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Ολοκληρωμένος σχεδιασμός 

Αρχίσαμε με το βλέμμα στο τέλος 



 

 

• Τα μαθηματικά είναι πολύ 

περισσότερο από την εκμάθηση 

διαδικασιών ρουτίνας.  

 Είναι σκέψη.  

Adding It Up (Kilpatrick, Swafford and Findell, 2001) 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1: Ισορροπημένο αναλυτικό πρόγραμμα 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2:Περιεχόμενο 
 
 
 
•Αριθμοί  
•Άλγεβρα 
• Γεωμετρία 
• Μέτρηση 
• Στατιστική - Πιθανότητες 
 
 
 
 

Διασύνδεση των 
θεμάτων και του 
περιεχομένου 

 



KAINOTOMIA 3: Διαδικασίες 

Παραγωγική σκέψη 

Υπόθεση 

Μοτίβα 

Κατασκευή 

αλγορίθμων 

Αναλογίες 

Επιλογή 

μεθόδου Αναπαραστάσεις 

Μοντελοποίηση 

Γενίκευση 

Δεδομένα 

Επεξήγηση ειδικών 

Περιπτώσεων Διερεύνηση 

Αφηρημένες 

ιδιότητες 

Κατασκευή 

προβλήματος 

Επαγωγική σκέψη 

Εφαρμογή 

αλγορίθμων 

Εξερεύνηση 

Έμπνευση 

Δημιουργικότητα 

Φαντασία 

Μαθηματικός  Συλλογισμός 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 4: Ικανότητες 

• Κατανόηση 

• Επάρκεια 

• Λύση προβλήματος 

• Συλλογισμός 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 5: Ενδοεπιστημονική Προσέγγιση 

• Σύνδεση προηγούμενης και επόμενης έννοιας 

• Επανάληψη ιδεών και εννοιών σε μεγαλύτερο βάθος 

• Απευθύνεται σε πολλαπλές ικανότητες των μαθητών 

• Παρουσιάζει τα μαθηματικά ως ενιαίο όλο 

• Δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερο αριθμό 
προβλημάτων και λύσεων 

 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 6: Αυθεντική χρήση μαθηματικών  

-  Διεπιστημονικά πλαίσια 

• Παρέχει το πλαίσιο για εφαρμογή διαδικασιών 
και ιδεών 

• Παρέχει το νόημα για ενασχόληση με τα 
μαθηματικά (μοτίβα, υποθέσεις, κτλ). 

• Παρέχει το πλαίσιο για ανάπτυξη από το 
συγκεκριμένο στο αφηρημένο και για επέκταση 
ιδεών και δομής 

• Παρέχει πρόσθετη αξία 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 7: 

Ενσωμάτωση ηλεκτρονικών υπολογιστών  

«Όχι μόνο γιατί κάνουμε με καλύτερο 

τρόπο κάποια πράγματα αλλά γιατί 

κάνουμε καλύτερα πράγματα!» 

Texnologia 1.11.12.docx
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Αξιολόγηση 

Καταγραφή 
Εννοιολογικοί χάρτες 

Εκθέσεις 

Παρουσιάσεις 

(Γραφικές παραστάσεις, 
διαγράμματα λογιστικά 

φύλλα) 

Αναστοχασμός 
Πορτφόλιο 

Ημερολόγιο 

Δείγμα εργασιών 

Αυτοαξιολόγηση 

Ερωτηματολόγια 

Ανάλυση λάθους 
Newman 

Ερώτηση 
Διαγνωστικές 

Ανοικτές, κλειστές 

Διερεύνηση 

Λύση προβλήματος 

Τεστ  

Καινοτομία 8: Αξιολόγηση 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 9: Δομή Αναλυτικού  

1.  Αριθμοί 
2. Μέτρηση 
3.  Γεωμετρία 
4.  Άλγεβρα 
5.  Στατιστική - 

Πιθανότητες 

Κάθε ενότητα 
περιγράφεται 
σε 8 κλίμακες Κάθε κλίμακα 

καλύπτεται σε 
περισσότερες από 
μια τάξεις 

Διαδικασίες – Ικανότητες 
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Ανάπτυξη κλιμάκων 

12 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 9: Δομή Αναλυτικού  



Δείκτες – Kλίμακες 

13 

ΜΕΤΡΗΣΗ Προδημ. Α΄ Δημ. Β΄ Δημ. Γ΄ Δημ. Δ΄ Δημ. 

Κλίμακα 1       

Κλίμακα 2       

Κλίμακα 3   

 ΑΡΙΘΜΟΙ Προδημ. Α΄ Δημ. Β΄ Δημ. Γ΄ Δημ. Δ΄ Δημ. 

Κλίμακα 1        

Κλίμακα 2       

Κλίμακα 3   

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 9: Δομή Αναλυτικού  



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 9: Δομή Αναλυτικού  

Οι  δείκτες επιτυχίας στηρίζονται και περιλαμβάνουν 
τις ικανότητες και τις διαστάσεις της μαθηματικής 
εκπαίδευσης.  

 Μαθηματική Διάσταση 

 Γλωσσική Διάσταση 

 Πρακτική χρήση και εφαρμογές 

 Δομή 

 Μεθοδολογική Διάσταση 

 Δυναμική Διάσταση 

 Στάση απέναντι στα μαθηματικά 

Διαστάσεις της 
μαθηματικής 
εκπαίδευσης 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 9: Δομή Αναλυτικού  

Κάθε δείκτης επιτυχίας περιλαμβάνει 
περισσότερες από μια διαδικασίες και ικανότητες.  

