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Η δημιουργία ενός «μαθηματικά εγγράμματου» ατόμου,
δηλαδή ενός ατόμου που αντιλαμβάνεται ότι «οι
μαθηματικές έννοιες, οι δομές και οι ιδέες έχουν εφευρεθεί
ως εργαλεία για να οργανώσουν τα φαινόμενα του φυσικού,
κοινωνικού και πνευματικού κόσμου» (Freudenthal,1983).

Διαθέτει την «ικανότητα να κατανοεί, να κρίνει, να
δημιουργεί και να χρησιμοποιεί τα μαθηματικά σε μια
ποικιλία ενδο- και εξω-μαθηματικών πλαισίων και
καταστάσεων, στις οποίες τα μαθηματικά παίζουν ή θα
μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο (Niss, 1996,2003) και
έτσι, μπορεί να λειτουργήσει κριτικά σε μια δημοκρατική
κοινωνία (Μ.Τζεκάκη, 2011).



1. Κυρίαρχη στόχευση είναι ο μαθηματικός γραμματισμός
των μαθητών/ριών, η απόκτηση δηλαδή της ικανότητας :
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τα μαθηματικά να αναλύουν, να
ερμηνεύουν και να επεμβαίνουν στο κοινωνικό τους
περιβάλλον, καθώς επίσης να αναλύουν και να ερμηνεύουν τον
τρόπο που χρησιμοποιούνται τα μαθηματικά για τη λήψη
αποφάσεων στο κοινωνικό περιβάλλον.

2. Η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά
εκτιμώντας την κοινωνική και την αισθητική τους προοπτική
αλλά και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
πολιτισμού.



Τα μαθηματικά ως εργαλείο που μου επιτρέπει να αναλύσω και 
να ερμηνεύσω τον γύρω μου κόσμο

Η επίλυση προβλήματος δεν αποτελεί ξεχωριστή θεματική 
ενότητα δεδομένου ότι αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας 
ανάπτυξης της μαθηματικής γνώσης και του μαθηματικού 
τρόπου σκέψης. 



Βασικές αρχές στις οποίες 

στηρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό
Κεντρική επιδίωξη της διδασκαλίας η ανάδειξη των

βασικών χαρακτηριστικών της μαθηματικής γνώσης:

γενίκευση, βεβαιότητα, ακρίβεια και συντομία

Βασικές Μαθηματικές Διεργασίες

- Ο συλλογισμός και η επιχειρηματολογία

- Η δημιουργία συνδέσεων/δεσμών

- Η επικοινωνία (με τη φυσική γλώσσα αλλά και τα σύμβολα, 

τις διάφορες μορφές αναπαράστασης και τα εργαλεία της 

τεχνολογίας)

- Η μεταγνωστική ενημερότητα 

Οι μαθηματικές διαδικασίες διατρέχουν όλα τα

μαθηματικά περιεχόμενα και τις πιο πολλές φορές

αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα.



Προϋποθέτει την ικανότητα διαχείρισης των

σχέσεων των μαθηματικών εννοιών και

διαδικασιών μεταξύ τους και τον τρόπο με τον

οποίο αναπτύσσονται σε ένα δίκτυο ιδεών.

Ένα τέτοιο δίκτυο δημιουργείται γύρω από μια

«θεμελιώδη ιδέα»
Για παράδειγμα, στην περίπτωση της πρόσθεσης ετερώνυμων κλασμάτων, η «θεμελιώδης ιδέα» είναι η

έννοια των ισοδύναμων κλασμάτων, η οποία στηρίζεται σε μια άλλη «θεμελιώδη ιδέα», ότι, οι αριθμοί,

διατηρώντας την αξία τους, μπορεί να αναπαρασταθούν με διάφορους τρόπους, δηλαδή ως κλάσματα, ως

δεκαδικοί, ως ποσοστά κ.ά.

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το εκπαιδευτικό 

υλικό



Μετάβαση από τα «μαθηματικά-έτοιμο προϊόν» στη

«μαθηματικοποίηση» και στις διαδικασίες που τη

συγκροτούν: «διερεύνηση», «συλλογισμός» και

«επικοινωνία».

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό

Τα παιδιά ‘κάνουν’ μαθηματικά – ενεργός ρόλος 
μαθητών - μαθηματικοποίηση



Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης (κριτική, δημιουργική,

αναστοχαστική και συνδυαστική σκέψη) μέσα από τη

μαθητεία σε διαδικασίες πειραματισμού, διερεύνησης,

διατύπωσης και ελέγχου των υποθέσεων.

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό

Μάθηση μέσω διερεύνησης και ανακάλυψης

Ανάδειξη της συμπληρωματικότητας της «καθαρής» και 
της «εφαρμοσμένης» άποψης των Μαθηματικών.



Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό

Η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από την ενεργή

δράση των ατόμων τα οποία έχουν ένα κίνητρο και

ένα στόχο για να πραγματοποιήσουν.

