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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας 

σημειώστε …

• Κάτι που κρατάμε από τη συνάντηση;

………………………………………………………..

• Κάτι που θα δοκιμάσουμε 

……………………………………………………….

• Σκέψεις – Προβληματισμοί

……………………………………………………….



Κοινότητα μάθησης στα μαθηματικά:

Προσανατολισμοί για μια αποτελεσματική διδασκαλία που 

εξασφαλίζει τη συμπερίληψη όλων των μαθητών/ τριών

• Λέξεις/φράσεις κλειδιά

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….

https://padlet.com/ppiliour/8orgb15yyidf

https://padlet.com/ppiliour/8orgb15yyidf


1.

Δημιουργώντας μια κοινότητα 

μάθησης: 

ΠΣ & οι σκοποί του 

μαθήματος



Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος των μαθηματικών 

στο Δημοτικό στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ είναι (1):

• Η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και 

ικανοτήτων.

• Η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσο 

επικοινωνίας.

• Η κατανόηση στοιχειωδών μαθηματικών μεθόδων.

• Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών 

στην αποδεικτική διαδικασία.



Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος των μαθηματικών 

στο Δημοτικό στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ είναι (2):

• Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

• Η ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής 

χρήσης των μαθηματικών.

• Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής 

επιστήμης (ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών 

εργαλείων, συμβόλων και εννοιών).

• Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα μαθηματικά.





Μαθηματικός Γραμματισμός - «Τι 

είναι άραγε;»
«Ο Μ.Γ σχετίζεται με δεξιότητες (/ικανότητες) 

και όχι με γνώσεις. 

«Είναι η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να συμμετέχει στα Μαθηματικά 

και να αξιολογεί το ρόλο των Μαθηματικών στο παρόν και στο μέλλον.»

«Χρήση της λογικής σκέψης: Τα μαθηματικά στη βάση τους, δεν είναι τύποι 

και διαδικασίες, είναι λογική και εφαρμογή της λογικής.»

Συμφωνώ –

Διαφωνώ και 

γιατί?

?

?

Ο Μαθηματικός Γραμματισμός (ΜΓ) αφορά τις 
ικανότητες των μαθητών να αναλύουν, να αιτιολογούν
και να επικοινωνούν ιδέες αποτελεσματικά καθώς θέτουν, 
διατυπώνουν, επιλύουν και ερμηνεύουν μαθηματικά 
προβλήματα σε μια ποικιλία καταστάσεων

κατανοώ [katanoó] -ούμαι Ρ10.9 : καταλαβαίνω κτ. ή κπ. πολύ 

καλά. α. καταλαβαίνω το νόημα μιας λέξης, ενός συλλογισμού, ενός 

κειμένου …

Πόσοι 

μαθητές μιας 

τάξης?



Μαθηματικά & Μαθηματικός Γραμματισμός

“Μαθηματικές ικανότητες”, “ταξινομημένες” σε δύο κατηγορίες 

I) ικανότητα ενός ατόμου να θέτει ερωτήματα και να δίνει απαντήσεις για τα 
Μαθηματικά και μέσω των Μαθηματικών: 

• Μαθηματική Σκέψη  

• Διατύπωση και Επίλυση προβλημάτων 

• Μοντελοποίηση  καταστάσεων μέσω των Μαθηματικών

• Μαθηματικός Συλλογισμός 

II) ικανότητα ενός ατόμου να χειρίζεται τη μαθηματική γλώσσα και τα 
εργαλεία 

• Επικοινωνία

• Αναπαράσταση 

• Χρήση μαθηματικών συμβόλων και τύπων 

• Χρήση κατάλληλων εργαλείων 

Δίνουμε ευκαιρίες 

στους μαθητές; 

Είναι εύκολο να το 

πετύχουμε;



Η μαθηματική ικανότητα είναι συγχρόνως: 

• γνώση εννοιών (κατανόηση της έννοιας ή εννοιολογική 

κατανόηση),

• διαδικασιών (κατανόηση της διαδικασίας ή διαδικαστική 

άνεση), 

• ικανότητα επίλυσης προβλήματος (στρατηγική ικανότητα), 

• ικανότητα για τεκμηριωμένο μαθηματικό συλλογισμό και 

αιτιολόγηση, και 

• θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά (παραγωγική 

διάθεση). 
(Κολέζα 2008, σελ. 196)



Η μαθηματική ικανότητα είναι συγχρόνως: 



Τι σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι μαθητές/τριες «κατανοούν» τον

πολλαπλασιασμό;

Σημαίνει ότι:

-Μπορούν να ανακαλέσουν έναν αριθμό από νοητικές αναπαραστάσεις σχετικά με 

αυτή την έννοια (επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, εμβαδό, κ.λπ.) (ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ). 

- Μπορούν να εκτελέσουν την πράξη του πολλαπλασιασμού κατανοώντας το κάθε 

βήμα (ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ).

- Μπορούν να λύνουν προβλήματα αναγνωρίζοντάς τα ως προβλήματα 

πολλαπλασιασμού (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ).

- Μπορούν να δικαιολογούν την απόφασή τους σχετικά με την επίλυση του τρόπου 

λύσης (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ).

- Μπορούν να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητας της συγκεκριμένης έννοιας στην 

καθημερινή ζωή (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ).

https://gfletchy.com/2015/12/18/the-progression-of-multiplication/

(Κολέζα 2008, σελ. 196)

https://gfletchy.com/2015/12/18/the-progression-of-multiplication/


2.

Δημιουργώντας μια κοινότητα 

μάθησης: 

Η διδακτική προσέγγιση



Οι απόψεις μας για το 

πως μαθαίνουν τα παιδιά 

ποικίλουν & αλλάζουν …

http://hotel-project.eu/sites/default/files/Learning_Theory_v6_web/Learning Theory.html


Πηγή: Vygotsky socialcultural

theory of development and ZPD
Ζώνη Επικείμενης 

Ανάπτυξης

Κουλτούρα

Γλώσσα
Κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις

Ιστορική 
κοινωνικοπολιτισμική 

θεωρία Vygotsky

Η μάθηση ως κοινωνική 
διαδικασία

https://rantingmath.wordpress.com/2012/10/14/vygotsky-socialcultural-theory-of-development-and-zpd/


Υποκείμενο/α

Κανόνες Κοινότητα Καταμερισμός εργασίας

Εργαλεία και μέσα

Σύστημα 

δραστηριότητας 

διδασκαλίας 

μαθηματικών

Δημιουργία 

νοήματος
Αποτέλεσμα

Αντικείμενο

Προγράμματα Σπουδών, Μαθησιακές αρχές, Διδακτικές Προσεγγίσεις, Διδακτικά 

Εργαλεία, Διδακτικά Εγχειρίδια, Εργαλεία και Λογισμικά ΤΠΕ, Θεσμικό πλαίσιο 

(π.χ. αξιολόγηση μαθητή, αξιολόγηση εκπαιδευτικού), ενημέρωση γονέων , 

πρακτικές επιμόρφωσης, η χρήση και αξιοποίηση της γλώσσας

Τυπικοί και άτυποι κανόνες

- Θεσμικό πλαίσιο (π.χ. ωράριο εκπαιδευτικών, 

αξιολόγηση μαθητών, κανόνες αξιολόγησης 

μαθητών)

