
ΜιαΜια σύγχρονησύγχρονη διδακτικήδιδακτική θεώρησηθεώρηση
τωντων σχολικώνσχολικών μαθηματικώνμαθηματικών

««ΟιΟι περισσότερεςπερισσότερες σημαντικέςσημαντικές έννοιεςέννοιες καικαι
διαδικασίεςδιαδικασίες τωντων μαθηματικώνμαθηματικών διδάσκονταιδιδάσκονται
καλύτερακαλύτερα μέσωμέσω τηςτης επίλυσηςεπίλυσης προβλημάτωνπροβλημάτων
((ΕΠΕΠ))»»

 ΠαραδοσιακήΠαραδοσιακή προσέγγισηπροσέγγιση: : ηη διδασκαλίαδιδασκαλία ξεκινάξεκινά
απόαπό τοντον εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό

 ΠροσέγγισηΠροσέγγιση επίλυσηςεπίλυσης προβλήματοςπροβλήματος: : ηη
διδασκαλίαδιδασκαλία ξεκινάξεκινά απόαπό τοτο μαθητήμαθητή



ΜιαΜια σύγχρονησύγχρονη διδακτικήδιδακτική θεώρησηθεώρηση
τωντων σχολικώνσχολικών μαθηματικώνμαθηματικών

ΗΗ αξίααξία τηςτης ΠΕΠΕ προσέγγισηςπροσέγγισης::
 ΣτροφήΣτροφή στηστη ‘‘μαθηματικήμαθηματική κατανόησηκατανόηση’’
 ΣυγκρότησηΣυγκρότηση ‘‘μαθηματικήςμαθηματικής ισχύοςισχύος’’: : 

συλλογιστικήσυλλογιστική σκέψησκέψη, , επικοινωνίαεπικοινωνία, , συσχετισμοίσυσχετισμοί
καικαι αναπαραστάσειςαναπαραστάσεις

 ΕνδυνάμωσηΕνδυνάμωση τηςτης αυτοπεποίθησηςαυτοπεποίθησης
 ΠηγήΠηγή πλούσιωνπλούσιων δεδομένωνδεδομένων γιαγια ουσιαστικήουσιαστική

αξιολόγησηαξιολόγηση τουτου μαθητήμαθητή καικαι τηςτης διδακτικήςδιδακτικής
πράξηςπράξης



ΣτοιχείαΣτοιχεία μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

 ΓενικήΓενική αρχήαρχή: : ΔιερεύνησηΔιερεύνηση μέσωμέσω τηςτης διατύπωσηςδιατύπωσης καικαι
τουτου ελέγχουελέγχου υποθέσεωνυποθέσεων, , μεμε κίνητροκίνητρο τηντην περιέργειαπεριέργεια

 ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες πουπου ενθαρρύνουνενθαρρύνουν τηντην αναζήτησηαναζήτηση καικαι
τηντην ανάλυσηανάλυση ήή, , διαφορετικάδιαφορετικά, , τηντην επεξεργασίαεπεξεργασία
δεδομένωνδεδομένων, , οδηγώνταςοδηγώντας::

✔✔ ΣτηνΣτην επέκτασηεπέκταση τηςτης γνώσηςγνώσης

✔✔ ΣτηνΣτην ανάπτυξηανάπτυξη γενικευμένωνγενικευμένων στρατηγικώνστρατηγικών μάθησηςμάθησης, , 
πουπου είναιείναι, , γενικάγενικά, , χρήσιμεςχρήσιμες γιαγια τηντην ανακάλυψηανακάλυψη καικαι
κατάκτησηκατάκτηση τηςτης γνώσηςγνώσης



ΣτοιχείαΣτοιχεία μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

ΠορείαΠορεία

✔✔ ΠαρουσίασηΠαρουσίαση μιαςμιας εφαρμογήςεφαρμογής μεμε μερικώςμερικώς οικείαοικεία
δεδομέναδεδομένα

