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Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε ησλ 

Μαζεκαηηθώλ  

 
   

                                           

Σηεθακίδεξ Γηάκκεξ. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A3%CE%97&source=images&cd=&cad=rja&docid=dVHBu7atyxjIXM&tbnid=eFOn25cvuhnzvM:&ved=0CAUQjRw&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%259D%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%2593%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2597%2B%25CE%259C%25CE%2591%25CE%2598%25CE%2597%25CE%25A3%25CE%2597%26source%3Dimages%26cd%3D%26docid%3DdVHBu7atyxjIXM%26tbnid%3DeFOn25cvuhnzvM%3A%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fblogs.sch.gr%252Fbillbas%252F2009%252F02%252F14%252F%2525CF%252584%2525CE%2525B9-%2525CE%2525B5%2525CE%2525AF%2525CE%2525BD%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9-%2525CF%252584%2525CE%2525B1-wikis%252F%26ei%3D7tEKUey3OerK0QXO0IDoDA%26bvm%3Dbv.41642243%2Cd.d2k%26psig%3DAFQjCNGawLJGcVN8aKProC6LMScN0Z3-SQ%26ust%3D1359749999393692&ei=M9IKUe6GA6LV0QXF6YDwBw&bvm=bv.41642243,d.d2k&psig=AFQjCNGawLJGcVN8aKProC6LMScN0Z3-SQ&ust=1359749999393692


2 

ε αηνκηθή κάζεζε πεηάεη…κπόη 

 
   

«ε ζοκενγαηηθή 
μάζεζε ςξ  

δηδαθηηθή πνμζέγγηζε 
ζήμενα 

πνεζημμπμηείηαη 
ιηγόηενμ ζοπκά» 

(Johnson & 
Johnson,     

            1991).  
 
 

« Πάκς από ημ 85% 
 ηεξ δηδαζθαιίαξ ζηα ζπμιεία  
απμηειείηαη από δηαιέλεηξ 
,..εκώ μη θμηηεηέξ απμμμκςμέκμη 
μεηαλύ ημοξ δεκ αιιειεπηδνμύκ 
(Holubec, & Roy, 1984).  
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Κάπμημη ενεοκεηέξ 
επηζεμαίκμοκ: 

• ηα πιεμκεθηήμαηα 
ηεξ ζοκενγαηηθήξ 
μεζόδμο δεκ είκαη 
πάκημηε μναηά.  
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ε ζοκενγαηηθή μέζμδμξ δεκ έπεη 

πάκηα  ζεηηθά απμηειέζμαηα  
• μη μαζεηέξ δεκ έπμοκ μάζεη κα 

ζοκενγάδμκηαη:  

 

• δεκ έπμοκ ακαπηύλεη θαηάιιειεξ 
δεληόηεηεξ επηθμηκςκίαξ 

• ιεηημονγμύκ ακηαγςκηζηηθά  
 

• παναγθςκίδμκηαη θάπμηα μέιε ηεξ 
μμάδαξ  

 

•  μη ιύζεηξ πμο πνμηείκμοκ 
ζοκενγαδόμεκμη δεκ έπμοκ 
επηζηεμμιμγηθή εγθονόηεηα.  
 

Τα 
ζομπενάζμαηα  

θάπμηςκ 
ενεοκεηώκ: 
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αξθεηνί εξεπλεηέο παξνπζηάδνληαη επηθπιαθηηθνί 

• Salomon &  Globerson (1987): « Η ζοκενγαζία μεηαλύ ηςκ 

παηδηώκ, ζοπκά -απμηειέζμαηα OXI  επηηοπή». 

 

• Μαηζαγγμύναξ (2000):  « Οη μαζεηέξ ζηενμύκηαη δελημηήηςκ , 

- ακάγθε από άμεζεξ οπμδείλεηξ  

• εοθαηνίεξ ζοκεπμύξ ελάζθεζεξ ζ’ αοηέξ»  

 

• Sfard ( 2001), : 

• μη επηθμηκςκηαθέξ δεληόηεηεξ ηςκ ζπμοδαζηώκ ζα πνέπεη κα 

δηδαπζμύκ. 

