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Η Διαθεμαςική μαπ Διδαρκαλία 



 Παοακξλξύθηρη ςξσ video “Lucky Numbers” από 

ςξ διαδίκςσξ ρςημ αγγλική γλώρρα (καθηγηςήπ 

Marcus Du Sautoy) και δοαρςηοιόςηςεπ:  

   α) καςαμόηρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ (1η ώοα) και  

   β) εταομξγήπ ςχμ πιθαμξςήςχμ ρε ποαγμαςικέπ   

       ρσμθήκεπ (2η ώοα) 

 

 

 

 

 



 

 Τίςλξπ Μαθήμαςξπ: «Η Καθημεριμότητα  

   μέσα από τις Πιθαμότητες»  

 

 Χοόμξπ: Δεσςέοα, 20-10-2014  

 

 Τόπξπ: Εογαρςήοιξ Ηλεκςοξμικώμ Τπξλξγιρςώμ 
ςξσ Ποόςσπξσ Πειοαμαςικξύ ΓΕ.Λ. Παςοώμ 

 

 Διάοκεια (): 2 διδακςικέπ ώοεπ 

 

 Μαθηςέπ: 27, ηλικία 15-16 (Α΄ ςάνη ΓΕ.Λ.), 
μηςοική γλώρρα: Ελλημικά  

 

 Δπίπεδξ ρςα Αγγλικά: Upper-Intermediate to 
advanced  

 

 

 

 

 



 Γλχρρικέπ Δενιόςηςεπ: Listening and 
Viewing integrated with Speaking, 
Reading and Writing 
 

 Δπξπςικά Μέρα: Πίμακαπ, Video από 
ςξ Διαδίκςσξ, Η/Τ, βιμςεξποξβξλέαπ 
και τύλλα εογαρίαπ πξσ 
δημιξσογήραμε ξι καθηγήςοιεπ  
 

 Μέθξδξπ Δογαρίαπ: ρε ξμάδεπ 
 
 Σκξπόπ: Η αμακάλσφη ςηπ ρυέρηπ 

μεςανύ ςηπ αγγλικήπ γλώρραπ και ςχμ 
μαθημαςικώμ 
 



Δπιμέοξσπ Διδακςικξί Σςόυξι:  

 

Η ποξώθηρη ςηπ ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ 

Η ςόμχρη ςηπ ασςξπεπξίθηρηπ και ςηπ 

ασςξεκςίμηρηπ μέρα από ςη ρσμεογαρία 

Η εμθάοοσμρη ρςξ διάλξγξ και ςημ 

επικξιμχμία 

Η αμάπςσνη ςηπ κοιςικήπ ρκέφηπ 

Η ρύμδερη ταιμξμεμικά „άρυεςχμ‟ 

επιρςημξμικώμ ειδικξςήςχμ 

Η άορη ςηπ ιεοάουηρηπ διδαρκξμέμχμ 

μαθημάςχμ και η ακύοχρη ςξσ αμςαγχμιρμξύ 

ςξσπ 

 



Αγγλική Γλώρρα 
 



Γ. Δπιμέοξσπ Διδακςικξί Σςόυξι ρςημ 
Αγγλική Γλώρρα 

 

Η καςαμόηρη και η υοήρη ασθεμςικήπ 
Αγγλικήπ γλώρραπ για οεαλιρςικξύπ 
ρκξπξύπ 

Η πεοαιςέοχ αμάπςσνη γλχρρικώμ 
δενιξςήςχμ και ρςοαςηγικώμ ρςημ 
αγγλική γλώρρα (developing 
listening and viewing) 

Η εικαρία (guessing) πληοξτξοιώμ 
για ςημ εμίρυσρη ςηπ καςαμόηρηπ 

 

 
 

 



Η καςαμόηρη ρσγκεκοιμέμχμ 

πληοξτξοιώμ (specific video 

information).  

Η εμπέδχρη και επέκςαρη ρυεςικξύ 

λενιλξγίξσ  

Η ρσμειδηςξπξίηρη ςηπ διεθμξύπ 

διάρςαρηπ ςηπ Αγγλικήπ γλώρραπ  

H ενξικείχρη με τσρικξύπ ξμιληςέπ 

και ςιπ ποξτξοέπ ςξσπ 
 

 



Οτέλη 

 

 σμδσάζει εικόμα και ήυξ 

("see the language in action")  

 Ασνάμει ςξ εμδιατέοξμ και 

κιμηςξπξιεί ςξσπ μαθηςέπ 

 Γετσοώμει ςξ υάρμα μεςανύ 

ςηπ ςάνηπ και ςξσ 

ποαγμαςικξύ κόρμξσ 

Δκπαιδεσςική Χοήρη ςξσ Video 
 



Μαθημαςικά 
 



Δ. Δπιμέοξσπ Διδακςικξί Σςόυξι ρςα Μαθημαςικά 

 

Η καςαμόηρη ςηπ έμμξιαπ ςηπ πιθαμόςηςαπ από 
ςη μαθημαςική ρκξπιά και η γμχοιμία με 
εταομξγέπ ςηπ ρςημ καθημεοιμή ζχή 

