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Στ΄ ΤΑΞΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ



ΜΑΡΤΗΣ-ΑΠΡΙΛΗΣ 

• 8_Πολλαπλασιασμός & διαίρεση, κλασμάτων & μικτών_4 
εβδομάδες

• 9_Πολλαπλασιασμός & διαίρεση δεκαδικών_ 3 
εβδομάδες

ΜΑΗΣ

• 10_Άλγεβρα_2 εβδομάδες

• 11_Αναλογίες – Ποσοστά – Πιθανότητες_ 3 εβδομάδες

ΙΟΥΝΗΣ

• 12_Γεωμετρία (κύκλος), Μέτρηση (Εμβαδόν, περιφέρεια 
κύκλου, όγκος) _ 2 εβδομάδες
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Περιεχόμενο Διδακτικού Υλικού

Αναλυτική 

Παρουσίαση Ενοτήτων
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Ενότητα 8_ Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση 
Κλασμάτων και μικτών

Πολλαπλασιασμός ακέραιος επί κλάσμα και 

κλάσμα επί ακέραιος

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Πολλαπλασιασμός μικτών

Διαίρεση ακέραιου διά κλάσμα και κλάσμα διά 

ακέραιος

Διαίρεση κλασμάτων

Διαίρεση μικτών



Εννοιολογική κατανόηση 
πολλαπλασιασμού 

ακέραιου επί κλάσμα –
διερεύνηση 

υπολογιστικής 
διαδικασίας



Εννοιολογική κατανόηση 
πολλαπλασιασμού 

κλάσματος επί ακέραιο –
μέρος ποσότητας



Αξιοποίηση 
αντιμεταθετικής ιδιότητας 

για υπολογισμό 
κλάσματος επί ακέραιο ή 
ακέραιου επί κλάσματος 
με τον πιο εύκολο τρόπο







Πολλαπλασιασμός

κλάσματος 

επί κλάσμα



Διασύνδεση 
αναπαράστασεων, 

αξιοποίηση γνωστών 
γινομένων



Έμφαση στον 
υπολογισμό του 

1/2 των 3/4



Εξαγωγή τρόπου 
υπολογισμού μέσω της 
αξιοποίησης γνωστών 

γινομένων ή γινομένων 
που μπορούν εύκολα να 

υπολογιστούν



Πολλαπλασιασμός μικτών 
αριθμών

Αξιοποίηση της εκτίμησης 
γινομένου, έμφαση στην 

εννοιολογική ερμηνεία του 
γινομένου



Υπολογισμός γινομένου ακεραίου 
επί μικτό με διαφορετικούς 

τρόπους – Έμφαση στη 
διαδικαστική επάρκεια, π.χ., 

3∙2
1

8
= 3 ∙ (2 +

1

8
)



Εννοιολογική κατανόηση 
διαίρεσης ακεραίου διά κλάσμα -

εξαγωγή κανόνα

3 ÷
1

2
=6 3 ÷

1

8
=
24

8
÷
1

8
=24

3 ÷
1

3
=9 3 ÷

2

8
=
24

8
÷
2

8
=12



Μετατροπή σε ομώνυμα 
κλάσματα - ερμηνεία



Εννοιολογική κατανόηση 
διαίρεσης κλάσμα διά 

ακέραιο - εξαγωγή κανόνα
1

2
÷ 3=

1

6

1

3
÷ 3=

1

9

1

5
÷ 3=

1

15

2

5
÷ 3=

2

15





Μετατροπή σε ομώνυμα 
κλάσματα – Μεταφορά 

γνώσης από 
πρόσθεση/αφαίρεση 

ετερώνυμων κλασμάτων
Ισοδύναμες μορφές
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Ενότητα 9_ Πολλαπλασιασμός & διαίρεση δεκαδικών