• Δάζθαιμξ: πνμζεπηηθόξ όηακ απμθαζίδεη πμημξ πνέπεη κα 

είκαη μ ζοκενγάηεξ εκόξ δεδμμέκμο παηδημύ ζηε ζοκενγαηηθή 

μάζεζε ηςκ μαζεμαηηθώκ. » 
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                              Οη έξεπλεο θαξπνθόξεζαλ  

                               αο ¨ζηαρπνινγήζνπκε ηα εξσηήκαηα: 

 
Πμηεξ είκαη μη  επηθμηκςκηαθέξ δεληόηεηεξ γηα ηηξ μπμίεξ μηιά ε Sfard; 

θαηά πόζμ αοηέξ δηαθμνμπμημύκηαη ζηα μαζεμαηηθά 

 θαη με πμημκ ηνόπμ μπμνμύκ κα δηδαπζμύκ ζημοξ μαζεηέξ; 

   

Πμηα ε δηαδηθαζία : 

  μη ιύζεηξ πμο πνμηείκμοκ μη μαζεηέξ ζοκενγαδόμεκμη 

 ζε μαζεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ κα  έπμοκ επηζηεμμιμγηθή εγθονόηεηα;  

 

Πμημξ είκαη μ νόιμξ ημο εθπαηδεοηηθμύ αιιά θαη μη νόιμη ηςκ μαζεηώκ  

Όηακ  ε μάζεζε ζηενίδεηαη ζηεκ αιιειεπίδναζε;  

 

Πώξ μπμνεί κα  παναηενεζεί ε αύλεζε ημο αημμηθμύ επίπεδμο 

 μάζεζεξ με ημ κα αθήκμομε ημοξ μαζεηέξ κα ενγάδμκηαη ζε μηθνέξ μμάδεξ  

ζε έκα μαζεμαηηθό πνόβιεμα; 
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πλεξγαηηθή  δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ.  

•  έθζεζε ηεξ δηεζκμύξ 
επηηνμπήξ ηεξ Οοκέζθμ : 

Ο ηνίημξ ποιώκαξ ηεξ 
εθπαίδεοζεξ γηα ημκ 21μ 

αηώκα,  

είκαη κα μάζμομε ημοξ 
μαζεηέξ κα οπάνπμοκ μαδί 

θαη κα ζοκενγάδμκηαη 
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πςξ μεγαιώκεη                     ημ δέκηνμ αοηό…. 

  

 

 
 

•(Johnson, Johnson, & Holubec, 1986): « Σε μηα ζοκενγαηηθή μάζεζε ηςκ 
μαζεμαηηθώκ μη μαζεζηαθμί ζηόπμη επηηογπάκμκηαη εοθμιόηενα..» 

•.. μη μαζεηέξ ζοδεημύκ ημ ζέμα, βμεζμύκ μ έκαξ ημκ άιιμ κα μάζμοκ, θαη 
εκζαννύκμοκ θάζε  μέιμξ ηεξ μμάδαξ  

 
•(Mc Keachie ,1986): « Οη καζεηέο έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, όπσο ην πώο  

λα καζαίλνπλ, όηαλ εξγάδνληαη ζε  κηθξέο νκάδεο, ζε αληίζεζε κε ην λα αθνύλ 

δηαιέμεηο».  
 
•Galton &  Williamson (1992) « ε νκαδηθή εξγαζία βειηηώλεη ηελ απηό -εθηίκεζε 

θαζώο θαη ηελ παξαθίλεζε (ηα θίλεηξα) ησλ καζεηώλ   
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ζπλαηζζήκαηα θαη καζεκαηηθά.. 

