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ΠαιδαγωγικόΠαιδαγωγικό ΤμήμαΤμήμα ΔημοτικήςΔημοτικής ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης



Μαθηματική δραστηριότητα: 
Μαθηματικό περιεχόμενο

►► ΠοιαΠοια είναιείναι ηη συγκεκριμένησυγκεκριμένη μαθηματικήμαθηματική ιδέαιδέα στηνστην οποίαοποία θαθα
επικεντρωθείεπικεντρωθεί;;

►► ΠοιαΠοια είναιείναι τατα βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά αυτήςαυτής τηςτης μαθηματικήςμαθηματικής
ιδέαςιδέας;;

►► ΜεΜε ποιεςποιες άλλεςάλλες μαθηματικέςμαθηματικές ιδέεςιδέες συνδέεταισυνδέεται;;
►► ΕίναιΕίναι ηη νέανέα γνώσηγνώση, , ήή αφοράαφορά σεσε, , επέκτασηεπέκταση υπάρχουσαςυπάρχουσας;;
►► ΣεΣε ποιοποιο επίπεδοεπίπεδο μάθησηςμάθησης θαθα γίνειγίνει ηη επεξεργασίαεπεξεργασία ((παρουσίασηπαρουσίαση, , 

εμπέδωσηεμπέδωση, , επέκτασηεπέκταση//ανάπτυξηανάπτυξη, , εφαρμογήεφαρμογή, , εξάσκησηεξάσκηση););



Μαθηματική δραστηριότητα: 
Σενάριο

►► ΠοιοΠοιο είναιείναι τοτο σενάριοσενάριο, , στοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου οποίουοποίου θαθα αναπτυχθείαναπτυχθεί ηη
μαθηματικήμαθηματική ιδέαιδέα;;

►► ΜεΜε ποιαποια κριτήριακριτήρια έχειέχει επιλεγείεπιλεγεί ((ηλικίαηλικία, , ενδιαφέρονταενδιαφέροντα, , κτλκτλ););



Μαθηματική δραστηριότητα: 
Αναπαράσταση

►► ΠοιαΠοια είδηείδη αναπαράστασηςαναπαράστασης θαθα αξιοποιηθούναξιοποιηθούν καικαι γιατίγιατί;;
 ΕικονικήΕικονική
 ΔιαγραμματικήΔιαγραμματική
 ΓραφικήΓραφική
 ΓλωσσικήΓλωσσική
 ΣυμβολικήΣυμβολική



Μαθηματική δραστηριότητα: 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

►► ΣεΣε τιτι συνίσταταισυνίσταται οο ρόλοςρόλος τουτου;;

►► ΠοιοΠοιο είδοςείδος παρέμβασηςπαρέμβασης θαθα υιοθετηθείυιοθετηθεί;;

►► ΠωςΠως θαθα γίνειγίνει ηη αξιολόγησηαξιολόγηση τηςτης γνώσηςγνώσης πουπου συγκροτήθηκεσυγκροτήθηκε;;



Μαθηματική δραστηριότητα: 
Ο ρόλος του μαθητή

►► ΠωςΠως εξασφαλίζεταιεξασφαλίζεται ηη ενεργήενεργή συμμετοχήσυμμετοχή τουτου μαθητήμαθητή;;

►► ΠωςΠως λαμβάνεταιλαμβάνεται υπόψηυπόψη ηη προϋπάρχουσαπροϋπάρχουσα σχετικήσχετική γνώσηγνώση;;

►► ΠωςΠως εξασφαλίζεταιεξασφαλίζεται ηη μετάβασημετάβαση σεσε επόμενοεπόμενο επίπεδοεπίπεδο γνώσηςγνώσης;;

►► ΜεΜε ποιοποιο τρόποτρόπο ενσωματώνονταιενσωματώνονται στηστη διαδικασίαδιαδικασία μάθησηςμάθησης τατα
λάθηλάθη καικαι οιοι παρανοήσειςπαρανοήσεις πουπου πιθανόνπιθανόν έχουνέχουν οιοι μαθητέςμαθητές, , σχετικάσχετικά
μεμε τητη μελετώμενημελετώμενη μαθηματικήμαθηματική ιδέαιδέα;;



Τυπολογία ‘έργων’
στα μαθηματικά

► Μελέτη περίπτωσης
► Παιχνίδια
► Παραμύθια – διηγήματα
► Δημιουργική γραφή
► Εργασία πεδίου
► Δημοσκοπήσεις
► Δημοσκοπήσεις
► Προσομοιώσεις
► Δραματοποίηση



Διδακτική αξιοποίηση δραστηριοτήτων:
εστιάζοντας στην ανάπτυξη του «μαθηματικώς ‘σκέπτεσθαι’»

ΟιΟι δραστηριότητεςδραστηριότητες::

 ξεκινούνξεκινούν απόαπό τοτο σημείοσημείο στοστο οποίοοποίο βρίσκονταιβρίσκονται οιοι
μαθητέςμαθητές

 εμπεριέχουνεμπεριέχουν προβληματικήπροβληματική πουπου αναδεικνύειαναδεικνύει τητη
μαθηματικήμαθηματική γνώσηγνώση –– στόχοστόχο

 απαιτούναπαιτούν αιτιολόγησηαιτιολόγηση καικαι επεξήγησηεπεξήγηση τωντων απαντήσεωναπαντήσεων
καικαι τωντων μεθόδωνμεθόδων

 παρέχουνπαρέχουν στοστο παιδίπαιδί τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα αναπτύξειαναπτύξει τοτο δικόδικό
τουτου πλαίσιοπλαίσιο κατανόησηςκατανόησης τωντων μαθηματικώνμαθηματικών ιδεώνιδεών

 ενθαρρύνουνενθαρρύνουν τηντην περιέργειάπεριέργειά τουτου, , τονώνουντονώνουν τηντην
αυτοπεποίθησήαυτοπεποίθησή τουτου καικαι ενισχύουνενισχύουν τηντην αυτονομίααυτονομία τουτου..



Διδακτικές πρακτικές: 
εστιάζοντας στη διαλεκτική σχέση ατομικής και συλλογικής

ενεργοποίησης του μαθητή

Διδακτική διαχείριση:

►► δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων ((επιλογήεπιλογή καικαι αξιοποίησηαξιοποίηση))
►► τηςτης μαθηματικήςμαθηματικής γνώσηςγνώσης
►► τωντων λαθώνλαθών τωντων μαθητώνμαθητών
►► τωντων κρίσιμωνκρίσιμων συμβάντωνσυμβάντων
►► τουτου διαλόγουδιαλόγου
►► τηςτης επιχειρηματολογίαςεπιχειρηματολογίας
►► τουτου αναστοχασμούαναστοχασμού
►► τωντων διδακτικώνδιδακτικών παρεμβάσεωνπαρεμβάσεων
►► τωντων διδακτικώνδιδακτικών διλημμάτωνδιλημμάτων ((εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός))


