
Προτεινόμενος όμιλος 2018-2019 

ΤΙΤΛΟΣ:  Ευ γυμνάζειν 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΩΝ 

Αντιγόνη Λάμπρου 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 70 - Δασκάλα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Γλώσσα - Μαθηματικά 

ΤΑΞΗ ΣΤ’ Τάξη 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (αν ο 

αριθμός μαθητών υπερβαίνει 

τους 20 αιτιολογήστε γιατί)  

15 

ΗΜΕΡΑ/ΕΣ & ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Δευτέρα: 13:15-15:00 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στόχος του Ομίλου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές, χρησιμοποιώντας 

ως εργαλείο τα μαθηματικά και τη γλώσσα, γλωσσικές, επικοινωνιακές 

και κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται και να 

συνδιαμορφώνουν κριτικά το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. 

Από την πλευρά της γλώσσας αυτό θα επιτευχθεί με το να έρθουν σε 

επαφή με τρόπους γραφής και προφοράς, με μορφολογικές και 

συντακτικές επιλογές και με κειμενικά είδη που λειτουργούν ως 

μηχανισμοί δόμησης ταυτοτήτων, ιδεολογιών, στάσεων και 

συμπεριφορών. Έτσι θα είναι σε θέση να αναδεικνύουν τη σχέση της 

γλώσσας των κειμένων με ποικίλες κοινωνικές συνθήκες και να 

παραγάγουν κείμενα εντάσσοντάς τα μέσα σε πραγματικές συνθήκες. 

Από την άλλη πλευρά η εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες μελέτης 

και επίλυσης προβλημάτων μαθηματικών μέσω διαδικασιών 

διερεύνησης θα τα βοηθήσει να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν 

καλύτερα το κοινωνικό περιβάλλον αλλά και να κατανοήσουν πώς τα 

μαθηματικά χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων στο κοινωνικό 

περιβάλλον.   

ΣΤΟΧΟΙ / 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- Να συνδέσουν τα μαθηματικά με την ερμηνεία και την 

κατανόηση του κοινωνικού περιβάλλοντος 

- Να έρθουν σε επαφή με διαδικασίες πειραματισμού, 

διερεύνησης, διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων. 

- να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη γλώσσα των μαθηματικών, 

όχι μόνον σε επίπεδο συμβόλων, αλλά κυρίως σε επίπεδο 

διατύπωσης λογικών σχέσεων και επιχειρημάτων 

- Να αποτιμούν κριτικά τους διαφόρους τρόπους γραφής, με βάση 

τα κοινωνικά συμφραζόμενα μέσα στα οποία εμφανίζονται. 

- Να κατανοήσουν ότι η γλώσσα κατέχει μεν κεντρική θέση στην 

πρόσληψη της πραγματικότητας και στην επικοινωνία, αλλά ότι 

και άλλα σημειωτικά συστήματα όπως οι εικόνες, τα γραφήματα, 

τα σύμβολα, τα διαγράμματα κι άλλα οπτικά σύμβολα παίζουν κι 

αυτά σημαντικό ρόλο. 

- Να κατανοήσουν ότι η κατανόηση ενός κειμένου απαιτεί εκ 

μέρους του αναγνώστη γνώσεις για τον κόσμο (καταστάσεις, 

κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες, συμβάσεις, αξίες και 



συμπεριφορές),  

- Να κατανοήσουν ότι η ανάγνωση και η γραφή είναι 

κοινωνικοπολιτισμικές και κοινωνιογνωσιακές δραστηριότητες 

κατασκευής νοήματος και επίλυσης προβλήματος 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γλώσσα διάφορα είδη προφορικών και γραπτών κειμένων της 

καθημερινής ζωής τα οποία έχουν νόημα σε δεδομένες περιστάσεις 

επικοινωνίας: αιτήσεις, αινίγματα, ανακοινώσεις, αναφορές, ανέκδοτα, 

απομνημονεύματα, αρχικές σελίδες ιστότοπων, αυτοβιογραφίες, 

αφηγήσεις προσωπικές, νομοθετικά κείμενα, ρεπορτάζ, κριτικές κ.ά. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Διδακτική μαθηματικών 

και Γλώσσας 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Έντυπο υλικό  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ Α τετράμηνο: εισαγωγή σε διάφορα κειμενικά είδη, μελέτη και επίλυση 

προβλημάτων μαθηματικών από την πραγματική ζωή  

Εισαγωγή  

Β Τετράμηνο: παραγωγή γραπτού λόγου αυθεντικών κειμενικών ειδών, 

ερμηνεία μαθηματικών προβλημάτων για το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. 

ο ρόλος της στατιστικής στην οικονομία) 

 

 