• η 

Thompson θαη Thompson (1989):   δηενεοκώκηαξ  ηε 
ζοκαηζζεμαηηθή θαηάζηαζε ηςκ μαζεηώκ θαηά  ηε δηαδηθαζία 

επίιοζεξ πνμβιεμάηςκ, δηαπίζηςζακ  όηη θαηά ηε δηάνθεηα 
επίιοζεξ πνμβιεμάηςκ οπήνπε έκα εοπάνηζημ θιίμα ζηεκ ηάλε, 

ημ μπμίμ βμήζεζε κα ειαηηςζεί ημ άγπμξ  θαη ηα  ανκεηηθά 
ζοκαηζζήμαηα γηα ηα μαζεμαηηθά. 
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Αιιειεπίδξαζε θαη απηνξξπζκηδόκελε  κάζεζε.  

 λεόηεξεο κειέηεο (Schunk  and  Zimmerman, 1998) θαη 

(Zimmerman, 1998) 

                                   

 

 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ πνπ επηηπγράλνπλ κηα   απηνξξπζκηδόκελε κάζεζε: 

  

o  γλσξίδνπλ  πώο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  

 

      κηα ζεηξά γλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ  

o  Ξέξνπλ πσο λα δηαρεηξίδνληαη, ηηο άκεζεο δηαλνεηηθέο  
 

δηαδηθαζίεο –     κεηαγλώζε. 
  

o  ρεδηάδνπλ θαη ειέγρνπλ ην ρξόλν,  

o  Ξέξνπλ πώο λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα  από ηνπο θαζεγεηέο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο  



. 

. 
 

. 

όιν θαη  

μεγαιύηεξν 

επίπεδν  

απηνλνμίαο,  

 

 
ζπμμεηέρνπλ 

 όιν 

 θαη πεξηζζόηεξν 

 ζηε  

ζπλεξγαηηθή  

μάζεζε 

 

 

μεγαιύηεξν 

επίπεδν  

απηνξξύζμηζεο 

δηεμάγνπλ  

δηαιόγνπο 

με πην επηζηεμνινγηθά  

ραξαθηεξηζηηθά.    
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ζεσξεηηθή ζεκειίσζε.. 
           ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ  

• ( επνηθνδνκηζηέο) : Jean Piaget (1896-1980)  

• ε κάζεζε : ελεξγόο δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη καζεηέο 

θαηαζθεπάδνπλ ηε γλώζε κε  ελεξγεηηθό ηξόπν. 

•  ε δηδαζθαιία : κέζω ηεο δηεξεύλεζεο θαηαζηάζεσλ 

από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.  

• Έξγν ηνπ δαζθάινπ : λα  πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνπο 

καζεηέο δίλνληάο ηνπο λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα γηα 

ηε ιύζε ηωλ νπνίωλ ε έλλνηα πνπ ζέιεη λα δηδάμεη 

απνηειεί ην βαζηθόηεξν εξγαιείν. 
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θνηλσληθνπνιηηηζκηθή Θεσξία 

Lev Vygotsky(1836-1934):   
• Vygotsky :  

• ε θνηλωληθή αιιειεπίδξαζε ζεμειηώδε ξόιν 

ζηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο  

• ε μάζεζε - είλαη ν δξόμνο γηα λα εηζαρζεί 

ην άηνμν  ζε μηα ππάξρνπζα θνπιηνύξα.  