✔✔ ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση τωντων μαθητώνμαθητών νανα διατυπώσουνδιατυπώσουν αρχέςαρχές
αναζήτησηςαναζήτησης καικαι εύρεσηςεύρεσης λύσεωνλύσεων, , προτούπροτού
προχωρήσουνπροχωρήσουν σεσε οποιαδήποτεοποιαδήποτε περαιτέρωπεραιτέρω μελέτημελέτη τουτου
θέματοςθέματος ((ππ..χχ., ., παρουσίασηπαρουσίαση ενόςενός χάρτηχάρτη καικαι ορισμένωνορισμένων, , 
ελλιπώνελλιπών στοιχείωνστοιχείων))



ΣτοιχείαΣτοιχεία μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

 ΡόλοςΡόλος τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
✔✔ ΕνθαρρύνειΕνθαρρύνει τητη διατύπωσηδιατύπωση απλώναπλών ερωτήσεωνερωτήσεων, , πουπου είναιείναι

δυνατόδυνατό νανα απαντηθούναπαντηθούν
✔✔ ΒοηθάΒοηθά στηνστην αναγνώρισηαναγνώριση αναπόδεικτωναναπόδεικτων προτάσεωνπροτάσεων
✔✔ ΕνθαρρύνειΕνθαρρύνει τητη χρήσηχρήση λόγουλόγου ‘‘αναζήτησηςαναζήτησης’’
✔✔ ΑποφεύγειΑποφεύγει νανα επιδοκιμάζειεπιδοκιμάζει ήή νανα αποδοκιμάζειαποδοκιμάζει τιςτις

‘‘θεωρίεςθεωρίες’’ τωντων μαθητώνμαθητών
✔✔ ΕνθαρρύνειΕνθαρρύνει τητη σαφήσαφή διατύπωσηδιατύπωση ‘‘θεωριώνθεωριών’’, , υποθέσεωνυποθέσεων

καικαι διαδικασιώνδιαδικασιών ελέγχουελέγχου τουςτους
✔✔ ΕνθαρρύνειΕνθαρρύνει τηντην αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση



ΔράσειςΔράσεις στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης ΕΠΕΠ
προσέγγισηςπροσέγγισης

ΟιΟι δραστηριότητεςδραστηριότητες χρειάζεταιχρειάζεται νανα::

 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



ΔράσειςΔράσεις στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης ΕΠΕΠ
προσέγγισηςπροσέγγισης -- παραδείγματαπαραδείγματα

1.1. ΤοποθετήστεΤοποθετήστε έναένα ΧΧ πάνωπάνω στηνστην αριθμογραμμήαριθμογραμμή, , 
περίπουπερίπου στοστο σημείοσημείο στοστο οποίοοποίο θαθα βρισκότανβρισκόταν οο αριθμόςαριθμός
11/7. 11/7. ΧρησιμοποιήστεΧρησιμοποιήστε άλλαάλλα σημείασημεία πάνωπάνω στηνστην
αριθμογραμμήαριθμογραμμή, , πουπου σαςσας βοηθούνβοηθούν νανα εξηγήσετεεξηγήσετε τηντην
απάντησήαπάντησή σαςσας..

2.2. ΧρησιμοποίησαΧρησιμοποίησα δύοδύο ίδιαίδια σχήματασχήματα, , γιαγια νανα φτιάξωφτιάξω έναένα
ορθογώνιοορθογώνιο.  .  ΠοιαΠοια ήτανήταν αυτάαυτά;;

3.3. ΝαΝα χρησιμοποιήσετεχρησιμοποιήσετε τοτο κομπιουτεράκικομπιουτεράκι, , γιαγια νανα βρείτεβρείτε
τηντην τομήτομή τωντων ευθειώνευθειών ψψ=3=3χχ--6 6 καικαι ψψ==--22χχ+4.  +4.  ΤιΤι σχέσησχέση
έχουνέχουν οιοι συντεταγμένεςσυντεταγμένες τουτου σημείουσημείου τομήςτομής μεμε τιςτις δύοδύο
εξισώσειςεξισώσεις;;



