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Διασύνδεση θεμάτων και περιεχομένου 

Αριθμοί και 
Πράξεις 

Στατιστική 
και 

Πιθανότητες 

Μέτρηση Γεωμετρία 

Άλγεβρα 
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Δομή Αναλυτικού 

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

Πιθανότητες 

Διαδικασίες  
Ικανότητες 

Κάθε ενότητα 
περιγράφεται 
σε 8 κλίμακες 

Κάθε κλίμακα 
καλύπτεται σε 
περισσότερες 
από μία τάξεις 
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Κλίμακες 

Οι κλίμακες περιγράφουν συνοπτικά τα 

Μαθηματικά που αναμένεται να αναπτύξουν οι 

μαθητές. 

Οι κλίμακες σε κάθε ενότητα είναι ιεραρχικά 

δομημένες, προχωρούν προοδευτικά.  

Οι κλίμακες δεν είναι απόλυτα διακριτές. 

Οι κλίμακες δίνουν την ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς να έχουν συνολική εικόνα των 

Μαθηματικών. 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
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Τι περιλαμβάνουν οι κλίμακες; 

1. Δείκτες επιτυχίας  
2. Ενδεικτικές δραστηριότητες 
3. Ενδεικτικές δραστηριότητες 

αξιολόγησης 
4. Δραστηριότητες εμπλουτισμού 
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Δείκτες Επιτυχίας 

Οι δείκτες επιτυχίας εκφράζουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο και με 

τρόπο που μπορούν να αξιολογηθούν.  

Περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. 

Περιγράφουν αποτελέσματα που έχουν αξία για το 

άτομο και την κοινωνία. 

Περιγράφουν έννοιες που είναι σημαντικές όχι μόνο για 

τους μαθηματικούς, αλλά και για όλους τους 

μαθητές/τριες . 



Κλίμακες και Δείκτες Επιτυχίας 

Μ 1.2 

Αναφέρεται στην ενότητα 
περιεχομένου (Μέτρηση) 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

• Αριθμοί (Αρ) 

• Άλγεβρα (Α) 

• Γεωμετρία (Γ) 

• Μέτρηση (Μ) 

• Στατιστική - Πιθανότητες (ΣΠ) 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Αναφέρεται στην 
Κλίμακα (1) 

Αναφέρεται στον 
Δείκτη (2) 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Αρ 2.12 

Α 1.4 

Γ 3.12 

Μ1.2 

ΣΠ 3.8 

Κλίμακες και Δείκτες Επιτυχίας 



Δείκτες Επάρκειας 

Τι πρέπει να διδαχθεί ο 

μαθητής, για να επιτύχει τα 

καθορισμένα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα. 

Όλα όσα πρέπει να 

διδάξουμε ή/και έπρεπε να 

γνωρίζει ο μαθητής, για να 

επιτύχει τον Δείκτη 

Επιτυχίας. 

Δραστηριότητες που θα 

αναπτύξει ο εκπαιδευτικός 

στην τάξη 
 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 

μάθησης, ιεραρχίες ή 

προαπαιτούμενη 

γνώση, για να 

επιτευχθεί ο Δείκτης 

Επιτυχίας. 
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Βασικές Επιδιώξεις Δεικτών Επάρκειας 

1. Ανάδειξη εννοιών στις οποίες θα πρέπει να δοθεί 
περισσότερη έμφαση στη διδασκαλία – Πυξίδα για 
τους εκπαιδευτικούς ώστε να εξοικονομηθεί 
πολύτιμος διδακτικός χρόνος 
 

2. Διασφάλιση συνοχής και διασύνδεσης μαθηματικών 
εννοιών εντός και μεταξύ τάξεων 
 

3. Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ εννοιολογικής 
κατανόησης, διαδικαστικής επάρκειας και 
εφαρμογών 



Παράδειγμα: Στ΄ τάξη – Αριθμοί & Πράξεις, Υποενότητα: Λόγοι-Αναλογίες 

Δείκτες 
Επιτυχίας 

Δείκτες Επάρκειας 

Παραδείγματα 
Μαθηματικών 

Πρακτικών 

Ανάλυση Δείκτη 
Επιτυχίας σε 
Επιμέρους 

Δείκτες Επάρκειας 



 

Στ΄ τάξη_Αριθμοί Πράξεις_Λόγος-Αναλογία 



 

Στ΄ τάξη_Αριθμοί Πράξεις_Λόγος-Αναλογία 



 

Στ΄ τάξη_Αριθμοί Πράξεις_Λόγος-Αναλογία 



 

Στ΄ τάξη_Αριθμοί Πράξεις_Λόγος-Αναλογία 



 

Αντιστοίχιση δεικτών επιτυχίας-επάρκειας 

Εισαγωγή δεικτών 
επιτυχίας.  