• Η ζπμβνιή  ησλ ζπμβόισλ ζηελ αλάπηπμε 

ηωλ  αλώηεξωλ λνεηηθώλ  ιεηηνπξγηώλ είλαη 

θαζνξηζηηθή  

• «δώλε ηεο επηθείμελεο αλάπηπμεο» ηνλίδεη 

ηε ζεμαζία ηεο ζπλεξγαηηθήο μεζόδνπ θαη 

ηεο αιιειεπίδξαζεο  με πην ηθαλνύο ελήιηθεο 

ή ζπμμαζεηέο  

ε δύκαμε  
ηεξ γιςζζηθήξ επηθμηκςκίαξ 

 θαη ηςκ ζομβόιςκ 
 γηα ηε μεηάδμζε ηεξ ζθέρεξ 
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ζεσξία ηεο αιιειεπίδξαζεο ( Interactionism )  
• ε έξεπλα ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθώλ εζηηάδεη πιένλ 

ζην θνηλσληθό πιαίζην ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθώλ  

• Voigt  1994,  Steinbring 1998, Wood 1997, Sfard 1998, 
Bartolini Bussi 1998, Kieren 1997 

• νη αιιειεπηδξάζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε 

•  αιιειεπίδξαζε  =  αλάπηπμε. 

• είδνο ηεο γλώζεο  =  είδνο ηεο επηθνηλσλίαο 

      Μέζα ζε απηό ην πιαίζην πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαπξαγκάηεπζε 

ηωλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη δεκηνπξγείηαη ε καζεκαηηθή 

ζθέςε. 

• Καηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ηωλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θνηλά 

λνήκαηα : όξνπο, ζύκβνια,  ζρέζεηο, ζρεδηαγξάκκαηα θιπ  
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Sierpinska (1998) : κηα δηαθνξεηηθή δηαπξαγκάηεπζε ζα 

καζεπηεί  ζε θάζε ηάμε ησλ καζεκαηηθώλ.  
 
 

ημ είδμξ ηςκ μαζεμαηηθώκ  
πμο ζα μαζεοημύκ 
ζηε ζπμιηθή ηάλε 

 
 

3Υ+12=Υ+18 

επίιπζε εμίζσζεο: 
Αλαγσγή νκνίσλ όξσλ: 

 ( κεηαθέξσ γλσζηνύο δεμηά θαη αγλώζηνπο 

αξηζηεξά. Κάζε όξνο πνπ κεηαθέξεηαη  

αιιάδεη πξόζεκν) :  

3ρ-ρ= 18-12 

Οπόηε:  2ρ=6  

 

 
 
 

ημ είδμξ ηεξ 
 δηαπναγμάηεοζεξ 
 ηςκ μαζεμαηηθώκ  

εκκμηώκ  
 
 
 

= 

3Υ+12=Υ+18 

επίιπζε εμίζσζεο: 
Αλαγσγή νκνίσλ όξσλ: απαιείθσ όξνπο 

δηαηεξώληαο ηελ ηζόηεηα: 

3ρ+12-12   =  ρ+18-12 

3ρ=ρ+6   θαη  3ρ-ρ= (ρ-ρ)+6 

Οπόηε: 2ρ=6 
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       ηα ζύκβνια 
 Piaget : απνξξίπηεη ηελ 

επηβνιή ηνπ μαζεμαηηθνύ 

ζπμβνιηζμνύ ζηνπο μηθξνύο 

μαζεηέο.  

    πξνηημόηεξν : δηθήο ηνπο 

επηλόεζεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

έρνπλ λόεμα γηα ηνπο ίδηνπο 

 

 Vygotsky: Η ζπμβνιή ησλ 
ζπμβόισλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα 

ηελ αλάπηπμε ηωλ  αλώηεξωλ 

λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ  

    

( Martin  Hughes 1981 )   
 

ζεμαζία θαη ζημοξ δομ ηνόπμοξ 

ακαπανάζηαζεξ, ηςκ ζογθεθνημέκςκ 

 θαη ηςκ ζομβμιηθώκ 

 κα οπάνπμοκ 

ζεμακηηθέξ δηαζοκδέζεηξ 

 ακάμεζά ημοξ 
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ζπλνςίδνληαο: 

 
ύγρξνλεο επηζηεκνινγηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ 

 
  Κνλζηξνπθηηβηζκόο,  

  Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο 

  Ιληεξαμηνληζκόο 
                                        

 Κνηλή ζέζε: 
 

      Έξγν ηνπ ζύγρξνλνπ δαζθάινπ ησλ καζεκαηηθώλ: 

       πξνηεξαηόηεηα ζηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνληαη νη καζεηέο. 

