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Σημασία της ενότητας – Βασικές μαθηματικές ιδέες 

 
 
 
 
 
 
 

Τροχιά μάθησης και διδασκαλίας (προηγούμενη κι επόμενη γνώση) 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες     
Προσανατολισμός στον χώρο   
Μέτρηση γωνιών  
Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες  
Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές  

                                       ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Συμμετρία 
Κύκλος -Μήκος κύκλου 

 
 

Δυσκολίες των μαθητών και διδακτικές δυσκολίες). Ποιες πιθανές αλλαγές; 

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές/ήτριες, αν και έχουν σημαντικές χωρικές δεξιότητες 

(γνωρίζουν βασικές έννοιες, μπορούν να προσανατολιστούν, αναπτύσσουν ορόσημα και 

συστήματα αναφοράς), δεν εμφανίζουν την ίδια άνεση, καθώς δοκιμάζουν να 

συστηματοποιήσουν αυτές τις λειτουργίες. Κατά τη διδασκαλία της γωνίας οι μαθητές/ήτριες, 

λόγω κυρίως του στατικού τρόπου διδασκαλίας, συσχετίζουν το «άνοιγμα» της γωνίας είτε με 

το τμήμα του επιπέδου που περικλείεται μεταξύ των δύο ημιευθειών είτε με το μήκος των 

ημιευθειών που συγκροτούν τις πλευρές της. Οι μαθητές/ήτριες είναι σημαντικό να 

διερευνήσουν το ζήτημα με πολλαπλές προσεγγίσεις, ώστε να αποκτήσουν πιο ώριμη 

μαθηματική σκέψη και να καταφέρουν να συνδέσουν τον ορισμό της γωνίας που διδάσκονται 

με άλλες γωνιακές σχέσεις. Επιπλέον, εμφανίζουν δυσκολίες στη χρήση των γεωμετρικών 

οργάνων (π.χ. μοιρογνωμόνιου, γνώμονα).  

Επίσης, σημειώνονται παρανοήσεις από τους μαθητές στην έννοια του ύψους. Πιστεύουν 

ότι «το ύψος είναι μία κάθετη γραμμή», «το ύψος πρέπει να σχεδιάζεται μέσα στο τρίγωνο» 
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και «το ύψος πρέπει να χωρίζει την πλευρά σε δύο ίσα μέρη» (Cutugno & Spagnolo, 2014). 

Συνεπώς, υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη οι μαθητές/ήτριες να μπορούν να εξωτερικεύσουν και να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους, ώστε να είναι εφικτή η αναδόμησή τους.  

 
 
 
 

Επιλογή δραστηριότητας – Τροποποίηση – Σχεδιασμός 
  

• Αιτιολόγηση επιλογής 

• Ανάλυση της σε σχέση με τα ΠΜΑ και διεργασίες 

• Ανάλυσή της σε σχέση με το τι μπορεί να προσφέρει στο μαθητή σε γνωστικό, 
μεταγνωστικό, συναισθηματικό και πολιτισμικό επίπεδο 

• Προσαρμογή της στη διαφορετικότητα των μαθητών 
 

Τρόπος αξιολόγησης επίτευξης των ΠΜΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διαχείριση της δραστηριότητας στην τάξη 
 

• Δουλειά μαθητών 

• Ρόλος εκπαιδευτικού 

• Εργαλεία 

• Αλληλεπίδραση 

• Αξιοποίηση των στρατηγικών – ιδεών των μαθητών 

• Η διαδικασία της μαθηματικοποίησης 

• Ενεργοποίηση των μαθητών 
 

Τρόπος καταγραφής – αξιολόγησης της διδασκαλίας 

• Ερωτήσεις των μαθητών και εκπαιδευτικού 
• Χρόνος ομιλίας του καθενός 
• Μαθησιακή πορεία 
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• Εξέλιξη της μαθηματικής δραστηριότητας; 

 
 
 
 
 


