
Διαπολιτισμική Ενταξιακή Εκπαίδευση. Δράση 4. 
 Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικό Υλικό 

ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΕ 04 Φυσικός  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 6Ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ [ΠΕΙΡΑΙΑ] 



Μαθηματικά -Φυσικές επιστήμες – 
Τεχνολογία  και Διαπολιτισμική 

Εκπάιδευση 



 

 

 

Αρχές διαφοροποίησης 

 Αποδοχή της 
διαφορετικότητας 

 Δυνατότητα της επιλογής 
στο  

 τι μαθαίνουν,  

 πώς θα το μάθουν 

 με ποιο τρόπο που θα 
εκφράσουν αυτό που έμαθαν.  

 Ομαδοσυνεργατικότητα με 
ανομοιογενείς ομάδες  

 Πολλαπλές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις μάθησης.  

 Ανοικτά μαθησιακά 
περιβάλλοντα.  

 



Όλα όσα δείχνονται στην παγκόσμια αυτή γλώσσα 
μπορούν να συνδυαστούν με την ελληνική γλώσσα, 
ώστε τα παιδιά να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους 
και να εξασκούνται στην σύνταξη προτάσεων και 
σε ότι αφορά 

  ορολογία ειδικών δραστηριοτήτων 

  περιγραφική αφήγηση  

  διατύπωση συμπερασμάτων και εξηγήσεων για 
καταστάσεις και  φαινόμενα  

 Ας δούμε τις προτεινόμενες δράσεις 4  
 στα λεγόμενα Θετικά πεδία- στα Μαθηματικά, Γεωγραφία 
και Τεχνολογία 

Στόχοι γλωσσικού 
εγγραμματισμού 



Μαθηματικές δομές και Πειραματική 
μέθοδος ως παγκόσμια γλώσσα  

 Μαθηματικές δομές  Πειραματική 
διαδικασία 

 Τα μαθηματικά είναι μια 
δομικά και εκφραστικά 
παγκόσμια γλώσσα: 

 Φορμαλισμός 

 Κανόνες  

 Μεθοδολογία σκέψης και 
διατύπωσης 

Το πείραμα είναι μια πρακτική παγκόσμια 
κατανοητή καθώς περιέχει 

 Εικόνες αντικειμένων  

 Συναρμολόγηση και λειτουργίες 
διατάξεων 

 Μετρήσεις  και υπολογισμούς 

Κατά συνέπεια κάθε παιδί μπορεί να έχει   

 Πρακτική κατάδειξη όσων διδάσκεται,  

 Βιωματική εμπλοκή στην διαδικασία  

Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να δείχνονται 
ακόμη και χωρίς λόγια. Όμως.. 

 



 Στουραϊτης  Κώστας 

https://drive.google.com/file/d/19gDEG0Q3lWYABpILsMa5
aKaIt3Kjvfx0/view?usp=sharing 

 Υλικό 1ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ διδασκαλία μαθηματικών σε 
πολύγλωσσες τάξεις 
https://drive.google.com/file/d/1u06Tog4CEd8AH5wJH4J
ZpdSShmoHx3tt/view?usp=sharing 
 στη σελ. 14 ένας σκελετός μεθοδολογικός για τρόπους 
παρουσίασης θεμάτων μαθηματικών 

 Και τα δύο υλικά: Συνδέουν τις μαθηματικές εφαρμογές με 
εξάσκηση σε γλωσσικές δεξιότητες επικοινωνίας 
προσαρμοσμένες σε τάξεις με πρόσφυγες 

 

 

 

 

Δραστηριότητες Μαθηματικών 

https://drive.google.com/file/d/19gDEG0Q3lWYABpILsMa5aKaIt3Kjvfx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19gDEG0Q3lWYABpILsMa5aKaIt3Kjvfx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19gDEG0Q3lWYABpILsMa5aKaIt3Kjvfx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u06Tog4CEd8AH5wJH4JZpdSShmoHx3tt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u06Tog4CEd8AH5wJH4JZpdSShmoHx3tt/view?usp=sharing