ΔράσειςΔράσεις στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης ΕΠΕΠ
προσέγγισηςπροσέγγισης-- παραδείγματαπαραδείγματα

4. 4. ΝαΝα βρείτεβρείτε ένανέναν εύκολοεύκολο τρόποτρόπο υπολογισμούυπολογισμού τουτου εμβαδούεμβαδού
ενόςενός τραπεζίουτραπεζίου

ΣκέψουΣκέψου: : ΤιΤι σημαίνεισημαίνει ««εμβαδόνεμβαδόν»», , τιτι είναιείναι τοτο ««τραπέζιοτραπέζιο»», , πωςπως βρίσκουμεβρίσκουμε
τοτο εμβαδόνεμβαδόν άλλωνάλλων τετράπλευρωντετράπλευρων; ; 

ΑναζήτησεΑναζήτησε όσουςόσους περισσότερουςπερισσότερους τρόπουςτρόπους μπορείςμπορείς

ΥποδείξειςΥποδείξεις εργασίαςεργασίας: : ΣχεδίασεΣχεδίασε διάφοραδιάφορα τραπέζιατραπέζια σεσε τετραγωνισμένοτετραγωνισμένο
χαρτίχαρτί, , συναρμολόγησέσυναρμολόγησέ τατα, , όπωςόπως έχειςέχεις μάθειμάθει νανα κάνειςκάνεις σεσε άλλεςάλλες
περιπτώσειςπεριπτώσεις, , βεβαιώσουβεβαιώσου πωςπως οο κανόναςκανόνας πουπου βρήκεςβρήκες είναιείναι οο
ευκολότεροςευκολότερος, , κτλκτλ..

ΥποδείξειςΥποδείξεις απάντησηςαπάντησης: : ΑιτιολόγησεΑιτιολόγησε λεπτομερώςλεπτομερώς κάθεκάθε ενέργειάενέργειά σουσου, , 
παρουσίασεπαρουσίασε τοντον τύποτύπο υπολογισμούυπολογισμού καικαι δώσεδώσε έναένα παράδειγμαπαράδειγμα
εφαρμογήςεφαρμογής



ΔομήΔομή μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

 ΤριμερήςΤριμερής πορείαπορεία::
–– ΠρινΠριν : : διανοητικήδιανοητική προετοιμασίαπροετοιμασία τωντων μαθητώνμαθητών, , 

αποσαφήνισηαποσαφήνιση τωντων αναμενόμενωναναμενόμενων αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων

–– ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια: : εκχώρησηεκχώρηση ευθύνηςευθύνης, , αυτονομίααυτονομία

–– ΜετάΜετά: : διάλογοςδιάλογος, , διαμόρφωσηδιαμόρφωση ‘‘κοινότηταςκοινότητας μάθησηςμάθησης’’



ΔιδακτικέςΔιδακτικές ενέργειεςενέργειες στοστο πλαίσιοπλαίσιο
μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

ΠρινΠριν καικαι κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια::

 ΈναρξηΈναρξη μεμε τηντην αξιοποίησηαξιοποίηση μιαςμιας απλήςαπλής εκδοχήςεκδοχής τηςτης
δραστηριότηταςδραστηριότητας

 ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση τηςτης ανταλλαγήςανταλλαγής ιδεώνιδεών

 ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση τωντων νοερώννοερών υπολογισμώνυπολογισμών

 ΔιαπίστωσηΔιαπίστωση τουτου βαθμούβαθμού κατανόησηςκατανόησης απόαπό τουςτους μαθητέςμαθητές

 ΑποσαφήνισηΑποσαφήνιση τωντων προσδοκιώνπροσδοκιών

 ΠαρεμβάσειςΠαρεμβάσεις: : υποδείξειςυποδείξεις, , προτάσειςπροτάσεις πειραματισμούπειραματισμού, , 
προέκτασηςπροέκτασης, , γενίκευσηςγενίκευσης, , εναλλακτικώνεναλλακτικών προσεγγίσεωνπροσεγγίσεων



