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Τα παιδιά πρόσφυγες στην τάξη των μαθηματικών

• ομοιογένεια (δεν αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα, το μάθημα

προσαρμόζεται σε κάποιον μέσο μαθητή, αγνοούνται οι «άλλοι») αποκλεισμός

• ετερογένεια (αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα ως πρόκληση, γίνεται

προσπάθεια ανταπόκρισης σε διαφορετικές ανάγκες) ένταξη

• ετερότητα (αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα ως ευκαιρία για τη συλλογική

μάθηση και ανάπτυξη) συμπερίληψη
τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο τους πρόσφυγες



Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση των προσφύγων 

• πιθανή ύπαρξη κάποιας τυπικής μαθηματικής εκπαίδευσης (πολιτισμικό
υπόβαθρο)

• πιθανό ενδιαφέρον για φυσικές επιστήμες – μαθηματικά – πληροφορική

• δυσκολίες: μη χρήση της ελληνικής γλώσσας, μαθηματική ορολογία και
συμβολισμός

• μάθηση της γλώσσας μέσα από την εμπλοκή με τα μαθηματικά



Τι θα θέλαμε; 

• κλίμα τάξης (σχολική κουλτούρα) που σέβεται το διαφορετικό, που δίνει λόγο (και
στον μαθηματικό διάλογο) σε όλους, ανεξάρτητα από …

• οι μαθητές πρόσφυγες βρίσκονται στην τάξη των μαθηματικών όσο το δυνατόν
περισσότερο χρόνο και συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους σε ομάδες μικτής
σύνθεσης

• όλοι (και οι πρόσφυγες) υποστηρίζονται με διδακτικές πρακτικές διαφοροποίησης
(εκπαιδευτικό υλικό, πολλαπλές αναπαραστάσεις, πολλαπλά σημεία εισόδου, ενεργοποιητές και
επεκτάσεις …)

• η διαφορετική κουλτούρα ευκαιρία εμπλουτισμού (πχ. τέχνη και μαθηματικά, ιστορία

μαθηματικών, αξιοποίηση διαφορετικών γλωσσών, …)



τρεις προτάσεις για αξιοποίηση στην επιμόρφωση

• EDUCATE "Ενίσχυση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της γνωστικής
ενεργοποίησης στα μαθήματα μαθηματικών μέσω της υποστήριξης της μάθησης
των εκπαιδευτικών“ Erasmus+KA2

• INCLUSME "Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη μάθηση των μαθηματικών και των
φυσικών επιστημών σε πολυπολιτισμικές τάξεις“ Erasmus+

• δημιουργία μαθηματικού λεξικού



EDUCATE

• διαφοροποίηση της διδασκαλίας των μαθηματικών με διατήρηση της μαθηματικής

πρόκλησης

• εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης εν ενεργεία εκπαιδευτικών στηριγμένο στην ιδέα του

videoclub (ομάδα εκπαιδευτικών με συμμετοχή εκπαιδευτή)

• δραστηριότητες συζήτησης και σχεδιασμού, βιντεοσκόπηση και συζήτηση διδασκαλιών,

συλλογικός αναστοχασμός …

• online (απαιτεί εγγραφή) λειτουργία ως ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα

• μπορεί να αξιοποιηθεί όπως νομίζει ο εκπαιδευτής (πχ. για μελέτη και συζήτηση, για

άντληση ιδεών και συζήτηση κλπ …)

(http://educate-platform.com/greek/)



EDUCATE

• ενότητα 1: Γνωστική Ενεργοποίηση των Μαθητών και Διαφοροποίηση: Εισαγωγή

• ενότητα 2: Επιλογή, Ανάλυση και Τροποποίηση Έργων με Μαθηματική Πρόκληση για

Όλους τους Μαθητές

• ενότητα 3: Υποστηρίζοντας την Αυτόνομη Εργασία Όλων των Μαθητών σε Έργα με

Μαθηματική Πρόκληση

• ενότητα 4: Η Μαθηματική Πρόκληση Κατά τη Συζήτηση στην Ολομέλεια της Τάξης

• ενότητα 5: Δημιουργία Κουλτούρας στην Τάξη για την Ενίσχυση της Μαθηματικής

Πρόκλησης και της Διαφοροποίησης

διακριτό υλικό για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

(http://educate-platform.com/greek/)



EDUCATE



INCLUSME

• διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών σε

πολυπολιτισμικές τάξεις

• εργαλείο για την εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών

• στηρίζεται στη συνεργασία, τον αναστοχασμό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή στην

καθημερινή πρακτική

• ιστότοπος, υλικά για τον εκπαιδευτή, τον σπουδαστή (κάποιες ενότητες και στα ελληνικά)

• μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μελέτη βιβλιογραφίας, το σχεδιασμό επιμορφωτικών

δραστηριοτήτων, το σχεδιασμό δραστηριοτήτων των μαθητών κοκ

(https://inclusme-project.eu/)



INCLUSME

• 13 ενότητες

• ενότητα 2: Culture-Related Contexts for Mathematics and Science

• ενότητα 3: Different Cultures-Different Approaches to Reasoning and algorithm in
Mathematics

• ενότητα 6: Pedagogical Approaches to Mathematics and Science Teaching in Multicultural
Classrooms

• ενότητα 7: Dealing with deficiencies and excellency in the mathematics proficiency of
immigrant students

• ενότητα 8: The relevance of language for Mathematics Education

• ενότητα 12: Assesmment in Mathematics and Science in Multicultural Contexts

(https://inclusme-project.eu/)



INCLUSME



Μαθηματικά και γλώσσα 

• δημιουργία μαθηματικού πολυλεξικού

• εστίαση στις λέξεις που δυσκολεύουν (και στην ορολογία)

• αφιέρωση κάποιου χρόνου (τουλάχιστον 5 λεπτά την ημέρα ή 15–30 λεπτά την εβδομάδα ή

μια ώρα ανά ενότητα)

• οι λέξεις αποκτούν νοήματα … σύνδεση με καθημερινή ζωή, με άλλες γλώσσες,
χώρες και πολιτισμούς, με τέχνες κλπ

• τελικό προϊόν: αφίσες, ψηφιακό βιβλίο, χάρτινο βιβλίο, ευρετήριο …



Μαθηματικά και γλώσσα 

• συνεργατική ανάγνωση κειμένων και συζήτηση

• εστίαση σε λέξεις και συγκέντρωση υλικού

• συζήτηση διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών

• αξιοποίηση εννοιολογικών χαρτών, εικόνων, πινάκων, μοντέλου Frayer



Μαθηματικά και γλώσσα 
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