 
Δραστηριότητες Γεωγραφία –Περιβάλλον 

Ελληνικά μέσα από τα 
μαθήματά μου.  
 Μελέτη περιβάλλοντος ΔΣ σελ.18-

21 

 γεωγραφία και μελέτη 
περιβάλλοντος   
ΔΣ σελ. 22-38 

https://drive.google.com/
file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPs
pwxfmMW8cza_uLLE/view?
usp=sharing 

 

Οι δράσεις προσφέρονται  για    
ομαδοσυνεργατική εφαρμογή  

σε σύνδεση με χώρες  
- γλώσσες- ταξίδια – 
εμπειρίες και προφανώς 
ορολογία ιδιαίτερα επίκαιρη 
στα ελληνικά 

 

https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing


Διαθεματικές δράσεις  
με μεθοδολογία STEAM 

 

 

 Ελληνικά μέσα από τα μαθήματά μου 
 σ. 96-110 
https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3
dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing 
Δραστηριότητα που εμπλέκει ποικιλία 
ομαδοσυνεργατικών και ατομικών δράσεων 
εφαρμογών τεχνολογίας στην επιχείρηση, 
στο θέατρο, στην επικοινωνία 

 Σπύρτου – Ανδρέου  
https://drive.google.com/file/d/19hNKHnkq2
SoX7D8lapPSe5JshmJqoerw/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

MΕΘΟΔΟΣ JIGSAW 

Φάκελος:Παιδαγωγικές και διδακτικές 
πρακτικές: H συνεργατική μέθοδος Jigsaw: μια 
διαπολιτισμικη πρακτική για τα ηχητικά φαινόμενα 
στο δημοτικό σχολείο. 

 

https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hNKHnkq2SoX7D8lapPSe5JshmJqoerw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hNKHnkq2SoX7D8lapPSe5JshmJqoerw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hNKHnkq2SoX7D8lapPSe5JshmJqoerw/view?usp=sharing


 

 

Έμμεσες προτάσεις –ιδέες από  τα υπόλοιπα 
υλικά 

 Λέξεις και εικόνες 

 Μια ιστορία σε 
αναπαράσταση με 
θεατρικά δρώμενα  

 Λεξιλόγια σε διάφορα 
ειδικά πεδία 

 Διάλογοι σε ομάδες για 
επίμαχα θέματα  με την 

μεθοδολογία της 
αντιπαράθεσης 

επιχειρημάτων  



   

 

Παρατήρηση , εμπλοκή, επικοινωνία 

 Παρατηρούμε – εικόνες, 
βίντεο, ήχοι, συσκευές, 
όργανα 

 Ερευνούμε – 
κατασκευάζουμε,  
διαμορφώνουμε διατάξεις,  
μετράμε, υπολογίζουμε, 
συγκρίνουμε, 
επεξεργαζόμαστε 
μαθηματικές δομές 

 Εκφραζόμαστε – συζητάμε, 
διατυπώνουμε υποθέσεις,  
επιχειρήματα και 
συμπεράσματα 



 ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:  Να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα 
θεματικά πεδία ως ελκυστικά για εμπλοκή   

 ΜΕΘΟΔΟΥΣ: Να εμπνεύσουμε στα παιδιά  

• την αξία των τεχνών ως πρακτικών μάθησης 

• εμπιστοσύνη στην επιστημονική διαδικασία και 
κυρίως ερευνητική διάθεση 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ: Να καταστήσουμε τα 
παιδιά ικανά να σκέφτονται κριτικά, το καθένα με το 
δικό του δρόμο σκέψης και επικοινωνίας 

 ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: Φυσικά σε όλες τις 
δράσεις που προτάθηκαν  δίνουμε έμφαση να 
μπορέσουν να το εκφράσουν αυτό με λέξεις, με 
ολοκληρωμένες εκφράσεις που να έχουν νόημα   ως 
επιθυμία, σχέδιο δράσης, ισχυρισμός, συμπέρασμα. 

 
Συνοψίζοντας: ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ 