 

      Η καζεκαηηθή γλώζε ζηε ζύγρξνλε ηάμε ησλ καζεκαηηθώλ  

      νη καζεηέο έρνπλ πιένλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ    

      καζεκαηηθνύ λνήκαηνο .  
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1. νη  επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο ζηα καζεκαηηθά: 

 
 

 
Υackel , Cobb ( 1996) : δηάθξηζε αλάμεζα  

ζηνπο θαλόλεο επηθνηλσλίαο:  
γεληθνί θνηλσληθνί θαλόλεο -  mathematical Καλόλεο  

 

θμηκςκηθμί θακόκεξ μαζεμαηηθμί θακόκεξ  

 ζθέθημμαη πάκς ζε μηα έκκμηα 
 ελεγώ ηε ζθέρε μμο ζημοξ άιιμοξ 
 αηηημιμγώ πάκηα ηηξ εκένγεηέξ μμο 
 ζογθνίκς ηηξ ζθέρεηξ-εκένγεηέξ μμο  
 πνμζανμόδς ηε δνάζε μμο  

 
 
 
 

 Τη μεηνάεη ςξ μαζεμαηηθώξ : 
 
δηαθμνεηηθό 
 
απμδεθηό 
 
απμηειεζμαηηθό 
 
ελειηγμέκμ 
- (πνςηόηοπεξ ιύζεηξ.) 
 
 
 
 

 ζογθέκηνςζε ζηα ιεγόμεκα 
 αθμύς πνμζεπηηθά ημοξ άιιμοξ 
 ζέβμμαη ηε γκώμε ημοξ 
 νςηώ αθμύ έπς πνμζπαζήζεη ανθεηά  
 παμειόξ ηόκμξ θςκήξ θ.α  
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Ρόινο δαζθάινπ. 

• (Von Glasersfeld 1995):  « Ο δάζθαινο πξέπεη λα αθνύεη ην 

καζεηή, ν νπνίνο εμεγεί ηη θάλεη θαη ηη ιέεη, θαη λα πξνζπαζεί λα 

θηηάμεη έλα κνληέιν ησλ δνκώλ ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή. … είλαη 

ζεκαληηθό λα ζεσξεί όηη απηά πνπ θάλεη θαη απηά πνπ ιέεη ν καζεηήο 

όηαλ ιύλεη έλα πξόβιεκα είλαη όια όζα εθείλε ηε ζηηγκή έρνπλ 

θάπνην λόεκα ζηε ζθέςε ηνπ καζεηή.» 

 

• ( Wood 1995 ) :«..νη δάζθαινη ζα ρξεηαζηνύλ επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ 

λα κάζνπλ γηα ηηο θαηαζθεπέο ησλ καζεηώλ ηνπο.  Γηα λα ην 

επηηύρνπλ απηό πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

πνπ ελζαξξύλνπλ ζε λνεηηθή δξαζηεξηόηεηα παξέρνληαο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο όπσο ε ζπδεηήζεηο κε όιε ηελ ηάμε, ε 

επίιπζε πξνβιήκαηνο κε ζπλεξγαζία κε κηθξέο νκάδεο ζηα 

καζεκαηηθά, ζηηο νπνίεο ε επηθνηλσλία κπνξεί λα επηηεπρζεί» 
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Σηελ ηάμε ησλ μαζεμαηηθώλ 

Οη θαλνληζηηθέο ξπζμίζεηο (λόξμεο) πνπ είλαη αλαγθαίεο 

γηα μηα μαζεμαηηθή ζπδήηεζε:  

 

