
κρίςιμεσ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ  
 
τησ μαθηματικήσ επιςτήμησ  
 
τησ μάθηςησ και  
 
τησ διδαςκαλίασ των μαθηματικϊν  

μεγάλεσ ιδζεσ… 



ςκοπόσ…. 

α) ανάπτυξη τησ γνϊςησ των εκπαιδευτικϊν  
 

• παιδαγωγική γνϊςη περιεχομζνου 
 
• μαθηματική γνϊςη / γνώςη περιεχομζνου 

β) προςφορά αυθεντικϊν μαθηματικϊν εμπειριϊν 
ςτουσ μαθητζσ 

…κομβικά ςημεία ςτην ανάπτυξη τησ 
μαθηματικήσ ςκζψησ 



παιδαγωγική γνϊςη  
του μαθηματικοφ περιεχομζνου  

α) μαθηςιακή διαδικαςία:  
γνωςτικζσ λειτουργίεσ,  
ενεργή εμπλοκή,  
γνωςτική ςφγκρουςη,  
νοητικά ςχήματα,  
ανάπτυξη δομών,  
ανακαλυπτική μάθηςη,  
διαπραγμάτευςη μαθηματικοφ νοήματοσ, 
αλληλεπίδραςη & επικοινωνία,  
διαμεςολάβηςη,  
επίλυςη προβλήματοσ 



παιδαγωγική γνϊςη  
του μαθηματικοφ περιεχομζνου  

β) διδακτική διαδικαςία:  
διαχείριςη λάθουσ, ερωτήςεων, διαλόγου, 
παραδειγμάτων/ αντιπαραδειγμάτων, 
παρζμβαςη ςτην εργαςία των μαθητών/ 
δραςτηριότητα 



μαθηματική γνϊςη περιεχομζνου 

αριθμητικόσ λογιςμόσ: αριθμόσ, πράξεισ, ιδιότητεσ 
αριθμητικών οντοτήτων και διαδικαςιών, αριθμητικά 
ςυςτήματα και μεταξφ τουσ ςχζςεισ 
 
αλγεβρικόσ λογιςμόσ: αλγεβρικζσ οντότητεσ, αλγεβρικζσ 
παραςτάςεισ, αλγεβρικζσ ςχζςεισ, κανονικότητεσ/ 
ςυνάρτηςη, γραφικζσ αναπαραςτάςεισ 
 



γεωμετρικόσ λογιςμόσ: γεωμετρικζσ οντότητεσ 
(ςημείο, ευθεία, ςχήμα, ςτερεό), ιδιότητεσ 
γεωμετρικών οντοτήτων, ςχζςεισ ςχημάτων, 
μζτρηςη μεγεθών, επιφανειών, χώρων  
 
ςτοχαςτικόσ λογιςμόσ: αναπαραςτάςεισ 
δεδομζνων, δείκτεσ κεντρικήσ τάςησ, διαςπορά, 
πιθανότητεσ και ιδιότητεσ πιθανοτήτων     

μαθηματική γνϊςη περιεχομζνου 



Αριθμοί και πράξεισ 
Αριθμητικά ςφμβολα, άμεςη αναγνϊριςη, 
καταμζτρηςη ποςοτήτων και αρίθμηςη, διάταξη 
ποςοτήτων και αριθμών, ανάλυςη και ςφνθεςη 
αριθμών, ςχζςεισ αριθμών, θεςιακή αξία ψηφίων, 
εκτιμήςεισ, πράξεισ ςτουσ φυςικοφσ αριθμοφσ 
(πρόςθεςη-αφαίρεςη-πολλαπλαςιαςμόσ-διαίρεςη), 
κλαςματικοί και δεκαδικοί αριθμοί  
 



 

Άλγεβρα 
Αναγνϊριςη, ςυμπλήρωςη, περιγραφή και 
καταςκευή επαναλαμβανόμενων και 
μεταβαλλόμενων κανονικοτήτων, αναγνϊριςη 
αντιςτοιχιών, ςχζςεισ ςυμμεταβολήσ 
Σχζςεισ μεταξφ ςυμμεταβαλόμενων μεγεθών, 
αλγεβρικζσ παραςτάςεισ, ιςότητα-ανιςότητα: 
γενίκευςη τησ ιςότητασ και ανιςότητασ και 
ςυμβολική ζκφραςη των ςχζςεων, χρήςη των 
ςυμβόλων =, ˃, ˂, ιδιότητεσ ιςότητασ, ανιςότητασ  



Χώροσ και γεωμετρία/ μετρήςεισ 
Θζςεισ, διευθφνςεισ και διαδρομζσ ςε χάρτεσ, δόμηςη χώρου, 
επικαλφψεισ και ςυντεταγμζνεσ 
Ταξινόμηςη γεωμετρικών ςχημάτων, ανάλυςη ςε ςτοιχεία και 
ιδιότητεσ, καταςκευζσ και ςχεδιαςμόσ, ςφνδεςη επίπεδων και 
ςτερεών ςχημάτων, ανάλυςη και ςφνθεςη 
Μετατοπίςεισ, ςτροφζσ, αξονική ςυμμετρία 
Αναγνϊριςη οπτικών γωνιών, δημιουργία οπτικοποιήςεων 
Μζτρηςη γωνίασ 
Μζτρηςη μήκουσ: άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ, επικαλφψεισ, 
μζτρηςη επιφανειών με χρήςη μη τυπικών και τυπικών μονάδων, 
χρήςη οργάνων μζτρηςησ μήκουσ και μζτρηςησ επιφάνειασ για τη 
δόμηςη επιφανειών, εκτιμήςεισ μήκουσ και επιφανειών 
Μζτρηςη χωρητικότητασ/ όγκου: ζμμεςεσ ςυγκρίςεισ, μζτρηςη όγκων 
με χρήςη μη τυπικών και τυπικών μονάδων, εκτίμηςη χωρητικότητασ 
και όγκου 
Μζτρηςη χρόνου 



Στατιςτική-πιθανότητεσ 
Πείραμα τφχησ, πιθανότητα, ςυλλογή, οργάνωςη, 
αναπαράςταςη ποςοτικών δεδομζνων 