ΔιδακτικέςΔιδακτικές ενέργειεςενέργειες στοστο πλαίσιοπλαίσιο
μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

ΜετάΜετά::

 ΔραστηριοποίησηΔραστηριοποίηση τηςτης τάξηςτάξης

 ΟρισμόςΟρισμός κανόνωνκανόνων, , υποθέσεωνυποθέσεων καικαι επεκτάσεωνεπεκτάσεων



ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες στοστο πλαίσιοπλαίσιο μιαςμιας ΕΠΕΠ
προσέγγισηςπροσέγγισης

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης μιαςμιας ΕΠΕΠ δραστηριότηταςδραστηριότητας::
 ΠωςΠως γίνεταιγίνεται οιοι δραστηριότηταδραστηριότητα ((πωςπως θαθα τηντην διεκπεραίωνεδιεκπεραίωνε

οο εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός, , τιτι εποπτικάεποπτικά μέσαμέσα απαιτούνταιαπαιτούνται, , τιτι θαθα
καταγράψουνκαταγράψουν οιοι μαθητέςμαθητές););

 ΠοιοςΠοιος είναιείναι οο στόχοςστόχος τηςτης ((μαθηματικέςμαθηματικές
έννοιεςέννοιες//διαδικασίεςδιαδικασίες, , δεξιότητεςδεξιότητες / / ικανότητεςικανότητες););

 ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι πιθανότητεςπιθανότητες επιτυχίαςεπιτυχίας τωντων στόχωνστόχων πουπου
τέθηκαντέθηκαν ((προβληματικήπροβληματική κατάστασηκατάσταση, , τρόποςτρόπος σκέψηςσκέψης πουπου
απαιτείταιαπαιτείται, , μαθηματικήμαθηματική γνώσηγνώση πουπου προϋποθέτειπροϋποθέτει););

 ΠοιεςΠοιες ενέργειεςενέργειες απαιτούνταιαπαιτούνται απόαπό τοντον εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό ((πρινπριν, , 
κατάκατά καικαι μετάμετά τητη δραστηριότηταδραστηριότητα););



ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες στοστο πλαίσιοπλαίσιο μιαςμιας ΕΠΕΠ
προσέγγισηςπροσέγγισης

ΤύποιΤύποι δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων
 ΜελέτηΜελέτη περίπτωσηςπερίπτωσης

 ΕργασίαΕργασία πεδίουπεδίου

 ΔημοσκόπησηΔημοσκόπηση

 ΠροσομοιώσειςΠροσομοιώσεις

 ‘‘ΠαιχνίδιΠαιχνίδι’’

 ΑνάληψηΑνάληψη ρόλωνρόλων

 ΑξιολόγησηΑξιολόγηση μέσαμέσα απόαπό εικονικέςεικονικές εμπειρίεςεμπειρίες

 ΔημιουργικήΔημιουργική γραφήγραφή



ΣτόχοιΣτόχοι μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

 ΑνάπτυξηΑνάπτυξη στρατηγικώνστρατηγικών επίλυσηςεπίλυσης προβλήματοςπροβλήματος
–– ΔεξιότητεςΔεξιότητες ανάλυσηςανάλυσης//κατανόησηςκατανόησης προβλημάτωνπροβλημάτων

–– ΙκανότητεςΙκανότητες διαμόρφωσηςδιαμόρφωσης καικαι επιλογήςεπιλογής στρατηγικώνστρατηγικών

–– ΙκανότητεςΙκανότητες σχεδιασμούσχεδιασμού επίλυσηςεπίλυσης καικαι εφαρμογήςεφαρμογής τουτου
((αναζήτησηαναζήτηση προτύπουπροτύπου, , κατασκευήκατασκευή πίνακαπίνακα ήή διαγράμματοςδιαγράμματος, , 
αναγωγήαναγωγή σεσε απλούστερηαπλούστερη μορφήμορφή/ / περίπτωσηπερίπτωση, , διατύπωσηδιατύπωση
υποθέσεωνυποθέσεων καικαι επαλήθευσήεπαλήθευσή τουςτους,),)