Εμπινπηίδνληαη ζπλερώο με ηηο ζπλερείο αιιειεπηδξάζεηο μέζα 

από ηεο  δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγμάηεπζεο 

  

Οη ζοδεηήζεηξ ζηεκ ηάλε είκαη επμηθμδμμεηηθέξ γηα ημ δάζθαιμ  
   

αθμύεη ηηξ δηαθμνεηηθέξ ιύζεηξ  ηςκ μαζεηώκ  
εκεμενώκεηαη γηα ηηξ εκκμημιμγηθέξ ημοξ δοκαηόηεηεξ ,  
επηθονώκεη ηηξ επηζηεμμιμγηθά ζςζηέξ εθθνάζεηξ  

ημκίδεη ηηξ πναγμαηηθά  ακαπηοληαθά ελειηγμέκεξ ιύζεηξ  
θαηακμεί ηεκ  εκκμημιμγηθή ακάπηολε ηςκ μαζεηώκ 

 
 « Αοηό ακαδεηθκύεη ηεκ αμθίδνμμε  ζπέζε μεηαλύ ηεξ  ίδνοζεξ 

 θακόκςκ sociomathematical  
θαη ηεξ αύλεζεξ ηεξ θαηακόεζεξ ημο θαζεγεηή  

γηα  ημ μαζεμαηηθώξ δηαθμνεηηθό , ηεκ ελειηγμέκε ιύζε 
  θαη ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα.» ( Εrna Υackel, Paul Cobb , 1996)  
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Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

θαλόλσλ 
 

δηαθμνεηηθό 

 
ημ πνόβιεμα: 

5 θαημηθίεξ 
3 όνμθμη-3 δηαμενίζμαηα-3 ηδαμόπμνηεξ 

100 εονώ ε ηδαμόπμνηα  
 

5.3.3.3.100 = 
   15 .9. 100 = 

15 . 900 = 13.500 
 

5 . (3.3.3). 100 = 
5. 27. 100 = 

135 .  100 = 13.500 

μαζεμαηηθώξ δηαθμνεηηθό μαζεμαηηθώξ ελειηγμέκμ 

5 . (3.3.3). 100 = 
  5 . 33. 100 =  

5. 27. 100 = 
5 . 2.700 = 13.500 

 
ημ πνόβιεμα: 

(κμενά) 
13+14+3= 

 

13+7+7+3= 
 

20+10=30 

13+14+3= 
23+4+3= 
27+3=30 

 
10+10+4+3+3= 
20+10 = 30 

ελειηγμέκμ 

(Sierpinska 1998 ):  
Ο δάζθαιμξ: δηαθνηηηθό θαη όπη πανεμβαηηθό ηνόπμ – 
μη  εθθνάζεηξ μένμξ εκόξ δηαιόγμο –δηαπναγμάηεοζεξ  

μη μαζεηέξ κα πνεζημμπμηήζμοκ ηε κέα γιώζζα  
επηθμηκςκώκηαξ ηηξ ζθέρεηξ ημοξ κα θαηακμήζμοκ ηε ζεμαζία  ηεξ.  
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Οη νόιμη πμο ακαιαμβάκμοκ μη μαζεηέξ 
θαζώξ ζοκενγάδμκηαη 

• Τάηζεξ θαη Κμιέδα (2006): μειέηεζαλ     

     δεύγε μαζεηώλ θαζώο εξγάδνληαλ  

ζπλεξγαηηθά ζε επίιπζε πξνβιεμάησλ 

    ηέζζενηξ παναθηενηζηηθμύξ νόιμοξ: 

  ημκ θονίανπμ εθθηκεηή,  

 ημκ εμπκεοζηή ηεξ ζοκενγαζίαξ, 

 ημκ αλημιμγεηή ηεξ ζοκενγαζίαξ  

 ημκ ακαζθαιή μεζμιαβεηή.  
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                                πλεξγαηηθέο δπάδεο                              

          κνληέια παξαηήξεζεο  

    αηνκηθνύ επίπεδνπ κάζεζεο 

Sfard ( 2001 ): αλάιπζε ησλ δηαιόγσλ:  
     εξμελεία γηα ηελ επηθνηλσλία ζε  

object –level θαη ζε meta-level επίπεδν. 
 