Η κατάκτησή τους 
θα γίνει σε 

επόμενες τάξεις 



Αντιστοίχιση δεικτών επιτυχίας-επάρκειας 

Περισσότεροι από 
ένας δείκτης 

επιτυχίας 
αντιστοιχούν σε έναν 

δείκτη επάρκειας 
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Συνοχή μεταξύ τάξεων και διασύνδεση με σημαντικά θέματα 

1. Συστηματική διασύνδεση των δεικτών 
επάρκειας μεταξύ και εντός των τάξεων ώστε 
οι μαθητές να οικοδομούν τις νέες έννοιες σε 
προϋπάρχουσες γνώσεις από προηγούμενες 
τάξεις 

2. Κάθε δείκτης επάρκειας δεν αποτελεί κάτι 
εντελώς καινούριο, αλλά επέκταση – εξέλιξη 
προηγούμενων διδακτέων 

 
 



Κλάσμα ως μέρος της 
ακεραίας μονάδας, 
κλάσμα ως μέρος 

συνόλου διακριτών 
αντικειμένων 

Ακεραία μονάδα όταν 
δίνεται το κλασματικό 

μέρος, κλάσμα ως μέρος 
αριθμού 

• Αρ3.6 (Ερμηνεία 
κλάσματος ως μέρος 
ακεραίας μονάδας, 
μέρος συνόλου, 
μέτρο και πηλίκο) 

Ερμηνεία κλάσματος 
ως πηλίκο και ως 

μέτρο, διασύνδεση 
καταχρηστικών 
κλασμάτων και 

μικτών, μετατροπές 

Ερμηνεία κλάσματος ως 
μέτρο και ως πηλίκο 

 Κλάσμα ως τελεστής 

Αναγνώριση και 
αναπαράσταση μικτών 

Καταχρηστικά κλάσματα 

Δ΄ 

Ε΄ 

Εξελικτική 
διασύνδεση 
δεικτών 
επάρκειας 
και επιτυχίας 

Στ΄ 



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (1) 

Ε΄ Στ΄ 

ΑΡΙΘΜΟΙ 

-Αισθητοποίηση, ανάλυση, σύνθεση και σύγκριση 
αριθμών μέχρι το δισεκατομμύριο 

- Έννοια αρνητικού αριθμού 

- Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 

- Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων 

- Εισαγωγή: ΜΔΚ, ΕΚΠ 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

- Γραπτοί και νοεροί υπολογισμοί με αξιοποίηση των 
ιδιοτήτων των πράξεων  

- Κατακόρυφοι αλγόριθμοι πολλαπλασιασμού και 
διαίρεσης (διψήφια) 

 

ΔΙΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑ 

- Κριτήρια διαιρετότητας 2, 5, 10 και 4  

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

- Αθροιστικής και πολλαπλασιαστικής δομής, 
μοντελοποίησης  και προβλήματα διαδικασίας 

- Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων αναλογίας 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ 

- Αισθητοποίηση, ανάλυση, σύνθεση και σύγκριση ακεραίων 
αριθμών (θετικοί και αρνητικοί) 

- Έννοια και υπολογισμός: ΜΚΔ, ΕΚΠ 

- Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων 

- Έννοια δύναμης 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

-Γραπτοί και νοεροί υπολογισμοί με θετικούς ακεραίους με 
ευχέρεια 

-Πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων (θετικοί και αρνητικοί) με 
μοντέλα 

 

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ 

- Κριτήρια διαιρετότητας 2, 4, 5, 10 και 3, 9 

- Ευκλείδεια διαίρεση 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

- Αθροιστικής και πολλαπλασιαστικής δομής, μοντελοποίησης  
και προβλήματα διαδικασίας 



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (2) 

Ε΄ Στ΄ 

ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

- Κλάσμα ως μέτρο, πηλίκο και ως τελεστής 

- Δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό 

- Απλοποίηση και ισοδυναμία κλασμάτων 

- Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων και 
δεκαδικών 

- Έννοια μικτού αριθμού και καταχρηστικού 
κλάσματος (μετατροπές) 