 

Η αμαγμώοιρη αμ έμα πείοαμα είμαι πείοαμα 
ςύυηπ 

 

Η αμαγμώοιρη ςξσ ςοόπξσ επίλσρηπ εμόπ 
ποξβλήμαςξπ πιθαμξςήςχμ  

 

Ο ποξρδιξοιρμόπ ςξσ δειγμαςικξύ υώοξσ εμόπ 
πειοάμαςξπ ςύυηπ και εμδευόμεμα ςξσ υώοξσ 
ασςξύ 
 



 Η μεςάτοαρη διάτξοχμ ρυέρεχμ 

εμδευξμέμχμ πξσ είμαι διαςσπχμέμεπ ρε 

τσρική γλώρρα ρςη γλώρρα ρσμόλχμ και 

αμςίρςοξτα 

 

 Ο ξοιρμόπ ςηπ πιθαμόςηςαπ ςξσ 

εμδευξμέμξσ με ςημ βξήθεια ςηπ 

    ρυεςικήπ ρσυμόςηςαπ  

 

 Η αμαπαοάρςαρη ςχμ καμόμχμ λξγιρμξύ 

ςχμ πιθαμξςήςχμ με ςημ βξήθεια ςξσ 

διαγοάμμαςξπ Venn και η επίλσρη 

ποξβλημάςχμ 



 Ο δάρκαλξπ ςχμ μαθημαςικώμ θα ποέπει μέρα από 

καςάλληλα ρυεδιαρμέμεπ διδακςικέπ καςαρςάρειπ 

μα δώρει ςη δσμαςόςηςα ρςξ μαθηςή μα 

καςαρκεσάρει ςη γμώρη.  

 Ο ρυεδιαρμόπ ασςόπ θα ποέπει μα βαρίζεςαι πάμχ 

ρε εμεογηςικέπ μεθόδξσπ μάθηρηπ, μα κεμςοίζει ςξ 

εμδιατέοξμ ςξσ μαθηςή και μα ςξμ βξηθά μα 

«ξπςικξπξιήρει» ςιπ σπό διαποαγμάςεσρη έμμξιεπ 

και ρυέρειπ. 

 O δάρκαλξπ ςχμ Μαθημαςικώμ, βαριζόμεμξπ ρςημ 

εσοεςική μεθξδξλξγία ςξσ Polya, μπξοεί μα 

διαιοέρει ςξ ποόβλημα ρε απλξύρςεοα ποξβλήμαςα 

και μέρα από επί μέοξσπ εοχςήρειπ μα 

δημιξσογήρει μαθηριακό πεοιβάλλξμ μέρα από ςξ 

ξπξίξ ξ μαθηςήπ μα μπξοεί μα αμακαλύφει ςη δξμή 

ςξσ ποξβλήμαςξπ και ςη ρυέρη ςχμ μεοώμ με ςξ 

όλξ.  



English Worksheet 

Φύλλα Δογαρίαπ 
 



Φύλλξ Δογαρίαπ Μαθημαςικώμ 



Φύλλα Ασςξανιξλόγηρηπ 



Οφείλουμε μα προσφέρουμε  

σύγχρομη και εμπλουτισμέμη παιδεία 
ρςξσπ μαθηςέπ μαπ,  

για μα ρσμβάλξσμε  

ρςημ ξλόπλεσοη αμάπςσνή ςξσπ,  

ώρςε, ςελικά, μα καςαρςξύμ ικαμξί  

μα λειςξσογήρξσμ απξςελερμαςικά  

χπ σπεύθσμξι, εμεογξί και 
δημιξσογικξί πξλίςεπ  

ρςη ρημεοιμή, πξλύπλξκη κξιμχμία. 
 

Δπίλξγξπ 
 



Α. Σε Ημεοίδα Καθηγηςώμ Αγγλικήπ Γλώρραπ 

Δημόριαπ Δκπαίδεσρηπ Νξμξύ Ηλείαπ: 

   

   Διάυσρη καλώμ ποακςικώμ  

 

   Διξογάμχρη: Μ. Κξςαδάκη, ύμβξσλξπ ΠΕ06 

Ν. Ηλείαπ,  

   

   ΠΤΡΓΟ, 25 Ιξσμίξσ 2015 

 

 



Β. «Η Καθημεοιμόςηςα μέρα από ςιπ Πιθαμόςηςεπ»: 
άοθοξ ρςξ “English Matters” (Επιρςημξμικό-
Εμημεοχςικό Πεοιξδικό Καθηγηςώμ Αγγλικήπ 
Δημόριαπ Εκπ/ρηπ Ηλείαπ, Αυαΐαπ & Αιςχλ/μίαπ, 
Σεύυξπ 7o (Καλξκαίοι 2017) (αμάοςηρη: 

  http://westenglish.weebly.com/uploads/3/1/1/3
/3113826/englishmatters7.pdf) 

 