Dekker θαη Elshout- Μohr (1998):  
         μνληέιν δηαδηθαζία : 

   ηέζζεξηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

 

  λα δείμεη ηελ εξγαζία ηνπ  

  λα εμεγήζεη ηελ εξγαζία 

  λα δηθαηνινγήζεη ηελ εξγαζία 

  λα ζπγθξίλεη θαη λα αλαθαηαζθεπάζεη      

                          ηελ εξγαζία   

Πιενλεθηήμαηα: 

 

επέιηθην ζρήμα 

 

ειεγρόμελεο ζπμπεξηθνξέο 

 

ειεγρόμελνη νη ξόινη  

ησλ μαζεηώλ 

 

εύθνιε παξαηήξεζε  

αηνμηθνύ  

 επηπέδνπ μάζεζεο    

 



“ην έξγν” έλα βαζηθό εξγαιείν 

 

 Van Boxtel : Έλα από ηα  βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζην ζρεδηαζμό θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο μάζεζεο, είλαη  ε 

πξνζεθηηθή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

 

 βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο απνηειεζμαηηθνύ έξγνπ:  

• ην μαζεμαηηθό πεξηερόμελν,  

• νη πνιιαπιέο παξαζηάζεηο,  

• ε γελίθεπζε ηωλ πξνηύπωλ με ηξόπν ώζηε λα απαηηεί νη μαζεηέο λα  

αλαθαιύπηνπλ, λα εμεγνύλ  θαη λα  δηθαηνινγνύλ 

• ε παξάιιειε ύπαξμε δνμεμέλσλ - αδόμεησλ αλνηθηώλ εξσηήζεσλ 

•  ε ρξήζε πηλάθωλ θαη δηαγξαμμάηωλ.  



Η έλλνηα ηνπ αξηζκνύ λ 

     1νο  

αξηζκόο  

 2νο  

αξηζκόο  

 3νο  

αξηζκόο  

 4νο  

αξηζκόο  

 15νο  

αξηζκόο  

 λνο  

 αξηζκόο  

       1        2     3 ………… ……….. ……………. 
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     100νο  

αξηζκόο  

   101νο  

αξηζκόο  

 102νο 

αξηζκόο  

 103νο 

αξηζκόο  

 110νο 

αξηζκόο  

 

 λνο  

 αξηζκόο  

    100+1   101+1    102+1 ……… ………. ……+………. 

     100νο  

αξηζκόο  

   101νο  

αξηζκόο  

 102νο 

αξηζκόο  

 103νο 

αξηζκόο  

 110νο 

αξηζκόο  

 

 λνο  

 αξηζκόο  

    100-1   101-1    102-1 ……… ………. ……-………. 
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Σν έξγν ηεο αλαδίπισζεο ηνπ Δκβαδνύ: 

• ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1ε  

      Τελ πξώηε κέξα ηνπ Δεθέκβξε κηα 
κεγάιε  δεμακελή  πεηξειαίνπ ήηαλ  
γεκάηε σο ηε κέζε. Κάζε κέξα 
αδεηάδεη ην κηζό ηεο πεξηερόκελν . 
Σπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα ηνπ δείθηε 
ηεο δεμακελήο: 

                      ( δίλεηαη: 215 =32.768)  

 

 

 

• ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2ε  

      Τελ πξώηε κέξα ηνπ Ιαλνπαξίνπ  ε  
κεγάιε δεμακελή  πεηξειαίνπ ήηαλ  
γεκάηε. Κάζε κέξα αδεηάδεη ην κηζό ηεο 
πεξηερόκελν. 