- Έννοια ποσοστού 

- Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό, ποσοστό και 
αντίστροφα 

- Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, δεκαδικών 
και μικτών 

- Πολλαπλασιασμός κλάσματος με ακέραιο και 
διαίρεση κλασμάτων (διαιρέτης ή διαιρετέος 
ακέραιος) & πολλαπλασιασμός ακεραίου με 
δεκαδικό και διαίρεση δεκαδικού με ακέραιο 

-Επίλυση προβλήματος με κλάσματα, δεκαδικούς 
και ποσοστά 

ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

- Κλάσμα ως μέτρο, πηλίκο και ως τελεστής 

-Σύγκριση και σειροθέτηση ρητών 

- Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό, ποσοστό και 
αντίστροφα 

- Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση κλασμάτων, δεκαδικών και μικτών 

- Επίλυση προβλήματος με ρητούς και ποσοστά 

 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 

- Λόγος και αναλογία 

- Ευθέως και αντιστρόφως ανάλογα ποσά 

-Ποσοστό ως λόγος 

 



ΜΕΤΡΗΣΗ 

Ε΄ Στ΄ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 

-Μετατροπές μονάδων μέτρησης, μήκους, μάζας και 
χωρητικότητας 

- Μονάδες μέτρησης όγκου 

- Σχέσεις μεταξύ χρηματικών ποσών 

- Σχέσεις μεταξύ μονάδων μέτρησης χρόνου 
(δευτερόλεπτο) 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ 

- Εμβαδόν τριγώνου και παραλληλογράμμου 

- Περίμετρος και εμβαδόν ακανόνιστων 
ευθύγραμμων σχημάτων 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ 

-Διερεύνηση τύπου υπολογισμού όγκου ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου  

ΓΩΝΙΕΣ 

- Μέτρηση γωνιών με κατάλληλα μέσα 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 

- Χρήση κατάλληλων μονάδων μέτρησης και μετατροπές 

 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  

-Περίμετρος και εμβαδόν σύνθετων σχημάτων 

-Εμβαδόν εξωτερικής επιφάνειας τρισδιάστατων 
σχημάτων 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ 

-Όγκος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με τύπους 

 

ΓΩΝΙΕΣ 

- Άθροισμα γωνιών τριγώνου 



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Ε΄ Στ΄ 

ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 

-Σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

- Κατασκευή παράλληλων και κάθετων ευθειών 

- Κατασκευή ύψους τριγώνου και παραλληλογράμμου 

 

ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

- Σχέσεις εγκλεισμού και ταξινόμηση σχημάτων με 
βάση τις ιδιότητες τους 

- Είδη τριγώνων 

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

- Βασικά χαρακτηριστικά πυραμίδων και πρισμάτων 

- Συσχέτιση τρισδιάστατων σχημάτων με αναπτύγματα  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

-Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων, συντεταγμένες 

- Ιδιότητες συμμετρικών σχημάτων 

- Μεταφορά και περιστροφή σχημάτων σε σύστημα 
αξόνων 
 

ΠΟΛΥΓΩΝΑ 

- Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου 

- Σχέσεις εγκλεισμού και ταξινόμηση σχημάτων με βάση τις 
ιδιότητες τους 

- Κανονικά πολύγωνα 

 

ΓΩΝΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

- Γεωμετρικές κατασκευές (μέσο, ύψος, διάμεσος, παράλληλες, 
κάθετες) 

- Συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες 

 

ΚΥΚΛΟΣ 

- Στοιχεία και ιδιότητες κύκλου 

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΩΡΟΥ 

- Δισδιάστατες αναπαραστάσεις τρισδιάστατων σχημάτων 

-Ταξινόμηση τρισδιάστατων σχημάτων 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΩΝ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 - Κατασκευή σχημάτων σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων 

- Οδηγίες κατεύθυνσης 

- Μετασχηματισμοί (συμμετρία, περιστροφή, μεταφορά) 



ΑΛΓΕΒΡΑ 

Ε΄ Στ΄ Α΄ Γυμνασ. 

ΜΟΤΙΒΑ 

-Διερεύνηση της σχέσης της θέσης ενός όρου 
και του κανόνα υπολογισμού του όρου σε ένα 
μοτίβο 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ – ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

- Εξισώσεις με μεταβλητές για αναπαράσταση 
προβλήματος 

- Απλοποίηση μαθηματικών εκφράσεων και 
επίλυση εξισώσεων 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

- Αναγνώριση και χρήση ιδιοτήτων των 
πράξεων σε αριθμητικές και συμβολικές 
εκφράσεις 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 