–– ΙκανότητεςΙκανότητες ανασκόπησηςανασκόπησης

–– ΙκανότητεςΙκανότητες αιτιολόγησηςαιτιολόγησης

–– ΙκανότητεςΙκανότητες αξιολόγησηςαξιολόγησης τηςτης εγκυρότηταςεγκυρότητας τηςτης μαθηματικήςμαθηματικής
γνώσηςγνώσης



ΣτόχοιΣτόχοι μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

 ΜεταγνωστικέςΜεταγνωστικές συνήθειεςσυνήθειες σχετικέςσχετικές μεμε τηντην
επίλυσηεπίλυση προβλήματοςπροβλήματος ((τιτι, , πωςπως καικαι γιατίγιατί;);)
–– ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση τηςτης σημασίαςσημασίας τηςτης προσεκτικήςπροσεκτικής παρακολούθησηςπαρακολούθησης

καικαι τηςτης ρύθμισηςρύθμισης τωντων στρατηγικώνστρατηγικών επίλυσηςεπίλυσης

 ΘετικήΘετική διάθεσηδιάθεση απέναντιαπέναντι στοστο ‘‘μαθηματικόμαθηματικό
τρόποτρόπο τουτου σκέπτεσθαισκέπτεσθαι’’
–– ΑπόκτησηΑπόκτηση αυτοπεποίθησηςαυτοπεποίθησης
–– ΠροθυμίαΠροθυμία πειραματισμούπειραματισμού
–– ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση συνθηκώνσυνθηκών ‘‘απόλαυσηςαπόλαυσης’’ τηςτης ενασχόλησηςενασχόλησης μεμε τατα

μαθηματικάμαθηματικά



ΔιδακτικέςΔιδακτικές πρακτικέςπρακτικές στοστο πλαίσιοπλαίσιο
μιαςμιας ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

 ΔιαχείρισηΔιαχείριση τηςτης μαθηματικήςμαθηματικής γνώσηςγνώσης –– επιστημολογικάεπιστημολογικά
στοιχείαστοιχεία ((ππ..χχ., ., ορισμοίορισμοί, , ιδιότητεςιδιότητες, , διαδικασίεςδιαδικασίες
εγκυροποίησηςεγκυροποίησης τηςτης μαθηματικήμαθηματική γνώσηςγνώσης))

 ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση καικαι αξιοποίησηαξιοποίηση τουτου αναστοχασμούαναστοχασμού
 ΔιαχείρισηΔιαχείριση τωντων κρίσιμωνκρίσιμων διδακτικώνδιδακτικών γεγονότωνγεγονότων, , 

καταστάσεωνκαταστάσεων καικαι περιστάσεωνπεριστάσεων
 ΔιαχείρισηΔιαχείριση παρεμβάσεωνπαρεμβάσεων
 ΑξιοποίησηΑξιοποίηση τουτου διαλόγουδιαλόγου καικαι τηςτης επιχειρηματολογίαςεπιχειρηματολογίας
 ΔιαχείρισηΔιαχείριση διδακτικώνδιδακτικών διλημμάτωνδιλημμάτων
 ΔιαχείρισηΔιαχείριση ιδιαίτερωνιδιαίτερων καταστάσεωνκαταστάσεων: : silencingsilencing



ΔιδακτικάΔιδακτικά εργαλείαεργαλεία στοστο πλαίσιοπλαίσιο μιαςμιας
ΕΠΕΠ προσέγγισηςπροσέγγισης

 ΑξιοποίησηΑξιοποίηση ερωτήσεωνερωτήσεων

 ΕπιλογήΕπιλογή παραδειγμάτωνπαραδειγμάτων

 ΔιδακτικήΔιδακτική αξιοποίησηαξιοποίηση αντιαντι--παραδειγμάτωνπαραδειγμάτων

 ΔιδακτικήΔιδακτική αξιοποίησηαξιοποίηση λαθώνλαθών