 

Οι δείκτες αποτελούν τη βάση: 
 
• Για ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος των τάξεων 

 

• Διδασκαλίας 
 

• Ανάπτυξης υλικού 
 

• Αξιολόγησης 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10: 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί το 
ερέθισμα για καλύτερη διδασκαλία και 
μάθηση 

“Ότι μαθαίνεις αντανακλά τον τρόπο με τον 
οποίο τo έμαθες” 



http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Mathimatika/yliko_nap_a_taxi.html


Α’ Τάξη 



Α’ Τάξη 



Β’ Τάξη 



1.Εξερεύνηση 

 

2.Διερεύνηση 

 

3.Δραστηριότητες 

 

4.Δραστηριότητες Εμπλουτισμού 

 

5.Τεχνολογία 

Δόμηση σχολικού εγχειριδίου 
Σχολικό Εγχειρίδιο 



Φιλοσοφία διδασκαλίας 
 

1.  Εξερεύνηση -Περιέργεια-Πρόκληση - 

μέσω καταστάσεων που ενδιαφέρουν 

τους μαθητές. 

2. Διερεύνηση. Επέκταση - Εφαρμογή 

Δημιουργικότητα - Χρόνος για  εργασία 

μαθητών. Παρέμβαση εκπαιδευτικού. 

3. Αναστοχασμός μαθητή για το τι έχει 

μάθει. Εξερεύνηση-Συζήτηση τρόπων 

εργασίας μαθητών.  

 



Εξερεύνηση  
(Mathematical exploration) 

Δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές εξερευνούν ελεύθερα 

μαθηματικές έννοιες. Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν: 

• στη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας, 

• στην παροχή κινήτρων και στη χαρά της μάθησης, 

• στην εννοιολογική διασύνδεση εννοιών, 

• στην ανάπτυξη του μαθηματικού συλλογισμού, της 

  δημιουργικότητας και της φαντασίας στα μαθηματικά. 

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ 



Επικεντρώνουν την προσοχή 
των μαθητών σε μοτίβα, σχέσεις 
και σχήματα. 
 
 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
κάνουν ερωτήσεις για το τι 
βλέπουν. 
 
 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
μιλήσουν για το τι κάνουν, τι 
σκέφτονται,  τι φαντάζονται. 
 
Βλέπουν τα μαθηματικά στο 
περιβάλλον τους. 
  
 

Εξερεύνηση  
(Mathematical exploration) 

Είναι ανοικτού τύπου (δεν 
υπάρχει ερώτηση). 

 
Ικανοποιούν τις ανάγκες των 
μαθητών ανάλογα με το 
επίπεδό τους. 

 
 Αναπτύσσει την αποκλίνουσα 
σκέψη. 
 
 



1. Σύνδεση με άλλα αντικείμενα του αναλυτικού 
προγράμματος 

2. Διασύνδεση μαθηματικών εννοιών 

3. Λύση προβλήματος για εισαγωγή στην έννοια 
ή επέκταση και ολοκλήρωση της έννοιας 

4. Ιστορικά στοιχεία 

5. Εφαρμογές μαθηματικών εννοιών 

 

Εξερεύνηση  
(Mathematical exploration) 



Διερεύνηση  
(Mathematical investigation) 

Δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές διερευνούν 

μαθηματικές ιδέες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και στις 

οποίες έχουν τη δυνατότητα: 

• να διατυπώσουν υποθέσεις, 

• να ελέγξουν την εγκυρότητα των υποθέσεών τους και 

• να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. 



1. Με παραδείγματα 
 

2. Με εποπτικά μέσα ή και 
ψηφιακά εποπτικά μέσα. 
 

3. Με προβλήματα 
 

•Υπόθεση 
• Επαλήθευση 
• Συμπέρασμα 

Διερεύνηση  
(Mathematical investigation) 



 Μαθηματική Διάσταση-

Ομαδοποίηση 

 Γλωσσική Διάσταση 

 Στάση απέναντι στα 
μαθηματικά 

 Μαθηματική Διάσταση-

σύμβολα, αντιστοίχιση 

 Γλωσσική Διάσταση 

 Δυναμική Διάσταση 

 Στάση απέναντι στα 
μαθηματικά 



 Μαθηματική Διάσταση-

πρόσθεση, αφαίρεση 

 Γλωσσική Διάσταση 

       Πρακτική Διάσταση 

 Στάση απέναντι στα 
μαθηματικά 

 Μαθηματική Διάσταση-

γεωμετρικά σχήματα 

 Γλωσσική Διάσταση 

 Πρακτική Εφαρμογή 

 Στάση απέναντι στα 
μαθηματικά 



 Μαθηματική Διάσταση, 

αναγνώριση στερεών  

 Γλωσσική Διάσταση 

 Στάση απέναντι στα 
μαθηματικά 

       Σύνδεση με την καθημερινή 
ζωή 

 

 



Εισαγωγή σε 
έννοια 



Υπόθεση - 
Επαλήθευση 



Χρήση 
στρατηγικών 



Μικρής 
Δυσκολίας 

Μέτριας 
Δυσκολίας 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 



Μεγάλης 
Δυσκολίας 