 - Έννοια μεταβλητής 

-Διατεταγμένο ζεύγος 

ΜΟΤΙΒΑ 

-Έκφραση του νιοστού όρου σε μοτίβα 

- Επέκταση και κατασκευή μοτίβων με ακέραιους, 
δεκαδικούς και κλάσματα 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ – ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΦΕΙΣ 

-Απλοποίηση μαθηματικών εκφράσεων, επίλυση 
εξισώσεων και μετάφραση αλγεβρικών εκφράσεων 

-Επίλυση προβλήματος με πολλαπλά βήματα, 
διαδικασίας και μοντελοποίησης 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

-Προτεραιότητα πράξεων 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 

-Διατεταγμένο ζεύγος  

-Έννοια μεταβλητής και έννοια συνάρτησης ως «ένα 
προς ένα αντιστοιχία» 

 

-Έννοια 
Μεταβλητής  

- Αλγεβρική 
παράσταση 

- Αντιστοιχία 

- Συνάρτηση 

 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ε΄ Στ΄ 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

-Γραμμική γραφική παράσταση 

-Μέγιστη, ελάχιστη τιμή και εύρος σε ένα σύνολο 
δεδομένων 

 

 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 

- Υπολογισμός πιθανότητας ενδεχομένου 

- Έννοια δειγματικού χώρου 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

- Καταγραφή αποτελεσμάτων ερευνητικών 
δραστηριοτήτων 

- Έννοια μέσου όρου 

-Αξιολόγηση τρόπου παρουσίασης δεδομένων 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 

- Πειράματα τύχης 

- Υπολογισμός πιθανότητας ενδεχομένου 

- Καταγραφή και εύρεση του πλήθους των 
ενδεχομένων 



    Οι μαθηματικές πρακτικές 
περιγράφουν ικανότητες που οι 
εκπαιδευτικοί σε όλες τις 
βαθμίδες πρέπει να επιδιώξουν 
να αναπτύξουν οι 
μαθητές/τριες τους. Αυτές  οι 
μαθηματικές πρακτικές 
αναφέρονται σε σημαντικές 
«διαδικασίες και ικανότητες» με 
διαχρονική σημασία στην 
μαθηματική εκπαίδευση. 

 

Μαθηματικές Πρακτικές 



1. Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη 
λύση προβλήματος 

2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη 

3. Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού 
άλλων 

4. Μοντελοποίηση  

5. Στρατηγική χρήση εργαλείων 

6. Ακρίβεια 

7. Δομή των Μαθηματικών 

8. Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό 

Πρακτικές Μαθηματικών 
Μαθηματικές Πρακτικές 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

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.  

 

4. Αξιολόγηση για το τι έχει μάθει ο 

μαθητής, ευκαιρίες για αυτοαξιολόγηση 

 



 
Αξιολόγηση / 

Αναστοχασμός 

Εξερεύνηση  

Περιέργεια 
/Πρόκληση 

Ενδιαφέροντος 

Διερεύνηση 



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. 

Εξερεύνηση  
(Mathematical exploration) 



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) 



Δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές διερευνούν 

μαθηματικές ιδέες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και στις 

οποίες έχουν τη δυνατότητα: 

 

• να διατυπώσουν υποθέσεις (Τι μπορεί να συμβαίνει; 

Συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις;) 

• να ελέγξουν την εγκυρότητα των υποθέσεών τους και 

• να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους 

• να καταλήξουν σε συμπεράσματα 

Διερεύνηση  
(Mathematical investigation) 



1. Με παραδείγματα 
 

2. Με εποπτικά μέσα ή και 
ψηφιακά εποπτικά μέσα. 
 

3. Με προβλήματα 
 

• Υπόθεση 
• Επαλήθευση 
• Συμπέρασμα 

Διερεύνηση  
(Mathematical investigation) 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ 



Στ΄ τάξη 

 Μαθηματική Διάσταση-Έννοια 
ποσοστού 

 Γλωσσική Διάσταση 

 Πρακτική Εφαρμογή 

 Στάση απέναντι στα μαθηματικά 



Στ’ τάξη Στρατηγικές 
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Στ΄ ΤΑΞΗ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 

• 1_Επανάληψη (Αριθμοί, αλγόριθμοι πράξεων, επίλυση 
προβλήματος) 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ –ΝΟΕΜΒΡΗΣ 

• 2_Ακέραιοι (πράξεις με αρνητικούς), ιδιότητες πράξεων, 
στατιστική _3 εβδομάδες 

