειτουργεί εναλλάξ πρωί-απόγευµα και συστεγάζεται µε άλλο σχολείο. Έτσι, οι ώρες 
ενισχυτικής διδασκαλίας πρέπει να χωρέσουν στο 1.30-2.15, ενώ την ίδια ώρα γίνεται και η 
πρόσθετη διδακτική στήριξη του Λυκείου. ∆υστυχώς οι αίθουσες δεν φτάνουν. Οι βραδινές ώρες 
λειτουργίας, µετά από συζήτηση µε τα παιδιά αποκλείσθηκαν λόγω εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων των παιδιών και µε δεδοµένο ότι η ενισχυτική αρχίζει ∆εκέµβριο, αφού τα 
παιδιά έχουν κανονίσει τα εξωσχολικά προγράµµατά τους. Εξ’ άλλου το κίνητρο, όσων 
διδάσκουν στην ενισχυτική, δεν είναι η εξευτελιστική αµοιβή, αλλά το µεράκι. Επιτέλους, η 
πολιτεία πρέπει να λύσει και το πρόβληµα της διπλοβάρδιας αλλά και η αµοιβή να εξισωθεί µε 
αυτήν του Λυκείου. Όσον αφορά τη συγκρότηση των τµηµάτων, το κύριο βάρος πέφτει στα 
παιδιά που δυσκολεύονται –φαίνεται και από τον αριθµό των ωρών-- αλλά έχουµε υποχρέωση να 
βοηθήσουµε και αυτά που δουλεύουν περισσότερο, χωρίς να µένουµε στο γράµµα του νόµου. 
Πρέπει να καταστήσουµε τη ∆ηµόσια εκπαίδευση ποιοτικά ανώτερη, ανταγωνίσιµη και τελικά 
προτιµητέα απ’ όσους ψάχνουν για το καλύτερο.) 
 
ΤΜΗΜΑ: Α (2 ώρες την εβδοµάδα) 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ 
• 1η ώρα: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ. ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
• 2η ώρα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ Β (1 ώρα την εβδοµάδα) 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ: 
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ. 
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» 
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΙΑΖΗΤΗ ΤΑΝΙΑ(Α3) 
• ΟΜΑ∆Α «ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ»:(∆ιακίνηση περιοδικού «Ευκλείδης», αποστολή λύσεων ασκήσεων στη 
                                                Μαθηµατική Εταιρία)  

o ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(Α1) 
o Α1: ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
o Α2: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 
o Α3: ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
o Α4: ΠΑΡΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ: (Αρχείο µε εργσίες των µαθητών, θα φυλάσεται στη βιβλιοθήκη του σχολείου) 
o ΒΡΕΤΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ(Α1) 
o ∆ΗΜΗΤΡΗ ΛΟΡΙΝ(Α1) 

• ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:(Προώθηση Μαθηµατικών θεµάτων στην 
                                                                                                εφηµερίδα του σχολείου) 

o ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΑΡΑ(Α1) 
o ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ(Α3) 
o ΡΗΓΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ(Α4) 



• ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»:(Ευθύνη για την συµµετοχή όλης της οµάδας στο πρόγραµµα. 
                                                             Το πρώτο µάθηµα είναι η αλγοριθµοποίηση των µετατροπών 
                                                                                         των µονάδων µέτρησης)  

o ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ(Α4) 
o ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(Α2) 
o ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ(Α1) 

• ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΧΟΛΕΙΟΥ:(Προώθηση Μαθηµατικών θεµάτων σε  
                                                                             δηµιουργούµενη ιστοσελίδα του σχολείου) 

o ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ(Α3) 
o ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ(Α1) 
o ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ(Α2) 

• ΟΜΑ∆Α «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»: 
o ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:(Εφοδιασµός της βιβλιοθήκης του σχολείου µε  βιβλία 

                                                                        λογοτεχνίας σχετιζόµενα µε Μαθηµατικά και ευθύνη 
                                                                         για το διάβασµα τους από την οµάδα αυτών. 
                                                                        ∆ΡΟΥΓΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ(Α1) 

o ΕΚΠΑΙ∆. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΡΩΤ: (Παρακολούθηση του 
                                                                         εκπαιδευτικού προγράµµατος της κρατικής τηλεόρασης   
                                                                         από Κυριακάτικη εφηµερίδα  και πρόταση στην αρχή  
                                                                         κάθε βδοµάδας για τη παρακολούθηση ενός  
                                                                         επιστηµονικού εκπαιδευτικού προγράµµατος   
                                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ(Α3) 

o ΣΚΑΚΙ: 
o ΕΞΥΠΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ: 
o ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-VIDEO: (Ενοικίαση βιντεοκασέτας για τη παρακολούθηση  

                                                                              από όλη την οµάδα µιας κινηµατογραφικής ταινίας  
                                                                               κάθε µήνα σχετιζόµενης µε τα Μαθηµατικά) 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ: 