      Σπκπιεξώζηε  πάιη ηνλ  πίλαθα ηνπ 
δείθηε ηεο δεμακελήο:  

 

• 16.384 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ε 2ε 3ε 

 

4ε 

 

15ε 

 

λε 

 

 

1/2 

 

1/4 

 

 

1/.. 

 

 

….. 

 

 

…. 

 

 

1/21 

 

 

1/22 

 

 

……… 

 

………

. 

 

……. 

 

    1 

……. 

1ε 2ε 3ε 

 

4ε 

 

15ε 

 

λε 

 

. 
 

1/2 

 

 

1/4 

 

 

1/. 

 

 

…. 

 

. 
 

1/21 

 

 

1/22 

 

 

 

….. 

 

…… 

 

  1 
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3ε  

Τν θύιιν πνπ ζαο δίλεηαη έρεη δηαζηάζεηο :  α= 30 εθ  ην κήθνο  θαη  β=20 εθ ην πιάηνο . 
1.Βξείηε ην εκβαδόλ ηνπ θύιινπ θαη νλνκάζηε ην: Δκβαδόλ  Δ1 

2. Αλαδηπιώζηε ην θύιιν ζηε κεγαιύηεξε πιεπξά θαη βξείηε ην Δκβαδόλ Δ2 

3. Αλαδηπιώζηε πάιη ην θύιιν ζηε κεγαιύηεξε πιεπξά θαη βξείηε ην Δκβαδόλ Δ3 

4. Σπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη παξαηεξήζηε ηνπο ιόγνπο  ησλ Δκβαδώλ: 

Οξζνγώλην Γηαζηάζεηο          

νξζνγσλίνπ 

Δκβαδόλ 

νξζνγσλίνπ 

Γηαζηάζεηο          

νξζνγσλίνπ 

Δκβαδόλ νξζνγσλίνπ 

(κε γξάκκαηα ) 

Λόγνη 

Δκβαδώλ 

E1 30 εθ 20 εθ 

 
E1=…. 

  

α β 

   E1=…. 

E2 
…… …… Ε2=……  …… …… Ε2=……… 

E3 

…… …… 

 

  Ε3=….. 

 

…… 

 

 

…… 

 

    E3=………. 

   


1

2

E

E


1

3

E

E

-Παξαηεξώληαο ηνπο ιόγνπο  ησλ Δκβαδώλ ζηνλ πίλαθα ππνινγίζηε : 

 Σν Δκβαδόλ Δ5 πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ 5ε αλαδίπισζε;  ……………………….   

-Βαζηζηείηε ζηα ζπκπεξάζκαηά ζαο γηα λα ππνινγίζεηε   

ην Δκβαδόλ ηεο εθαηνζηήο αλαδίπισζεο   Δ100:  ………………………….. 

-Τπνινγίζηε ην Δκβαδόλ ηεο ληνζηήο αλαδίπισζεο Δλ  ( ……………………. )     
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 ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζηα καζεκαηηθά δελ κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή αλ:  

 

 πξώηα νη καζεηέο δελ έρνπλ δηδαρζεί : 

 
   επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο γηα ην πώο πξέπεη λα κηινύλ θαη λα      

                                              επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηα καζεκαηηθά  

   πνηνπο ξόινπο νθείινπλ  λα αλαιάβνπλ θαη πνηνπο λα απνθύγνπλ  

                                                                                 όηαλ ζπλεξγάδνληαη  

   Πσο λα εξγάδνληαη ηόζν αηνκηθά όζν θαη ζπιινγηθά κε ζρεηηθή       

                                                                                  απηνλνκία. 

 

 

 

 

 

 

 ην είδνο ηνπ έξγνπ δελ έρεη ζρεδηαζηεί θαηάιιεια 

  ε ζηάζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνύ ζηελ ηάμε  εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε      

                                        ηεο απηόλνκεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ 

                                             
.   