• 3_Δυνάμεις, μεγάλοι αριθμοί, έννοιες διαιρετότητας _3 
εβδομάδες 

• 4_Δισδιάστατη γεωμετρία, γωνίες, δευτερεύοντα στοιχεία 
τριγώνου _2 εβδομάδες 

 
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 

• 5_Κλάσματα, μικτοί, πρόσθεση/ αφαίρεση με 
κλάσματα και μικτούς 



ΓΕΝΑΡΗΣ 

• 6_Γεωμετρία (Πολύγωνα) 

• 7_Δεκαδικοί, Λόγοι, Ποσοστά 

ΦΕΒΡΑΡΗΣ-ΑΠΡΙΛΗΣ (πριν τις διακοπές) 

• 8_Πολλαπλασιασμός και διαίρεση, κλασμάτων, δεκαδικών 
και μικτών_4 εβδομάδες 

• 9_Εμβαδόν, Γεωμετρία σε σύστημα αξόνων, 
μετασχηματισμοί_3 εβδομάδες 

• 10_Λόγοι, αναλογίες, ποσοστά, συνάρτηση_3 εβδομάδες 

 

ΑΠΡΙΛΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 

• 11_Κύκλος, τρισδιάσταση γεωμετρία _ 3 εβδομάδες 

• 12_Άλγεβρα, Πιθανότητες _3 εβδομάδες 



1. Έχουμε Μάθει 
2. Εξερεύνηση/Διερεύνηση 
3. Νέες Έννοιες 
4. Παραδείγματα 
5. Δραστηριότητες 
6. Δραστηριότητες Ενότητας 
7. Δραστηριότητες Εμπλουτισμού: Υπάρχουν στο 

τέλος κάθε ενότητας - Διαβαθμισμένες με βάση την 
έννοια που διδάσκεται 

ΔΟΜΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 



 Περίληψη βασικών εννοιών από προηγούμενες τάξεις που είναι 
απαραίτητες για την κατανόηση των νέων εννοιών της ενότητας. 

 Σημείο αναφοράς και συζήτησης πριν την εισαγωγή στο νέο 
μάθημα 

 

Έχουμε μάθει 
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 Συνοψίζουν τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη 
Διερεύνηση/Εξερεύνηση.  

 Αποτελούν στοιχείο μελέτης από τους μαθητές (στην τάξη ή/και στο σπίτι) και 
σημείο αναφοράς κατά τη συζήτηση στην τάξη. 

Νέες Έννοιες 
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 Παραδείγματα δραστηριοτήτων με αναλυτικές λύσεις που καλύπτουν 
σημαντικές παραμέτρους του μαθήματος 

 Αποτελούν στοιχείο μελέτης/αναστοχασμού από τους μαθητές (στην 
τάξη ή/και στο σπίτι) και σημείο αναφοράς κατά τη συζήτηση στην 
τάξη. 

 
 

Παραδείγματα 

Ε υ κ λ ε ί δ ε ι α  Δ ι α ί ρ ε σ η  



 Δραστηριότητες Ενότητας  

Eπιπρόσθετες δραστηριότητες που 
αναφέρονται στις εμφάσεις της ενότητας και 
προσφέρονται για περαιτέρω εξάσκηση, 
επανάληψη και αξιολόγηση. 
 

 Δραστηριότητες Εμπλουτισμού 

Επιπρόσθετο υλικό που αναφέρεται σε όλες τις 
έννοιες της ενότητας. Προσφέρεται για 
διαφοροποίηση και αξιοποιείται για:  
 (α) επαναφορά προηγούμενης γνώσης 
 (β)  ενίσχυση των μαθητών που 
 αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
 (γ) περαιτέρω εξάσκηση και εμπέδωση 
 (δ) επέκταση (π.χ. παρουσίαση 
 εναλλακτικών στρατηγικών), και  
 (δ) επίλυση προβλήματος με μεγαλύτερο 
 βαθμό δυσκολίας  

Δραστηριότητες Ενότητας και Εμπλουτισμού 

Ε υ κ λ ε ί δ ε ι α  Δ ι α ί ρ ε σ η  



Οργάνωση Διδασκαλίας 



Αναλυτικό πρόγραμμα και διδασκαλία 
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Αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των 
διδακτικών στόχων της διδασκαλίας 

Δ ε ί κ τ ε ς  Ε π ι τ υ χ ί α ς  

Αποτελούν τη βάση για την επιλογή και ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων του μαθήματος 

Δ ε ί κ τ ε ς  Ε π ά ρ κ ε ι α ς  



Παράδειγμα: Στ΄ τάξη, Ενότητα 2, Προτεραιότητα Πράξεων 

Γ4.2) Κατασκευάζουν  το ύψος, τη διάμεσο 
και τη διχοτόμo τριγώνων και παρατηρούν τα 
χαρακτηριστικά σημεία του τριγώνου 
(κέντρο βάρους, έγγεντρο, ορθόκεντρο). 

