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Θεωρητικές Παραδοχέςs:

σχέση γλώσσας –µαθηµατικής εκπαίδευσης

� Γλώσσα: σηµαντική παράµετρος στη
διδασκαλία/µάθηση των µαθηµατικών, κυρίως για
µαθητές που διδάσκονται τα µαθηµατικά σε Γ2. 

� Σηµαντικός αριθµός µελετών: 

� Ποιος ρόλος της γλώσσας στην κατάκτηση των
µαθηµατικών ως σύστηµα νοήµατος; Τι συµβαίνει
σε τάξεις γλωσσικής πολυµορφίας; (Barwell, 2009; 
Pimm, 2004),

� Ποιος ο ρόλος του παιδαγωγικού λόγου στην
οικειοποίηση των µαθηµατικών διεργασιών από το
µαθητή; (Khisty 2002).



Θεωρητικές παραδοχές: Μαθηµατικά-Γλώσσα

� ∆ιδασκαλία µαθηµατικών σε πολύγλωσσο σχολικό
περιβάλλον: 4 «συγκρουσιακές» γλωσσικές
συνθήκες

� Ανάµεσα στη γλώσσα του σχολείου και τη γλώσσα
του σπιτιού

� Ανάµεσα στην τυπική και την άτυπη µαθηµατική
γλώσσα

� Ανάµεσα στη γλωσσική πολιτική και την µαθηµατική
πρακτική

� Ανάµεσα στην γλώσσα της µαθηµατικής µάθησης
και τη γλώσσα πρόσβασης στον κόσµο

(Barwell, 2012)



Το πρόγραµµα:

� Σκοπός: Να συµβάλλει στη συζήτηση για

το ρόλο της γλώσσας στην

διδασκαλία/µάθηση των µαθηµατικών

� ∆ιεπιστηµονικότητα:  Μαθηµατικοί και

γλωσσολόγοι

� Απευθύνεται στην Β’θάθµια Εκπαίδευση

(Γυµνάσιο)
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M³EaL Project : διαπιστώσεις και ερωτήµατα

Πολυπολιτισµικότητα και πολυγλωσσία: κοινό
φαινόµενο

στις σχολικές τάξεις των µελών κρατών της ΕΕ

� Ποια η επίγνωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
µαθηµατικά για το ρόλο γλωσσικών παραµέτρων
στη διδασκαλία/µάθηση των µαθηµατικών;  

� Ποιές στρατηγικές διδασκαλίας υπαγορεύει η
πολυπολιτισµικότητα/πολυγλωσσία στα επιµέρους
γνωστικές περιοχές ; Τα µαθηµατικά που
αποδεικνύεται ίσως η δυσκολότερη;



� Αποσπασµατικότητα των όποιων εθνικών

εγχειρηµάτων διαχείρισης της

πολυπολιτισµικότητας/ πολυγλωσσίας

στη σχολική τάξη των µαθηµατικών.

�Έλλειµµα διδακτικής υποστήριξης στο

πλαίσιο της Β’βάθµιας Εκπαίδευσης



M³EaL Project – Στόχοι

� Να συγκεντρώσει, να εκπονήσει και να υλοποιήσει, 
προτάσεις διδασκαλίας για τη διδασκαλία των
µαθηµατικών σε πολυπολιτισµικές/ πολύγλωσσες
τάξεις του Γυµνασίου.  

� Πιλοτική υλοποίηση διδακτικού υλικού σε εθνικό και
διακρατικό πλαίσιο

� Υλοποίηση αναστοχαστικών διαδικασιών
αξιολόγησής του υλικού µέσα από την εφαρµογή
τους σε σχολεία των εθνικών µελών του
προγράµµατος



� Ενσυνείδητη διαχείριση γλωσσικών
παραµέτρων (γλωσσικού κώδικα, µαθηµατικής
ποικιλίας, παιδαγωγικού λόγου)

� ∆ιδακτική εκµετάλλευση πολιτισµικών
χαρακτηριστικών και άτυπης µαθηµατικής
γνώσης των µαθητών µε γλωσσική
διαφορετικότητα.

� Ένταξη στο εκάστοτε σχολικό σύστηµα και
παραδόσεις, µέριµνα για τις σχέσεις κυρίαρχης µε
µειονοτικές κουλτούρες καταγωγής µαθητών κτλ



� Η σύνθεση των εθνικών εµπειριών από την
πιλοτική εφαρµογή των διδασκαλιών σε
διαφορετικά σχολικά πλαίσια. 

� Η κοινοποίηση του διδακτικού υλικού στην
ακαδηµαϊκή και εκπαιδευτική (ανακοινώσεις σε
συνέδρια, επιµορφώσεις, ακαδηµαϊκά και
επαγγελµατικά περιοδικά)

� Η ηλεκτρονική διάθεση του υλικού και των
διεργασιών παραγωγής και υλοποίησή του προς
χρήση φοιτητών , επιµορφωτών και εν ενεργεία
καθηγητών των µαθηµατικών που διδάσκουν
µαθηµατικά σε τάξεις γλωσσικής πολυµορφίας
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