-- Πλαίσιο σχολείο (π.χ. ηθικοί και 

δεοντολογικοί κανόνες, κανονισμός σχολείου, 

κανόνες τάξης)

-- Κανόνες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 

εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών

-Κανόνες ενημέρωσης γονέων

-Λογοδοσία – αναστοχαστικές διαδικασίες

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές

Εκπαίδευση 

των μαθητών 

– Επίτευξη 

των στόχων 

των ΠΣ

Αυτό που 

τελικά 

αποκομίζουν 

οι μαθητές

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές

Γονείς

Προσωπικό 

σχολείου

Όμιλοι

Ευρύτερη 

κοινότητα

- εκπαιδευτικών και διοίκησης

- μεταξύ των εκπαιδευτικών 

(σχεδιασμός και διδασκαλία, 

κατανομή μαθημάτων, 

επαγγελματική ανάπτυξη )

-εκπαιδευτικών και μαθητών

- ρόλος εκπαιδευτικών (π.χ. 

διδάσκει), ρόλος μαθητών (π.χ. 

ακολουθεί οδηγίες)





• Το καλύτερο εργαλείο για τη διαχείριση της τάξης μας/της μαθητικής 
ομάδας μας είναι το μάθημα που είναι προσανατολισμένο ή 
διαφορετικά στο οποίο εξασφαλίζεται η εμπλοκή των μαθητών μας.

• Για την οικειοποίηση, για παράδειγμα μιας λέξης, χρειάζεται ο ίδιος ο 
μαθητής (όλοι οι μαθητές) να εμπλακεί ενεργά και όχι απλά να είναι 
θεατής/ακροατής για να την «κάνει κτήμα» του (π.χ. στο μάθημα των 
Μαθηματικών), όπως σημειώνουν δυο σημαντικοί στοχαστές ο Wittgenstein
& o Bakhtin.

Wittgenstein, L. (1977). Φιλοσοφικές έρευνες.
Μτφρ. Π. Χριστοδουλίδης, Αθήνα: Εκδ.
Παπαζήση.

Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination. Austin:
University of Texas Press.



Εξασφαλίζοντας την εμπλοκή όλων των 

μαθητών/τριών



Ποιο από αυτά δεν ταιριάζει; Βρείτε ένα λόγο 

που το ένα δεν ταιριάζει με τα άλλα τρία! 



Steve Wyborney

How many blue 

shapes do you 

see? 

Splat!

How many 

shapes are 

under the splat?  

How do you 

know?
How else could 

you know?
Let’s look under 

the splat to see 

how many 

shapes are 

there.What can we 

learn from this 

picture?

9

www.stevewyborney.com

… και με χρήση των 

ΤΠΕ

http://www.stevewyborney.com/


Εξασφαλίζοντας την εμπλοκή όλων των 

μαθητών/τριών





Μάθηση με νόημα



Τα μαθηματικά σχετίζονται με τη δημιουργικότητα 

και τη δημιουργία νοήματος.



Μια βασική αρχή στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών: Από τις άτυπες στρατηγικές στους 

αλγόριθμους



Από τις άτυπες στρατηγικές στους 

αλγόριθμους

Ο πολλαπλασιασμός 

στην Τρίτη.

Δραστηριότητες



Από τις άτυπες στρατηγικές στους αλγόριθμους



Από τις άτυπες στρατηγικές 

στους αλγόριθμους



Από τις άτυπες στρατηγικές 

στους αλγόριθμους

Μάθημα 10





Η εισαγωγική 

δραστηριότητα



Από τις άτυπες στρατηγικές 

στους αλγόριθμους Ποια  είναι η 

άποψή σας για 

τη 

δραστηριότητα;



Αρχές/προσανατολισμοί για τη φύση της 

μαθησιακής διαδικασίας
Καθένας/καθεμιά έχει τη δυνατότητα να μάθει.

- Μαθαίνουμε με διάφορους τρόπους, με βάση τις ικανότητές, τις προτιμήσεις, τα 
ενδιαφέροντά μας.

- Η μάθηση λαμβάνει χώρα/καθίσταται αποτελεσματική διαμέσου διαδικασιών 
διερεύνησης, διερώτησης, πειραματισμών και επίλυσης προβλημάτων.

- Μάθηση προκύπτει μέσω της απόκτησης/οικειοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων, 
κατασκευής νοήματος και μεταφοράς του σε άλλα πλαίσια.

- Η μάθηση είναι ενεργός διαδικασία, κοινωνική διαδικασία και λαμβάνει 
αποτελεσματικότερα χώρα διαμέσου συνεργασίας και (ποιοτικών) 
αλληλεπιδράσεων.

- Η μάθηση λαμβάνει χώρα όταν νιώθουμε/αισθανόμαστε ασφαλείς, 
πιστεύουμε/ουν στον εαυτό μας/σε εμάς, μπορούμε να παίρνουμε ρίσκα/δοκιμάζουμε 
νέα πράγματα/δεν φοβόμαστε να κάνουμε λάθη.

- Η μαθησιακή διαδικασία χρειάζεται να εμπεριέχει προκλήσεις, να έχει νόημα, 
στόχο και να εξασφαλίζει την εμπλοκή των συμμετεχόντων.

- Η μάθηση περιλαμβάνει μεταγνωστικές και αναστοχαστικές διαδικασίες και 
απαιτεί από τους μανθάνοντες να είναι υπεύθυνοι για την μάθησή τους.

The Surprising Truth About Learning in Schools | Will Richardson | TEDxWestVancouverED

Will Richardson: Η αναπάντεχη "αλήθεια" σχετικά με τη διαδικασία μάθησης στα σχολεία

https://www.youtube.com/watch?v=sxyKNMrhEvY

https://www.youtube.com/watch?v=sxyKNMrhEvY


3.