Δ ε ί κ τ ε ς  Ε π ι τ υ χ ί α ς  

Δ ε ί κ τ η ς  Ε π ά ρ κ ε ι α ς   



Μ α θ η μ α τ ι κ ή  Π ρ α κ τ ι κ ή :  
Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  χ ρ ή σ η  ε ρ γ α λ ε ί ω ν  

Π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α ,  Π ρ ό κ λ η σ η  

www.geogebra.org/m/VsW8S24m 
 

http://www.geogebra.org/m/VsW8S24m


Δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  

www.geogebra.org/m/eSNSaNxC 

 

http://www.geogebra.org/m/eSNSaNxC


 

Ε π ε ξ ή γ η σ η ,  Σ υ ζ ή τ η σ η ,  
Ε ξ α γ ω γ ή  Σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν  



Ε ξ ά σ κ η σ η  



Υπάρχει τρίγωνο στο οποίο το ύψος είναι 
ταυτόχρονα και διχοτόμος και διάμεσος; 

Α ξ ι ο λό γ η σ η  

Ε π έ κ τ α σ η  
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Περιεχόμενο Διδακτικού Υλικού 

Αναλυτική  

  Παρουσίαση Ενοτήτων 
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Ενότητα 1_ Επανάληψη 

Αλγόριθμοι τεσσάρων πράξεων 

Αριθμοί ως το δισεκατομμύριο, αξία θέσης 

ψηφίου 

Επίλυση προβλήματος αθροιστικής και 

πολλαπλασιαστικής δομής 
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Ενότητα 2_ Ακέραιοι Αριθμοί, Ιδιότητες Πράξεων, Στατιστική 

Ερμηνεία, αναπαράσταση και σύγκριση 

ακεραίων (θετικών και αρνητικών) 

Πράξεις με ακεραίους 

Προτεραιότητα πράξεων 

Ιδιότητες Πράξεων 

Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών 

παραστάσεων 

Μέγιστη και ελάχιστη τιμή συνόλου δεδομένων, 

εύρος και μέσος όρος 
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Ενότητα 3_ Δυνάμεις, Μεγάλοι Αριθμοί, Διαιρετότητα 

Έννοια και υπολογισμός δύναμης 

Μεγάλοι αριθμοί 

Μορφές γραφής αριθμών 

Ευκλείδεια Διαίρεση 

Κριτήριο διαιρετότητας 3 και 9 

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 

Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων 

παραγόντων 

Έννοια και υπολογισμός Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ.Π. 



 

Ανάγκη 
αναπαράστασης 

μεγάλων αριθμών 
με σύντομο τρόπο 



 

Διερεύνηση 
έννοιας δύναμης 



 

Αναπαράσταση 
μεγάλων αριθμών με 

διαφορετικές μορφές, 
αναπαράσταση 

πολλαπλασίων του 
δέκα με τη χρήση 

δυνάμεων 



 

Διερεύνηση σχέσης 
μεταξύ των όρων της 

Ευκλείδειας διαίρεσης. 
Έμφαση στη σχέση 

μεταξύ υπολοίπου και 
διαιρέτη 



 

Διερεύνηση 
κριτηρίου 

διαιρετότητας, 
διατύπωση 
ισχυρισμών 



 
Ορισμός πρώτου 

και σύνθετου 
αριθμού, εύρεση 

πρώτων αριθμών 
με το κόσκινο του 

Ερατοσθένη 



 

Ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάλυση αριθμού σε 

γινόμενο πρώτων 
παραγόντων. Κάθε 

αριθμός εκφράζεται με 
μοναδικό τρόπο ως 
γινόμενο πρώτων 

παραγόντων 
(Θεμελιώδες Θεώρημα 

της Αριθμητικής) 



 

Διερεύνηση 
έννοιας Μ.Κ.Δ. και 

Ε.Κ.Π. 
Υπολογισμός με 

διαισθητικές 
μεθόδους 



 
Αξιοποίηση ανάλυσης σε 

γινόμενο πρώτων 
παραγόντων για τον 

υπολογισμό του Μ.Κ.Δ. 
Έμφαση στον εντοπισμό 
των κοινών παραγόντων 



[-;/, 

 
Αξιοποίηση ανάλυσης σε 

γινόμενο πρώτων 
παραγόντων για τον 

υπολογισμό του Ε.Κ.Π. 
Έμφαση στον εντοπισμό 

των κοινών και μη κοινών 
παραγόντων 



69 

Ενότητα 4_ Γεωμετρία 

Έννοια γωνίας 

Συμπληρωματικές και παραπληρωματικές 

γωνίες 

Άθροισμα γωνιών τριγώνου 

Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου 



Αξιοποίηση κλίσης για 
κατανόηση της έννοιας της 

γωνίας 



Ρεαλιστική κατάσταση  
Μαθηματικό μοντέλο 

γωνίας 
Παραπληρωματικές γωνίες 



 