Η δράση αυτή έχει μαθηματικά χαρακτηριστικά όπως είναι: η

μοντελοποίηση μιας πραγματικής κατάστασης, η διερεύνηση

μέσα από τη χρήση εργαλείων και πηγών, η ανάπτυξη

στρατηγικών επίλυσης, η δημιουργία εννοιολογικών συνδέσεων, η

σύνδεση αναπαραστάσεων, η ανάπτυξη συλλογισμού.

Μαθηματική Δραστηριότητα 

Είναι απαραίτητη η αναζήτηση ιδιοτήτων και σχέσεων, η εύρεση

κανόνων, ο αναστοχασμός πάνω στη δράση και η γενίκευσή της.

Μια μαθηματική δραστηριότητα επιτρέπει πολλαπλές στρατηγικές

επίλυσης, παρουσίασης και επεξήγησης διαδικασιών και εννοιών.



Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό

Μαθηματική Δραστηριότητα 

Πολλαπλές αναπαραστάσεις, 
μοντέλα  και συσχετιστική κατανόηση

Πειραματική διαδικασία: 
πρόβλεψη – πείραμα - συμπέρασμα



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Διδακτικό τρίγωνο

Δημιουργεί το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον,

αλληλεπίδρασης, ενώ, παράλληλα, χρησιμοποιεί τη μαθηματική

πρόκληση, για να ενθαρρύνει την ενεργοποίηση της μαθηματικής

σκέψης και κατ’ επέκταση τη διανοητική δράση.

Στοχεύει στην κατανόηση των μαθηματικών διαδικασιών και όχι

στην απομνημόνευση.

Δημιουργεί ευκαιρίες για εξατομικευμένη και

διαφοροποιημένη μάθηση και παρέχει χρόνο για εμπέδωση.



Παράδειγμα 

Κεφάλαιο 6,Ενότητα 34

(γεωμετρικά και αριθμητικά 

μοτίβα)

 Οι βασικές μαθηματικές ιδέες 
και η μαθηματική πρόκληση
Αναπαράσταση
Γενίκευση
Διάταξη – Αντιστοίχιση
Πώς μπορώ να μεταβάλω την 
μαθηματική πρόκληση;

 Ευαισθησία στους μαθητές
Ποιες είναι οι προηγούμενες γνώσεις 
των μαθητών
Πώς παίρνει υπόψη η δραστηριότητα 
τις διαφορετικές ανάγκες των 
μαθητών;
ΤΙ γενίκευση αναμένω από τους 
μαθητές αυτής της ηλικίας;

 Διαχείριση της μάθησης
Πώς θα αντιμετωπίσω εσφαλμένες 
γενικεύσεις;
Πώς θα οργανώσω την επικοινωνία 
και την αλληλεπίδραση στην τάξη;
Τι εργαλεία θα δώσω στους μαθητές;



Οι μαθητές/ήτριες μαθαίνουν αποδοτικότερα, όταν τους δίνεται η 
ευκαιρία να διερευνήσουν οι ίδιοι μαθηματικές ιδέες μέσω 
επίλυσης προβλημάτων, καθώς η εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη 
διαδικασία τούς βοηθά να “κατασκευάσουν” προοδευτικά τη 
μαθηματική τους γνώση. 

Οι ιδέες των μαθητών/τριών- Διδακτική αξιοποίηση του λάθους-

Κριτική σκέψη



Χρήση χειραπτικού υλικού

Κεφ. 24 – Πιθανότητες



Μικροπειράματα με στόχο την έμφαση στην 
παρατήρηση, τη διερεύνηση και τον πειραματισμό, π.χ. 
κεφ. 19 – Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή 
κλάσματος με κλάσμα

Ψηφιακά εργαλεία στο διαδραστικό 

βιβλίο των μαθηματικών (Ι)

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272


Δυναμικός χειρισμός γεωμετρικών αντικειμένων και 
σχέσεων, Κεφ. 42 – Καθετότητα – Ύψη τριγώνων

Ψηφιακά εργαλεία στο διαδραστικό 

βιβλίο των μαθηματικών (ΙΙ)

http://aesop.iep.edu.gr/node/20634/5184/#question20643


Κεφ. 49 – Γεωμετρικά στερεά – όγκος: Κατασκευή –
δισδιάστατη και τρισδιάστατες  αναπαραστάσεις

Ψηφιακά εργαλεία στο διαδραστικό 

βιβλίο των μαθηματικών (ΙΙΙ)

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4242


Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλουτίσει το υλικό

με πρόσθετες δραστηριότητες για τη διερεύνηση,

την κατανόηση αλλά και την εμπέδωση των εννοιών

και των διαδικασιών.

Ενδεικτικά, στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την

Ε΄ Δημοτικού έχουν συμπεριληφθεί 26

δραστηριότητες από όλα τα μαθηματικά

περιεχόμενα και 3 συνθετικές εργασίες.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών – Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php


Χρήση των πόρων (Ν.Π.Σ.)