Δημιουργώντας μια κοινότητα 

μάθησης: 

ΠΣ, γνωστικό περιεχόμενο & 

διδακτική του



Θεματικές ενότητες



Κατανόηση εννοιών, διαδικασιών, σχέσεων



https://www.mathisfigureoutable.com/development/

https://www.mathisfigureoutable.com/blog/

https://www.mathisfigureoutable.com/development/
https://www.mathisfigureoutable.com/blog/


Τροχιά Μάθησης και 

Διδασκαλίας (ΤΜΔ)
Κάθε ΤΔΕ συναπαρτίζεται από τρία μέρη: 

έναν μαθηματικό στόχο (πρόκειται για συστάδες εννοιών, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων που είναι μαθηματικά και μαθησιακά θεμελιώδεις), μια 

διαδρομή (επάλληλα, προοδευτικά αναπτυσσόμενα επίπεδα σκέψης 

που οδηγούν στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε), κατά την οποία οι 

μαθητές αναπτύσσονται για να επιτύχουν το συγκεκριμένο στόχο και 

ένα σύνολο από διδακτικές δραστηριότητες, αντίστοιχες των 

επιπέδων σκέψης που διακρίνονται στη διαδρομή ή τη χαρακτηρίζουν, 

οι οποίες θα προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη στους μαθητές 

για να αναπτύξουν ανώτερα επίπεδα σκέψης.

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

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%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC %E2%80%94 %CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf


Κατανόηση «εννοιών» - Τροχιά 

Μάθησης και Διδασκαλίας (ΤΜΔ) 

μαθητών

Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). Learning and teaching early math: The 

learning trajectories approach. Routledge.

Τι μπορεί να 

σκεφτεί/γνωρίζει ένας 

μαθητής Γ΄ δημοτικού 

για τον αριθμό 16?

Τι μπορεί να 

σκεφτεί/γνωρίζει ένας 

μαθητής 

ΣΤ΄Δημοτικού για τον 

αριθμό 16?
- το νόημα του αριθμού –



Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

➢ Χώρος και Σχήμα
➢ Μεταβολή και Σχέσεις
➢ Ποσότητα
➢ Αβεβαιότητα

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%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC %E2%80%94 %CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf


Η τροχιά της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

https://vimeo.com/157768846


Η τροχιά του κλάσματος

https://vimeo.com/194878951


https://gfletchy.com/2015/12/18/the-progression-of-multiplication/

Η σταδιακή ανάπτυξη της έννοιας του πολλαπλασιασμού
Τ
ο
 γ

ν
ω

σ
τι

κ
ό
 π

ερ
ιε

χ
ό
μ

εν
ο

https://gfletchy.com/2015/12/18/the-progression-of-multiplication/


4.

Δημιουργώντας μια κοινότητα 

μάθησης: 

Η γλώσσα των Μαθηματικών





http://event.lvl3.on24.com/event/12/66/57/5/rt/1/documents/resourceList1478705163225/161115presentation.pdf

http://event.lvl3.on24.com/event/12/66/57/5/rt/1/documents/resourceList1478705163225/161115presentation.pdf


«Every Student Is a Mathematics Language Learner», Laney Sammon, Volume 13 | Issue 

22 | July 26, 2018, Talking in Math

http://www.ascd.org/ascd-express/vol13/1322-sammons.aspx

• «Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά από ορισμένες οικογένειες 
εκτίθενται σε πέντε φορές περισσότερες λέξεις από άλλα 
παιδιά (Hart and Risley, 1995).

• Για μερικούς μαθητές, πολλοί μαθηματικοί όροι είναι όροι 
που σπάνια οι συγκεκριμένοι μαθητές συναντούν εκτός 
σχολείου.

• Επιπλέον, οι όροι που οι μαθητές πιστεύουν ότι γνωρίζουν 
μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικό νόημα ως μαθηματικές 
έννοιες»

http://www.ascd.org/ascd-express/vol13/1322-sammons.aspx


Η «γλώσσα» των σχολικών 

εγχειριδίων



Η «γλώσσα» των σχολικών 

εγχειριδίων



Τα συμπεράσματα











Ικανότητα ενός ατόμου να χειρίζεται τη μαθηματική 

γλώσσα και τα εργαλεία: Επικοινωνία

Τι μπορεί να αφορά η επικοινωνία:

• Συζητήσεις για τους αριθμούς - (number talks)

• Μαθηματικές αναπαραστάσεις (διαγράμματα, υλικά από σκυρόδεμα, συμβολικές 

συμβολές κ.λπ.) - Mathematical representations (diagrams, concrete materials,

symbolic notations etc)

• Μαθηματικές έννοιες (mathematical concepts)

• Σύγκριση και αντιπαραβολή στρατηγικών επίλυση προβλημάτων ή 

υπολογιστικών στρατηγικών - Compare and contrast problem solving or 

computational strategies

• Μαθηματικός συλλογισμός  - Mathematical reasoning

• Μαθηματικούς όρους και τους ορισμούς τους - Mathematical terms and their

definitions



5.

Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης:

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας





1. Αρχίζουμε με τα μαθηματικά                            Αναγνωρίζουμε τις μαθηματικές έννοιες και τις διαδικασίες

2. Σκεφτόμαστε τους 

μαθητές/μαθήτριές μας

Συσχετίζουμε τις έννοιες με τις προηγούμενες ιδέες και 

εμπειρίες

Τα μαθηματικά θα πρέπει να έχουν ένα βαθμό δυσκολίας 

αλλά θα πρέπει να είναι κατανοητά από τα παιδιά

3. Αποφασίζουμε για την βασική 

δραστηριότητα εκκίνησης

Επιλέγουμε/διαμορφώνουμε μια δραστηριότητα που θα 

βοηθήσει τα παιδιά να διερευνήσουν την έννοια 

(έννοιες) που επιλέχτηκε στο πρώτο βήμα

Πώς αυτή η δραστηριότητα 

οδηγεί στην σταδιακή 

οικειοποίηση/κατασκευή 

της έννοιας (των εννοιών) 

4. Προβλέπουμε τι θα συμβεί. Δημιουργούμε τις κατάλληλες προσαρμογές και 

τροποποιήσεις για τα παιδιά που θα ίσως δυσκολευτούν 

κατά τη διάρκεια της βασικής δραστηριότητας

Διαχείριση των λαθών.

Ο ρόλο της διαφορετικής λύσης.

Ο ρόλο της μαθηματικής 

συζήτησης.

Ο ρόλος της συνεργασίας.

5. Αποφασίζουμε για τις 

δραστηριότητες 

επισημοποίησης της 

γνώσης

Επιλέγουμε/διαμορφώνουμε τις κατάλληλες δραστηριότητες Πώς αυτές οι δραστηριότητες 

οδηγούν στη σταδιακή 

οικειοποίηση/κατασκευή 

της έννοιας (των εννοιών)

6. Σχεδιάζουμε την «κατά τη 

διάρκεια» φάση

Τι υποδείξεις και τι βοήθεια μπορούμε να δώσουμε στα 

παιδιά καθώς εργάζονται;

Σκεφτόμαστε πιθανές προεκτάσεις ή εναλλακτικά σενάρια.

Με ποιους τρόπους δίνουν 

απάντηση. (χρειάστηκαν να 

κατασκευάσουν εικόνα, 

έκαναν αριθμητικό 

υπολογισμό, έκαναν λάθος, 

τι ποιότητας λάθος έκαναν 

κ.λπ.).

7. Σχεδιάζουμε την «μετά φάση» Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα της γνώσης των 

μαθητών μας; 

Πώς θα αναφέρουν τα ευρήματά τους τα παιδιά;

Τι δραστηριότητες θα αναθέσουμε;

Τι ερωτήσεις θα κάνουμε;

Προετοιμασία 

διδασκαλίας 

μαθήματος



6.

Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης:

Χαρακτηριστικά μιας καλής μαθηματικής 

δραστηριότητας



Ποια μπορεί να 

είναι τα 

χαρακτηριστικά μιας 

«καλής» 

δραστηριότητας;





Η εισαγωγική 

δραστηριότητα



Η εισαγωγική 

δραστηριότητα



Η εισαγωγική 

δραστηριότητα



Η εισαγωγική 

δραστηριότητα



Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης: Μερικά 

από τα χαρακτηριστικά μιας καλής μαθηματικής 

δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα 

• Να είναι πλούσια, ουσιαστική, ένα πρόβλημα που έχει 

ενδιαφέρον κάποιος να εμπλακεί στη λύση του.

• Να έχει σαφείς και σημαντικούς στόχους.

• Να υποκινεί και να υποστηρίζει την ανάπτυξη σημαντικών 

ικανοτήτων.

• Να είναι προσιτή σε κάθε μαθητή, τουλάχιστον στο ξεκίνημα 

(χαμηλό «πάτωμα», υψηλό «ταβάνι»).

• Να επιδέχεται διάφορες προσεγγίσεις.

• Να προωθεί τη συζήτηση και την επικοινωνία.

(Κολέζα, 2009, σελ. 87) 





7.

Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης:

Προσανατολισμοί στην τάξη για μια 

νοοτροπία ανάπτυξης στα μαθηματικά



• Τα μαθηματικά σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και τη 
δημιουργία νοήματος.

• Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να μάθει μαθηματικά σε 
υψηλό επίπεδο. (Οι μαθητές/τριές μας πιστεύουν ότι όλοι 
μπορούν να τα καταφέρουν/τα καταφέρνουν -
«Πιστεύουμε στον εαυτό μας, μπορούμε να μάθουμε ότι 
βάλουμε στόχο»).

• Τα μαθηματικά είναι ανοικτά.

• Προωθείται η περιέργεια και η διερεύνηση.

Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης: Προσανατολισμοί 

στην τάξη για μια νοοτροπία ανάπτυξης στα μαθηματικά (1)



• Τα λάθη και οι προσκλήσεις είναι ευκαιρίες για μάθηση. Η τάξη είναι 
ένα περιβάλλον που οι μαθητές/τριες ρισκάρουν και τα λάθη 
εκτιμώνται (γιατί θεωρούνται διαδικασία μάθησης).

• Η μαθηματική εκπαίδευση εστιάζει  στη μάθηση/στη μαθησιακή 
διαδικασία και όχι στην επίδοση (οι μαθητές έχουν τροχιές μάθησης).

• Οι κατάλληλες ερωτήσεις και συζητήσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη και 
βαθύτερη κατανόηση.

• Η οπτικοποίηση των εννοιών (τα μαθηματικά επικοινωνούνται και 
οπτικά) και η σύνδεση των εννοιών ενδυναμώνουν τη μαθηματική 
σκέψη. 

• Η μελέτη σε βάθος (εννοιών, διαδικασιών & στρατηγικών, π.χ. 
επίλυσης προβλημάτων) και ο αναστοχασμός επί αυτών είναι πιο 
σημαντική από τη ταχύτητα.

Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης: Προσανατολισμοί 

στην τάξη για μια νοοτροπία ανάπτυξης στα μαθηματικά (2)



1. Τα μαθηματικά σχετίζονται με τη 

δημιουργικότητα και τη δημιουργία νοήματος.

Μαθηματικά: Η επιστήμη 

του προτύπου και της τάξης

Μαθηματικά: Η επιστήμη 

του προτύπου και της τάξης



Τα μαθηματικά σχετίζονται με τη δημιουργικότητα 

και τη δημιουργία νοήματος

Αριθμός, 

αξιακή θέση 

ψηφίου και 

νόημα



Τα μαθηματικά (αλλά και η διδασκαλία τους) 

σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και τη 

δημιουργία νοήματος.

γωνίες, νόημα, 

σύνδεση με 

καθημερινή 

ζωή



Κάνουμε εκτιμήσεις

http://www.estimation180.com

εκτίμηση, 

νόημα, 

σύνδεση με 

καθημερινή ζωή

Τα μαθηματικά σχετίζονται 

με τη δημιουργικότητα και 

τη δημιουργία νοήματος

http://www.estimation180.com/


2. Τα μαθηματικά είναι ανοικτά

Επαναληπτικό 

25-32, Ε΄ τάξη



Τα 

μαθηματικά 

είναι ανοικτά



Τα μαθηματικά είναι ανοικτά



Τα μαθηματικά είναι ανοικτά

Η ρουτίνα ποιο από αυτά δεν ταιριάζει («Which One 

Doesn’t Belong») ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν 

για ομοιότητες και διαφορετικές ανάμεσα σε μια ομάδα 

αριθμών, μαθηματικών εκφράσεων, σχημάτων ή 

εικόνων.

http://wodb.ca

Η ρουτίνα «ποιο από αυτά δεν ταιριάζει» («Which One 

Doesn’t Belong») ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να 

σκεφτούν για ομοιότητες και διαφορετικές ανάμεσα σε 

μια ομάδα αριθμών, μαθηματικών εκφράσεων, 

σχημάτων ή εικόνων.

http://wodb.ca

http://wodb.ca/
http://wodb.ca/


Εργαζόμενοι σε μια ανοικτή 

αριθμογραμμή



Εάν η απάντηση 

είναι ένα 1/3 

της σοκολάτας 

ποια είναι η 

ερώτηση;

Τα 

μαθηματικά 

είναι 

ανοικτά



Συζητήσεις για τους αριθμούς 

(Number talks)



Μάθημα 20

Οι νοεροί υπολογισμοί

Στη Στ΄ δίνεται έμφαση 

στους νοερούς υπολογισμούς;



Οι νοεροί υπολογισμοί

Παραδείγματα από τα 

βιβλία

Δ΄ τάξη

Ε΄ τάξη



Οι νοεροί υπολογισμοί

Στ΄ τάξη, κεφ. 7, ΤΕ



Μαθηματικές συζητήσεις με αριθμούς: 

εναλλακτικοί τρόποι σκέψης

• Νοεροί υπολογισμοί

87 + ….= 113

• Εκτιμήσεις

32 Χ 48=  

https://nrich.maths.org/10737

https://nrich.maths.org/10737


Η καλλιέργεια των αυτοσχεδίων στρατηγικών από μέρους 

των μαθητών καθώς και τακτική χρήση τους έχουν 

πολλές θετικές πλευρές για τη μαθησιακή διαδικασία, 

όπως (Van de Walle, 2007, σελ. 295-296): 

• Τα παιδιά κάνουν λιγότερα λάθη με τις αυτοσχέδιες στρατηγικές που 

επινοούν.

• Απαιτείται λιγότερο επαναληπτική διαδικασία.

• Τα παιδία αναπτύσσουν το νόημα των αριθμών.

• Οι αυτοσχέδιες στρατηγικές αποτελούν τη βάση για τους νοερούς 

υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις.

• Οι ευέλικτες μέθοδοι συχνά είναι πιο γρήγορες από ότι οι 

παραδοσιακοί αλγόριθμοι.

Οι νοεροί υπολογισμοί



Οι νοεροί υπολογισμοί

Δραστηριότητες



Κάνουμε εκτιμήσεις



Κάνουμε εκτιμήσεις



Η εκτίμηση

Μάθημα 8



Η εκτίμηση
Η ικανότητα της εκτίμησης βοηθάει, όπως και η ικανότητα των νοερών 

υπολογισμών, με τη σειρά της τους μαθητές να εργάζονται επαρκώς με τους 

φυσικούς αριθμούς. 

Ο Van de Walle (2007, σελ. 326), αναφέρει ότι στο Δημοτικό Σχολείο 

συναντούμε τρεις τύπους εκτίμησης:  

• Εκτίμησης μιας μέτρησης. Για παράδειγμα να υπολογίσουμε το μήκος 

ενός διαδρόμου, η το βάρος μιας ποσότητας μήλων.

• Εκτίμησης μιας ποσότητας. Για παράδειγμα να εκτιμήσουμε των αριθμό 

των μήλων σε μια σακούλα.

• Εκτίμησης ενός υπολογισμού. Για παράδειγμα, θα μου φτάσουν τα 12 

ευρώ για να αγοράσω 6 σοκολάτες των 1,5 ευρώ.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να εμπλέκει τους μαθητές σε δραστηριότητες 

εκτιμήσεων, έτσι ώστε να τους διδάσκει για τη φύση της εκτίμησης (π.χ. η 

εκτίμηση δεν είναι μια τυχαία μαντεψιά), τα είδη της, τη γλώσσα της 

(περίπου, κοντά, σχεδόν, πάνω κάτω, μεταξύ, …) αλλά και τις στρατηγικές 

εκτίμησης.



3. Η οπτικοποίηση 

των εννοιών (τα 

μαθηματικά 

επικοινωνούνται και 

οπτικά) 

&

η σύνδεση των 

εννοιών 

ενδυναμώνουν τη 

μαθηματική σκέψη.

https://twitter.com/twitter/statuses/95

3450759768756224

https://twitter.com/twitter/statuses/953450759768756224


https://www.geogebra.org/m/AZnX7deX

… και με χρήση των ΤΠΕ, π.χ. με αξιοποίηση του 

geogebra

https://www.geogebra.org/m/AZnX7deX


Ψηφιακά εργαλεία στο διαδραστικό βιβλίο 

των μαθηματικών
• Δυναμικός χειρισμός γεωμετρικών αντικειμένων και 

σχέσεων

– Κεφ. 42 – Καθετότητα – Ύψη τριγώνων

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4270?locale=el


Οπτικοποίηση των εννοιών: Από τα φυσικά αντικείμενα & τις αναπαραστάσεις στα σύμβολα



Οπτικοποίηση των εννοιών: Από τα φυσικά 

αντικείμενα & τις αναπαραστάσεις στα σύμβολα



Οπτικοποίηση των εννοιών: Από τα φυσικά 

αντικείμενα & τις αναπαραστάσεις στα σύμβολα



Πολλαπλές αναπαραστάσεις, μοντέλα  και 

συσχετιστική κατανόηση





Μάθημα 15

Η χρήση 

μοντέλων 

στα 

διδακτικά 

εγχειρίδια



Μάθημα 21

Η χρήση μοντέλων/διδακτικών 

εργαλείων στα διδακτικά 

εγχειρίδια



Χρήση χειραπτικού υλικού

• Κεφ. 24 – Πιθανότητες



Μοντέλα δεκαδικής βάσης και η σχέση δέκα κάνουν ένα Από ποιο ή ποια μοντέλα να ξεκινήσουμε;

Μοντέλα για τη αξιακή θέση ψηφίου



Εννοιολογικοί χάρτες για βαθύτερη κατανόηση

Η οπτικοποίηση, η σύνδεση εννοιών & η αξιοποίηση εργαλείων



Η οπτικοποίηση των εννοιών



Η οπτικοποίηση των εννοιών (τα μαθηματικά επικοινωνούνται και 

οπτικά) & η σύνδεση των εννοιών ενδυναμώνουν τη μαθηματική σκέψη.



Η οπτικοποίηση των εννοιών (τα μαθηματικά επικοινωνούνται και 

οπτικά) και η σύνδεση των εννοιών ενδυναμώνουν τη μαθηματική 

σκέψη.

https://solveme.edc.org/Mobiles.html

https://solveme.edc.org/Mobiles.html


Η οπτικοποίηση των εννοιών



Η οπτικοποίηση των 

εννοιών (τα 

μαθηματικά 

επικοινωνούνται και 

οπτικά) και η 

σύνδεση των 

εννοιών 

ενδυναμώνουν τη 

μαθηματική σκέψη.



https://mathvisuals.wordpress.com/addition-subtraction/

Η οπτικοποίηση των εννοιών (τα μαθηματικά επικοινωνούνται και 

οπτικά) και η σύνδεση των εννοιών ενδυναμώνουν τη μαθηματική 

σκέψη.

https://mathvisuals.wordpress.com/addition-subtraction/
https://vimeo.com/260583020


Η οπτικοποίηση των εννοιών

Κατανοούμε την έννοια, 

εξοικειωνόμαστε σταδιακά με 

τη διαδικασία, κατακτούμε 

τελικά τον αλγόριθμο.



Άτυπες μονάδες μέτρησης



http://www.fractionmonkeys.co.uk/activity/

http://oame.on.ca/CLIPS/swfPlayer.html?swfURL=tools/Number

Line1.swf

Η οπτικοποίηση των εννοιών & η αξιοποίηση εργαλείων

http://www.fractionmonkeys.co.uk/activity/
http://oame.on.ca/CLIPS/swfPlayer.html?swfURL=tools/NumberLine1.swf


Η οπτικοποίηση των εννοιών & η αξιοποίηση εργαλείων



Η οπτικοποίηση των εννοιών & η αξιοποίηση εργαλείων



Βρείτε το γινόμενο 18Χ5 με μια 

οπτική/γεωμετρική λύση







Η χρήση και η 

αξιοποίηση 

μοντέλων και 

γενικά 

πολιτισμικών 

εργαλείων στην 

τάξη



Τα πολιτισμικά εργαλεία



4. Κάθε 

μαθητής/τρια 

μπορεί να 

μάθει 

μαθηματικά σε 

υψηλό 

επίπεδο. 
````````

Οι 

μαθητές/τριές 

μας πιστεύουν 

ότι όλοι 

μπορούν να τα 

καταφέρουν/

τα 

καταφέρνουν.



Τι χαρακτηρίζει τα παιδιά όταν γεννιούνται;

Περιέργεια 

Πειραματισμός

Συνεχής δίψα για μάθηση

Θέληση για να καταφέρουν 

και στα δύσκολα



… μερικά χρόνια αργότερα







Τα παιδιά δεν μισούν τα μαθηματικά. 

Αυτό που μισούν είναι να είναι σε 

κατάσταση σύγχυσης, φόβου και 

αμηχανίας όταν κάνουν μαθηματικά.

Με την κατανόηση με νόημα έρχεται το 

πάθος/η αγάπη για τα μαθηματικά, και 

με το πάθος/την αγάπη έρχεται η 

ανάπτυξη. 

Ένας «θησαυρός» δυνατοτήτων που 

όλα τα παιδιά εν δυνάμει έχουν 

ξεκλειδώνει.



5. Η μελέτη σε βάθος (εννοιών, διαδικασιών & στρατηγικών, 

π.χ. επίλυσης προβλημάτων) και ο αναστοχασμός επί 

αυτών είναι πιο σημαντική από τη ταχύτητα



Η μελέτη σε βάθος 

είναι πιο σημαντική 

από τη ταχύτητα



6. Προωθείται η περιέργεια και η διερεύνηση



Μάθηση μέσω διερεύνησης και ανακάλυψης



Προωθείται η 

παιγνιώδης 

μάθηση



Προωθείται η 

παιγνιώδης 

μάθηση



Παιχνίδι και μαθηματικά



Παιγνιώδης εξοικείωση με τα 

ισοδύναμα κλάσματα



Μαθηματικά & Παιχνίδι: «Μουσείο» κλασμάτων



https://www.geogebra.org/m/FzUM9TeD

… και με χρήση των 

ΤΠΕ

https://www.geogebra.org/m/FzUM9TeD


Οι ιδέες των μαθητών – Διδακτική 

αξιοποίηση του λάθους – Κριτική σκέψη



Εξηγούμε τα λάθη



«Τι πήγε λάθος;»



Το λάθος & η διαχείρισή του

1) Επιτρέψτε τα λάθη.

2) Υποστηρίξτε την προσπάθεια.

3) Δώστε τη δυνατότητα στους 

μαθητές να διδάξουν και αυτοί.



Τα λάθη μας 

…

αναμένονται

γίνονται σεβαστά

διορθώνονται

εντοπίζονται



8. Τα μαθηματικά σχετίζονται με τη 

μάθηση και όχι την επίδοση 

- Κάθε μαθητής/τρια έχει το ρυθμό του.

- Όλοι και όλες μπορούν να τα καταφέρουν στα 

μαθηματικά

- Οι ταυτότητες ως προς τα μαθηματικά που θα 

δημιουργήσουν οι μαθητές/τριες εξαρτώνται 

από τα επικοινωνιακά ρεπερτόρια και τις 

πρακτικές των εκπαιδευτικών αλλά όχι μόνο.



Τα μαθηματικά 

σχετίζονται με τη 

μάθηση και όχι 

(μόνο) την 

επίδοση 



Η ανατροφοδότηση σχετίζεται με τη 

μάθηση και όχι την επίδοση 



«Η κοινωνική αλληλεπίδραση δε διευκολύνει απλά τη νοητική ανάπτυξη αλλά τη δημιουργεί» (Vygotsky, 1981)

… έρευνες αναφέρουν

Οι επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια των μαθησιακών
δραστηριοτήτων δε διαμορφώνουν πάντοτε αποτελεσματικές
μαθησιακές διαδικασίες.

(π.χ. Scott 1998, Mortimer & Scott 2003, Wegerif and Mercer 2000, Barron 2000, Wells
1999, Hogan 1999, Kumpulainen 1999…)

9. Οι κατάλληλες επικοινωνιακές αλληλεπίδρασεις, 

ερωτήσεις και οι συζητήσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη 

και βαθύτερη κατανόηση



Talking in Math, Volume 13 | Issue 22 | July 26, 

2018

• «Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να διαμορφώνουν, 

διατυπώνουν και  να επικοινωνούν τη μαθηματική 

σκέψη τους.»

• «Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν 

ασφαλή χώρο για «ατελείς» διερευνητικές μαθηματικές 

συζητήσεις, αξιοποιώντας επικοινωνιακά ρεπερτόρια 

και στρατηγικές που εμπλέκουν όλους τους μαθητές, 

όπως επίσης δραστηριότητες και ρουτίνες που 

παρακινούν τους μαθητές να συνομιλούν μεταξύ τους 

καθώς εργάζονται προς μια λύση.»

http://www.ascd.org/ascd-express/vol13/1322-toc.aspx

http://www.ascd.org/ascd-express/vol13/1322-toc.aspx


Developing a Classroom Community Where Students Feel Safe to Talk

Tessa Kaplan and Rozlynn Dance, Volume 13 | Issue 22 | July 26, 2018, Talking in Math

1. «Διδάξτε» τους μαθητές να σέβονται τις ιδέες των 
άλλων, ειδικά όταν είναι διαφορετικές από τις δικές 
τους.

2. Αναγνωρίστε τα λάθη ως σημαντικό κομμάτι της 
μαθησιακής διαδικασίας και ενθαρρύνετε τους 
μαθητές σας να ρισκάρουν.

3. Ενθαρρύνετε την ανάδυση πολλών και 
διαφορετικών στρατηγικών και εστιάστε λιγότερο 
στην απάντηση.

4. Αμφισβητήστε τα πάντα.

http://www.ascd.org/ascd-express/vol13/1322-kaplan.aspx

http://www.ascd.org/ascd-express/vol13/1322-kaplan.aspx


«Research-Based Tips to Turn Up Math Talk», 

Bridget Soumeillan, Volume 13 | Issue 22 | July 26, 2018, Talking in Math

• Δημιουργήστε δομές και διαδικασίες λόγου που προωθούν τη 
συζήτηση

• Εξοικειωθείτε με τους τρεις διαφορετικούς τύπους 
επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων των μαθητικών ομάδων

(ομιλία αμφισβήτησης, σωρευτική ομιλία, διερευνητική ομιλία)