Διερεύνηση αθροίσματος 
γωνιών τριγώνου 

αξιοποιώντας εφαρμογίδιο 
– Οπτικές αποδείξεις 
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Ενότητα 5_ Κλάσματα 

Έννοια κλάσματος 

Ισοδυναμία και απλοποίηση κλασμάτων 

Μικτοί αριθμοί και καταχρηστικά κλάσματα 

Σύγκριση κλασμάτων και μικτών αριθμών 

Άθροισμα και διαφορά κλασμάτων και μικτών 

αριθμών 



 

Υπολογισμός κλασματικού 
μέρους και υπολογισμός 

ακέραιας μονάδας 



 

Έμφαση στην απλοποίηση 
κλασμάτων, αξιοποίηση 

πρώτων αριθμών και 
έννοιας Μ.Κ.Δ. 



 

Αναπαράσταση μικτών 
αριθμών με διαφορετικά 

μοντέλα - Μετατροπές 



 

Χρήση κατάλληλων 
αναπαραστάσεων, έμφαση 

στο κλάσμα ως πηλίκο 



 

Ελεύθερη ανάδυση 
στρατηγικών για 

προσθέσεις/αφαιρέσεις 
μικτών  



 

Σύνδεση αναπαράστασης με 
αριθμητική διαδικασία 
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Ενότητα 6_ Πολύγωνα 

Πολύγωνα 

Κανονικά και μη κανονικά πολύγωνα 

Άθροισμα γωνιών πολυγώνου 

Παραλληλόγραμμα 

Είδη παραλληλογράμμων 

Τραπέζιο 



Σχέδιο από σπίτι στην 

Πομπηία, Ιταλία 

Διακοσμητικά 

δάπεδα 

Μωσαϊκό από το ανάκτορο Αλάμπρα, 

Ισπανία 

Υφαντουργία 

 
Πολύγωνα, ανάδειξη 

χαρακτηριστικών 
πολυγώνων 

http://www.shutterstock.com/subscribe?clicksrc=full_thumb
http://www.shutterstock.com/subscribe?clicksrc=full_thumb
http://www.shutterstock.com/subscribe?clicksrc=full_thumb


https://www.geogebra.org/
m/u2N85tqt 
 

https://www.geogebra.org/m/y
3Ym4Ebk 
 

 
Κανονικά και μη κανονικά 

Πολύγωνα 
Διερεύνηση ιδιοτήτων 

κανονικού πολυγώνου (ίσες 
πλευρές και ίσες γωνίες) 

https://www.geogebra.org/m/u2N85tqt
https://www.geogebra.org/m/u2N85tqt
https://www.geogebra.org/m/u2N85tqt
https://www.geogebra.org/m/y3Ym4Ebk
https://www.geogebra.org/m/y3Ym4Ebk
https://www.geogebra.org/m/y3Ym4Ebk


Άθροισμα γωνιών 
πολυγώνου μέσω 

διαχωρισμού 
πολυγώνου σε τρίγωνα 



Διερεύνηση ιδιοτήτων 
παραλληλογράμμου, ίσες 

απέναντι γωνίες, ίσες 
απέναντι πλευρές, 

διαγώνιοι διχοτομούνται 



https://www.geogebra.or
g/m/ZD2Es8JV 

Σχέσεις μεταξύ ειδικών 
περιπτώσεων 

παραλληλογράμμων 

https://www.geogebra.org/m/ZD2Es8JV
https://www.geogebra.org/m/ZD2Es8JV


 



Αναγνώριση τραπεζίων 
Μελέτη όλων των 

περιπτώσεων 
τετραπλεύρων 

(παραλληλόγραμμα, 
τραπέζια, τυχαία) 
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Ενότητα 7_ Έννοια λόγου, ποσοστού 

Έννοια λόγου 

Ίσοι λόγοι 

Έννοια ποσοστού 

Ισοδύναμες μορφές και μετατροπές (κλάσμα, 

δεκαδικός, ποσοστό) 

