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Διδάσκοντας με στόχο την κατανόηση ΄ 

 

 



Ο κομβικός ρόλος των σχολικών εγχειριδίων 

 Μεταξύ του επίσημου και του κρυφού αναλυτικού 
προγράμματος (Fan et al., 2018) 

 

 Το είδος των δραστηριοτήτων που εκτελούν οι μαθητές 

 

 Οι δάσκαλοι είναι περισσότερο προσκολλημένοι στο 
σχολικό εγχειρίδιο 

 Διδακτικές στρατηγικές, διδακτική μεθοδολογία 

 

 



Διδασκαλία  με στόχο την κατανόηση 

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

 

 

 



 Μάθηση μέσω διερεύνησης και ανακάλυψης 

 



Πολλαπλές αναπαραστάσεις, μοντέλα  και 
συσχετιστική κατανόηση 



Πειραματική διαδικασία: πρόβλεψη – πείραμα - 
συμπέρασμα 



Χρήση χειραπτικού υλικού 

 Κεφ. 24 – Πιθανότητες 

 



Μαθηματικός γραμματισμός και επίλυση 
προβλήματος 

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

 



Ψηφιακά εργαλεία στο διαδραστικό βιβλίο των 
μαθηματικών 

 Μικροπειράματα με στόχο την έμφαση στην παρατήρηση, τη 
διερεύνηση και τον πειραματισμό 

 π.χ. κεφ. 19 – Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με 
κλάσμα 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4272?locale=el


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


Ψηφιακά εργαλεία στο διαδραστικό βιβλίο των 
μαθηματικών 

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

 

 

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


Ο εκπαιδευτικός και η 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 επαγγελματίας 

  



Μαθηματική πρόκληση και διαφοροποίηση 

 Η δραστηριότητα όπως τίθεται στο σχολικό εγχειρίδιο 

 Η δραστηριότητα όπως τίθεται από τον εκπαιδευτικό 
στην τάξη 

 Τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στη δραστηριότητα; 

 Πώς θα χειριστεί τη γλώσσα; 

 Πώς θα διαμορφώσει τα εργαλεία για να είναι προσβάσιμη η 
δραστηριότητα στους μαθητές; 

 Πώς θα βοηθήσει του μαθητές να βρούν την βασική ιδέα; 



Μαθηματική πρόκληση και διαφοροποίηση 

 Η δραστηριότητα όπως αντιμετωπίζεται από τους 
μαθητές (ατομικά ή σε ομάδες) 

 Τι βοήθεια παρέχει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές; 

 Πώς διαφοροποιεί τη βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες των 
μαθητών; 

 Η συζήτηση στη σχολική τάξη και η επέκταση της 
δραστηριότητας 

 Διαχείριση των απαντήσεων των μαθητών 

 Σύνθεση των βασικών ιδεών 

 Επέκταση της δραστηριότητας 



Το πρόβλημα EDUCATE 

 Πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο την 
ισορροπία μαθηματικής πρόκλησης και διαφοροποίησης 

 Οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν σε ομάδες και 
βιντεοσκοπούν τα μαθήματα τους, εντοπίζουν κρίσιμα 
περιστατικά και συζητούν 

 Η δραστηριότητα αντιμετωπίζεται μέσα από τον κύκλο 
(σχολικό εγχειρίδιο, τοποθέτηση της από τον 
εκπαιδευτικό, δράση από τους μαθητές, σύνθεση/ 
επέκταση, διαμόρφωση) 

 Το σχολικό εγχειρίδιο γίνεται ένα «δυναμικό εργαλείο» 
της διδασκαλίας 



 

 

 

Ευχαριστούμε 