• Εξασφαλίστε τη συμμέτοχή όλων των μαθητών και αναθέστε 
ρόλους

• Αξιοποιήστε κατάλληλα και ισορροπημένα την ατομική και 
ομαδική εργασία

https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk

https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/resources/

http://www.ascd.org/ascd-express/vol13/1322-soumeillan.aspx

https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/
https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/resources/
http://www.ascd.org/ascd-express/vol13/1322-soumeillan.aspx




9. Οι κατάλληλες ερωτήσεις και οι συζητήσεις 

οδηγούν σε μεγαλύτερη και βαθύτερη κατανόηση

Α. Βοηθάμε/υποστηρίζουμε τους/τις μαθητές/τριες να εργαστούν μαζί 

για να δημιουργήσουν μαθηματικά νοήματα με την καθοδήγηση μας.

-Συμφωνείτε;

- Διαφωνείτε; Ποιο είναι το επιχείρημα σας;

-Βρήκε κάποιος μια διαφορετική απάντηση; 

- ……..

Β. Βοηθάμε τους/τις μαθητές/τριες να κάνουν υποθέσεις, να 

ανακαλύπτουν, να επιλύουν.

-Τι θα συνέβαινε αν …

-Πόσο σίγουρος είσαι για την απάντησή σου; 

- Έχεις κάποια στρατηγική; Μπορείς να μας την εξηγήσεις; 

- ……..



9. Οι κατάλληλες ερωτήσεις και οι συζητήσεις 

οδηγούν σε μεγαλύτερη και βαθύτερη κατανόηση

Γ. Βοηθάμε τους/τις μαθητές/τριες να συλλογίζονται με μαθηματικό 

τρόπο.

- Πώς ξεκίνησες τη σκέψη σου γι αυτό το πρόβλημα;

- Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσατε να λύσετε το πρόβλημα;

- Πώς θα μπορούσαμε να σπάσουμε το πρόβλημα σε μικρότερα βήματα;

- Σε τι διαφερει η λύση σας από τη λύση αυτής της ομάδας; Έχουν κάτι 

κοινό;

-…….

Δ. Βοηθάμε τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν το πρόβλημα.

- Μπορείς να μας πεις το πρόβλημα με δικά σου λόγια;

-- Υπάρχει κάποια πληροφορία στο πρόβλημα που είναι περιττή; Ή 

χρειαζόμαστε κάποια άλλη πληροφορία;

-………….



9. Οι κατάλληλες ερωτήσεις και οι συζητήσεις 

οδηγούν σε μεγαλύτερη και βαθύτερη κατανόηση

Ε. Βοηθάμε τους/τις μαθητές/τριες να αξιολογήσουν τα βήματά τους 

και το βαθμός συνεργασίας τους στη  ομάδα.

- Τι θα χρειαστεί να κάνετε στη συνέχεια;

- Ήταν η συνεργασία σας στην επίλυση του προβλήματος εποικοδομητική;

-……..

ΣΤ. Βοηθάμε τους/τις μαθητές/τριες να συνδέουν τα μαθηματικά με τις 

ιδέες και τις εφαρμογές τους.

- Έχουμε λύσει κάποιο παρόμοιο πρόβλημα άλλη φορά;

- Ποιες έννοιες χρησιμοποιήσατε για να λύσετε το πρόβλημα;

- ………..



9. Οι κατάλληλες ερωτήσεις και οι συζητήσεις 

οδηγούν σε μεγαλύτερη και βαθύτερη κατανόηση

Ζ. Βοηθάμε τους/τις μαθητές/τριες να επιμένουν.

-Μπορείς να κάνεις κάποια υπόθεση;

- Ποια άλλη στρατηγική σκέφτεσαι ή μπορείς να δοκιμάσεις;

- Υπάρχει άλλος τρόπος να το εξηγήσεις ή να το διατυπώσεις αυτό;

-……..

Η. Βοηθάμε τους/τις μαθητές/τριες να εστιάζουν στα μαθηματικά των 

δραστηριοτήτων.

- Ποιο είναι το βασικό που έμαθες ή κατάλαβες από αυτή τη 

δραστηριότατα;

- Διέκρινες/παρατήρησες κάποιο κανόνα ή κάποιο μοτίβο;;

- Ποιες βασικές μαθηματικές έννοιες εφάρμοσες σε αυτό το πρόβλημα;

- ……..



Οι κατάλληλες ερωτήσεις και οι συζητήσεις οδηγούν σε 

μεγαλύτερη και βαθύτερη κατανόηση. 



Καταγράφουμε τον 

τρόπο που 

σκεφτήκαμε και τον 

εξηγούμε.





10. «Πιστεύουμε στον εαυτό μας, μπορούμε 

να μάθουμε στα μαθηματικά ότι βάλουμε 

στόχο»

• Ρωτάμε τους μαθητές μας:

«Τι νιώθεις για τα μαθηματικά;», «Σου 

αρέσουν/αγαπάς τα μαθηματικά;»



Νοοτροπία ανάπτυξης Στατική νοοτροπία

Μπορώ να μάθω οτιδήποτε βάλω στόχο. Είμαι καλός σε αυτό ή δεν είμαι.

Μπορώ να τα καταφέρω ακόμη καλύτερα. Η δουλειά μου είναι αρκετά καλή.

Όταν αποτυγχάνω σε κάτι, επιμένω. («θα 

μου πάρει λίγο χρόνο παραπάνω»)

Όταν αποτυγχάνω σε κάτι, τα παρατάω.

(«αυτό είναι πολύ δύσκολο»)

Όταν αποτυγχάνω/μέσα από τα λάθη μου, 

μαθαίνω. (τα λάθη με βοηθούν να 

βελτιώνομαι»)

Όταν αποτυγχάνω δεν είμαι καλός («έκανα 

πάλι λάθος»)

Θέλω να μου λένε να προσπαθώ. Θέλω να μου λένε ότι είμαι έξυπνος.

Θεωρώ την προσπάθεια απαραίτητη. Θεωρώ την προσπάθεια μάταιη.

Εκμεταλλεύομαι/αξιοποιώ/μου αρέσουν οι 

προσκλήσεις/τα δύσκολα. («χρειάζεται 

να κάνω μεγαλύτερη πρακτική εξάσκηση»)

Δεν μου αρέσουν οι προκλήσεις/τα δύσκολα

(«δεν είμαι καλός σε αυτό», «απλά δεν 

μπορώ να τα καταφέρω»)

Επιμένω στα εμπόδια. («θα δοκιμάσω και 

άλλους τρόπους και θα τα καταφέρω», 

«θέλω λίγο χρόνο ακόμα»)

Τα παρατάω εύκολα. («παραιτούμαι», «δεν 

πρόκειται ποτέ να τα καταφέρω…»)

Μαθαίνω από την κριτική. Αποφεύγω την εποικοδομητική κριτική.

Εμπνέομαι/παρακινούμαι από επιτυχίες 

άλλων.

Απειλούμαι από τις επιτυχίες άλλων.

Πώς «επικοινωνείται» αυτή 

η «νοοτροπία για το πώς 

σκεπτόμαστε»;



Να είμαστε θετικοί ως προς τα 

μαθηματικά
• Με βάση κάποιες έρευνες, υποστηρίζεται ότι οι αντιλήψεις των 

γονέων και των εκπαιδευτικών για τα μαθηματικά επηρεάζουν όχι 
μόνο πώς τοποθετούνται τα παιδιά απέναντι σε αυτά αλλά και τα 
επιτεύγματά τους στα μαθηματικά.

• Να είστε θετικοί έναντι των Μαθηματικών.

• Αποφεύγετε φράσεις όπως:

«Δεν  τα κατάφερνα στα μαθηματικά»

«Μισούσα τα μαθηματικά στο σχολείο»

«Μη στεναχωριέσαι τα μαθηματικά δεν είναι για εσένα»





8.
Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης: 

Εκπαιδευτικοί, διδακτικά εγχειρίδια





Ποια είναι τα όρια της «δύναμης» 

ενός σχολικού εγχειριδίου.



Προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς:

• Βασίστε τη διδασκαλία σας πάνω στις γνώσεις και τις εμπειρίες που 

οι μαθητές φέρνουν στην τάξη. 

• Δίνετε έμφαση κυρίως στον τρόπο προσέγγισης ενός θέματος από 

τους μαθητές και στο συλλογισμό, παρά στην τελική απάντηση.

• Προτείνετε δραστηριότητες που καλλιεργούν το μαθηματικό τρόπο 

σκέψης, όπως:

- Ερμηνεία ή δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων της 

ίδιας μαθηματικής ιδέας

- Ανάλυση και αξιολόγηση ισχυρισμών ή τρόπων λύσης ενός 

προβλήματος

- Κατασκευή και όχι μόνο απλή επίλυση προβλημάτων

- Διόρθωση λαθών ή διατύπωση συμβουλευτικών οδηγιών.

(Κολέζα 2008, σελ.33-38) 



Προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς:

• Δημιουργήστε συνδέσεις:

- Συνδέσεις μεταξύ των νέων πληροφοριών και της 

υπάρχουσας γνώσης.

- Συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων αναπαραστάσεων μιας 

έννοιας 

- Συνδέσεις μεταξύ των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών. 

- Συνδέσεις μεταξύ των Μαθηματικών και της καθημερινής 

εμπειρίας.

-Συνδέσεις μεταξύ των Μαθηματικών και των άλλων 

επιστημονικώς περιοχών.

• Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία με κατάλληλο τρόπο

(Κολέζα 2008, σελ.33-38) 



Μερικές βασικές αρχές για τη μάθηση των 

σχολικών μαθηματικών είναι οι ακόλουθες:

• Αποτελεσματικότερη μάθηση έχουμε όταν ενεργοποιείται το ενδιαφέρον για μάθηση 

των μαθητών και όταν εμπλέκονται σε μαθηματικές δραστηριότητες  με ενεργητικό και 

βιωματικό τρόπο (Λεμονίδης, κ.ά., 2006).

• Όλα τα παιδιά έχουν την ικανότητα να μάθουν μαθηματικά ανεξάρτητα από τις 

προσωπικές τους ιδιαιτερότητες και το κοινωνικο-πολιτισμικό τους υπόβαθρο (Van de 

Walle, 2007, σελ. 35).

• Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθηματικών απαιτεί κατανόηση του τι γνωρίζουν 

οι μαθητές και οι μαθήτριες, τι χρειάζεται να μάθουν και στη συνέχεια εξασφάλιση της 

πρόκλησης κα της υποστήριξης για να μάθουν (αρχή της διδασκαλίας, Van de Walle, 

2007, σελ. 35).

• Η διαδικασία μάθησης των μαθητών είναι μια κατασκευαστική δραστηριότητα. Η 

μαθηματική γνώση δεν μεταδίδεται, αλλά οικοδομείται από το παιδί με βάση τις 

άτυπες γνώσεις που διαθέτει από τις μαθηματικές και μη μαθηματικές του εμπειρίες 

(Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008, σελ.46, Τζεκάκη, 2007). 

• Η μάθηση μιας μαθηματικής έννοιας είναι διαδικασία μακρόχρονη και κινείται σε 

διαδοχικά επίπεδα αφαίρεσης (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2007, σελ. 49). 



Με την ολοκλήρωση της συνάντησης …

• Κάτι που κρατάμε από τη συνάντηση

…………………………………………………………

• Κάτι που θα δοκιμάσουμε 

………………………………………………………

…

• Σκέψεις – Προβληματισμοί

…………………………………………………………



• hashtags στο twitter
#numbersense https://twitter.com/hashtag/numbersense?src=hash

#numbersense https://twitter.com/hashtag/NumberTalks?src=hash/

• Ψηφιακά μαθηματικά παιχνίδια

http://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.topmarks.co.uk/interactive.aspx?cat=21

http://interactivesites.weebly.com/math.html

http://illuminations.nctm.org/

http://resources.woodlands.kent.sch.uk/maths/index.html

http://www.mathplayground.com/games.html

http://www.sheppardsoftware.com/math.htm

http://www.maths-games.org/times-tables-games.html

http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html

https://mathsframe.co.uk/

• Καθημερινές ρουτίνες

http://wodb.ca

http://www.estimation180.com

https://twitter.com/hashtag/numbersense?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NumberTalks?src=hash
http://galileo.org/classroom-examples/math/math-fair-problems/
http://www.multiplication.com/games/all-games
http://www.topmarks.co.uk/interactive.aspx?cat=21
http://interactivesites.weebly.com/math.html
http://illuminations.nctm.org/
http://resources.woodlands.kent.sch.uk/maths/index.html
http://www.mathplayground.com/games.html
http://www.sheppardsoftware.com/math.htm
http://www.maths-games.org/times-tables-games.html
http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html
https://mathsframe.co.uk/
http://wodb.ca/
http://www.estimation180.com/


Number talks

• http://ntimages.weebly.com/photos.html

• http://www.fractiontalks.com/

• https://bstockus.wordpress.com/numberless-word-
problems/?blogsub=confirmed#blog_subscription-3

• http://www.visualpatterns.org/

• https://mathvisuals.wordpress.com/addition-subtraction/

http://ntimages.weebly.com/photos.html
http://www.fractiontalks.com/
https://bstockus.wordpress.com/numberless-word-problems/?blogsub=confirmed#blog_subscription-3
http://www.visualpatterns.org/
https://mathvisuals.wordpress.com/addition-subtraction/
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Δικτυογραφία

http://illuminations.nctm.org/

https://nrich.maths.org/
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https://nrich.maths.org/