Άθροισμα και διαφορά δεκαδικών 



Έννοια λόγου, ερμηνεία 
σε ρεαλιστικό πλαίσιο 



Σύγκριση λόγων 



Έννοια ίσων λόγων, 
αξιοποίηση κλίμακας 



Ποσοστό ως λόγος 
Μετατροπές 

κλασμάτων, δεκαδικών, 
ποσοστών 



Στρατηγικές εκτίμησης 
αθροίσματος και 

διαφοράς δεκαδικών 
αριθμών 
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Ενότητα 8_ Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ρητών  

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων 

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση μικτών 

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικών 



• Ακέραιος επί κλάσμα  

• Κλάσμα επί ακέραιο 

• Κλάσμα επί κλάσμα 

Στάδια διδασκαλίας στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων 



Ακέραιος επί κλάσμα 

 

 

Έμφαση στην εννοιολογική ερμηνεία 

Για την παρασκευή μιας δόσης ενός 

γλυκού χρειάζονται 3/5 του λίτρου 

γάλα. Πόσα λίτρα γάλα χρειάζονται, 

για την παρασκευή 4 δόσεων; 

 



Κλάσμα επί ακέραιος 

 

Έμφαση στην εννοιολογική ερμηνεία 

Σε ένα δοχείο υπάρχουν 4L νερό. Τα 

παιδιά θα χρησιμοποιήσουν τα 
3

5
 της 

ποσότητας αυτής για τη διεξαγωγή 

ενός πειράματος. Πόσα λίτρα νερό θα 

χρειαστούν; 

 



Κλάσμα επί κλάσμα 

 

Έμφαση στην εννοιολογική ερμηνεία 

Η κυρία Φωτεινή είχε στο ψυγείο 
3

4
 L γάλα. Χρησιμοποίησε τα 

2

3
 της 

ποσότητας αυτής, για να ετοιμάσει μπισκότα.  

Πόσα λίτρα γάλα χρησιμοποίησε για τα μπισκότα; 

 

2

3
 × 

3

4
 ή 

3

4
 × 

2

3
 



https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/fractions.html 
 

 

https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/fractions.html
https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/fractions.html
https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/fractions.html
https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/fractions.html


• Κλάσμα διά ακέραιο 

• Ακέραιος διά κλάσμα 

• Κλάσμα διά κλάσμα 

Στάδια διδασκαλίας στη διαίρεση κλασμάτων 



Κλάσμα διά ακέραιο αριθμό 

Δύο παιδιά θα μοιραστούν στα ίσα τα 6/8 μιας 
σοκολάτας. Πόση σοκολάτα θα πάρει το κάθε 
παιδί; 

 
6

8
÷ 2 =

3

8
 



Κλάσμα διά ακέραιο αριθμό 
• Δύο παιδιά θα μοιραστούν στα ίσα τα 5/8 

μιας σοκολάτας. Πόση σοκολάτα θα πάρει το 
κάθε παιδί; 

 
5

8
÷ 2 =

10

16
÷ 2 =

5

16
 



Ακέραιος διά κλάσμα 

• Τρία λίτρα λάδι θα χρησιμοποιηθούν, για να 

γεμίσουν δοχεία που χωρούν 
1

8
 L λάδι το 

καθένα. Πόσα δοχεία θα γεμίσουν; 

 

3÷
1

8
=

24

8
÷

1

8
= 24 



Ακέραιος διά κλάσμα 

• Τρία λίτρα λάδι θα χρησιμοποιηθούν, για να 

γεμίσουν δοχεία που χωρούν 
3

8
 L λάδι το 

καθένα. Πόσα δοχεία θα γεμίσουν; 

 

3÷
3

8
=

24

8
÷

3

8
= 8 



Κλάσμα διά κλάσμα 

• Πέντε όγδοα του λίτρου λάδι θα 
χρησιμοποιηθούν, για να γεμίσουν δοχεία 

που χωρούν  
3

8
 L λάδι το καθένα. Πόσα δοχεία 

θα γεμίσουν; 
5

8
÷
3

8
=
5

3
= 1

2

3
 



Κλάσμα διά κλάσμα 
• Τέσσερα πέμπτα του λίτρου λάδι θα 

χρησιμοποιηθούν, για να γεμίσουν δοχεία που 

χωρούν  
2

3
 L λάδι το καθένα. Πόσα δοχεία θα 

γεμίσουν; 

 
4

5
÷
2

3
=
12

15
÷
10

15
=
12

10
= 1

2

10
= 1

1

5
 