Χρήση των πόρων
Ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής του αναλυτικού προγράμματος

Επιλέγει τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει στο διδακτικό

σχεδιασμό του (διδακτικό εγχειρίδιο, οδηγίες, το κείμενο που

περιγράφει το αναλυτικό πρόγραμμα)

Καθορίζει το περιεχόμενο, τις βασικές μαθηματικές ιδέες και

διεργασίες και επιλέγει τις δραστηριότητες

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη διαμορφώνει τη

μαθηματική δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται οι μαθητές

Νέες προκλήσεις στον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία



Ρόλος της είναι να πληροφορεί και να καθοδηγεί τον

εκπαιδευτικό στις διδακτικές αποφάσεις. Δύο βασικές λειτουργίες

της αξιολόγησης:

 η αποτίμηση και

 η ανατροφοδότηση της μάθησης και της διδασκαλίας.

Η αξιολόγηση βοηθά τον εκπαιδευτικό να πάρει αποφάσεις

σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή της διδασκαλίας

(αρχική και διαμορφωτική αξιολόγηση) μπορεί επίσης να

χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση των επιτευγμάτων του μαθητή

(τελική αξιολόγηση).

Αξιολόγηση



Στο ΝΠΣ και στον Οδηγό για τον

εκπαιδευτικό προτείνονται

εργαλεία αξιολόγησης που είναι

δυνατόν να αξιοποιηθούν από

τον/την εκπαιδευτικό:

α. για την αξιολόγηση της

διδακτικής διαδρομής που

υλοποιεί

β. για την αξιολόγηση των

στρατηγικών προσεγγίσεων που

αναπτύσσουν οι μαθητές/ήτριες

και της εξελικτικής πορείας

μάθησής τους.

Αξιολόγηση



Αξιολόγηση

Ο/Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα και με τις αρχές της

περιγραφικής αξιολόγησης (Ι.Ε.Π., 2017),

Θέτει γενικά κριτήρια «Σκέφτομαι - Δημιουργώ -

Αποφασίζω», ώστε να παρακολουθεί τον τρόπο με τον

οποίο οι μαθητές/τριες διαχειρίζονται την πληροφορία,

επιλύουν προβληματικές καταστάσεις, λαμβάνουν αποφάσεις

και δημιουργούν και, από την άλλη,

Θέτει γενικά κριτήρια «Δρω - Συμμετέχω -

Συνεργάζομαι», ώστε να παρακολουθεί τις δεξιότητες και

ικανότητες που άπτονται της προσωπικής και κοινωνικής

μάθησης και ανάπτυξης, όπως η συμμετοχή, η συνεργασία, η

ανάληψη πρωτοβουλιών και η αυτονομία των

μαθητών/τριών.



Η διδακτική τριάδα ως εργαλείο 

αναστοχασμού και υποστήριξης (Ι)

Μας δίνει ένα τρόπο για να σκεφτούμε πάνω

στο μάθημα μας τόσο στο σχεδιασμό όσο και

μετά τη διδασκαλία.

Η διδακτική τριάδα

◦ Διαχείριση της μάθησης

Μαθηματική πρόκληση Ευαισθησία στους μαθητές



Η διδακτική τριάδα ως εργαλείο 

αναστοχασμού και υποστήριξης (ΙΙ)

«Όταν σχεδιάζω κάτι νομίζω ότι ξέρω πώς να τους προκαλέσω

μαθηματικά. Ξέρω επίσης ότι αφιερώνοντας χρόνο και

χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά ότι μπορούν να

προχωρήσουν παραπέρα οι μαθητές μου. Ξέρω επίσης ποιοι

χρειάζονται επιπλέον βοήθεια. Τώρα όταν διδάσκεις και

παίρνεις αποφάσεις στη στιγμή, τα πράγματα ίσως αλλάξουν,

πρέπει να είσαι προετοιμασμένη να αλλάξεις. Έτσι τότε μέσα

στο μάθημα, ίσως η αντίληψη μου για τη μαθηματική

πρόκληση να αλλάζει λίγο, το οποίο έχει άμεσο αποτέλεσμα

στη διαχείριση της μάθησης και στην ευαισθησία στους

μαθητές... Μπορούν να δουλέψουν μόνοι τους πάνω σε

ανάλογες δραστηριότητες στο σπίτι; Πώς θα αισθάνονται όταν

δεν θα μπορούν να συνεχίσουν;» (αναστοχασμός δασκάλας)



Η εστίαση στη μαθηματική κατανόηση που υποστηρίζεται στο

σχολικό εγχειρίδιο απαιτεί την λειτουργία του στο σχεδιασμό και

στην ανάδραση της διδασκαλίας

Η μαθηματική πρόκληση έχει έννοια όταν ισορροπεί με τις ανάγκες

των μαθητών

Απαιτεί ανάπτυξη συνειδητοποίησης των ενεργειών του

εκπαιδευτικού και εστίαση στο είδος της μαθηματικής εμπλοκής των

μαθητών

Σας ευχαριστούμε!

Η διδακτική τριάδα ως εργαλείο αναστοχασμού και υποστήριξης 

Χρησιμοποιήθηκε επιμορφωτικό υλικό από την παρουσίαση του νέου

διδακτικού πακέτου (29-10-2018) όπως και την παρουσίαση των Νέων

Προγραμμάτων Σπουδών για τα Μαθηματικά (2011).

http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%A0%CE%A3 %CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf