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικών με 

δυνάμεις του 10

Πολλαπλασιασμός δεκαδικού επί ακέραιο

Πολλαπλασιασμός δεκαδικού επί δεκαδικό

Διαίρεση δεκαδικού αριθμού με ακέραιο

Διαίρεση δεκαδικών

Διαίρεση ως πηλίκο



Εξαγωγή κανόνα για 
πολλαπλασιασμό και 

διαίρεση με δυνάμεις του 
10 – έμφαση στην 

εννοιολογική επεξήγηση





Σημαντική παράμετρος 
στις πράξεις με 

δεκαδικούς η αξιοποίηση 
της εκτίμησης της 

απάντησης



Αξιοποίηση εκτίμησης γινομένου 
και κυρίως της μετατροπής σε 

κλάσμα για εννοιολογική 
κατανόηση της θέσης της 

υποδιαστολής στο γινόμενο



Αξιοποίηση ισοδύναμων 
μορφών για κατανόηση 

της θέσης της 
υποδιαστολής στο 

πηλίκο



𝟎 𝟖
−𝟖
𝟎

Διερεύνηση και 
διασύνδεση 

διαφορετικών τρόπων 
υπολογισμού – Βαθύτερη 
εννοιολογική κατανόηση



Αξιοποίηση ισοδύναμων 
αριθμητικών 

παραστάσεων για 
υπολογισμό τιμής 

πηλίκου



Διασύνδεση με κλάσμα 
ως πηλίκο



Αξιοποίηση ισοδύναμων αριθμητικών 
παραστάσεων για ελεύθερη ανάδυση 

στρατηγικών των μαθητών

Ενδεικτικά:
3,2÷0,7=32÷7

3,2÷0,7=32÷7=(28÷7)+(4÷7)
3,2÷0,7=32÷7=(2,8÷0,7)+(0,4÷0,7)
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Ενότητα 10_ Άλγεβρα

Αλγεβρική παράσταση

Ισότητα, ιδιότητες ισοτήτων

Επίλυση απλών εξισώσεων

Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Μοτίβα



Μετάφραση λεκτικών 
εκφράσεων σε 

αλγεβρικές παραστάσεις 
με τη χρήση μεταβλητών





Διερεύνηση ιδιοτήτων 
ισοτήτων



Επίλυση απλών 
εξισώσεων με 

διαισθητικές μεθόδους





Αξιοποίηση ζυγαριάς για 
γραφή εξίσωσης
Η μεταβλητή ως 

άγνωστη ποσότητα και 
ως αντικείμενο



Γραφική αναπαράσταση 
σχέσης μεταξύ 

μεταβλητών - Ερμηνεία 
γραφικής παράστασης -

Μετάφραση



Από πίνακα σε γραφική 
αναπαράσταση -

Αξιοποίηση 
διατεταγμένου ζεύγους



Διασύνδεση λεκτικής 
έκφρασης με πίνακα, 
συμβολική γραφή και 
γραφική παράσταση 

(y=αx και y=αx+β)



Έκφραση γενικού 
κανόνα ανάπτυξης 

μοτίβου σε συμβολική 
μορφή με τη χρήση 

μεταβλητής
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Ενότητα 11_Αναλογίες 

Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων αναλογίας

Επίλυση προβλημάτων με ποσοστά

Γραφική αναπαράσταση προβλημάτων 

αναλογίας

Προβλήματα ρυθμού μεταβολής

Πιθανότητες



Ανάδυση στρατηγικών 
μαθητών στην 

επίλυση προβλημάτων 
αναλογίας 



Ιδιότητα αναλογίας –
γινόμενο άκρων και 

μέσων όρων –
αξιοποίηση στην επίλυση 

προβλημάτων



Έμφαση στον 
σχηματισμό της ορθής 

αναλογίας



Διαφορετικοί τρόποι 
υπολογισμού ποσοστού 

– σχηματισμός αναλογίας



Διαφορετικά είδη 
προβλημάτων –

Υπολογισμός ποσοστού, 
όλου και τιμής ποσοστού



Υπολογισμός ποσοστού 
αλλαγής – Percent of 

change



Εφαρμογές σε 
προβλήματα 
καταναλωτή, 

υπολογισμός έκπτωσης 
και Φ.Π.Α.



Προβλήματα ρυθμού 
μεταβολής, έννοια 
ευθέως ανάλογων 
ποσών, γραφική 

αναπαράσταση/πίνακας
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Ενότητα 12_Γεωμετρία 

Προβλήματα μέτρησης εμβαδού και περιμέτρου 

ευθύγραμμων σχημάτων

Βασικά στοιχεία κύκλου

Προσέγγιση περιφέρειας κύκλου

Σχέσεις μεταξύ στερεών

Αναπτύγματα

Υπολογισμός όγκου ορθογώνιου 

παραλληλεπιπέδου



Διερεύνηση μεταβολής 
εμβαδού ορθογωνίου, 
όταν μεταβάλλεται το 

μήκος των πλευρών του



Διερεύνηση σχέσης 
μεταξύ εμβαδού και 

περιμέτρου στο 
ορθογώνιο, όταν το ένα 

από τα δύο μεγέθη 
παραμένει σταθερό



Επαναφορά βασικών 
γεωμετρικών 

μετασχηματισμών και 
διασύνδεση με αναπαράσταση 

σε ορθοκανονικό σύστημα 
αξόνων (Συμμετρία, 

περιστροφή, μεταφορά, 
γεωμετρία της χελώνας)



Μαθηματικές Πρακτικές
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http://www.youtube.com/watch?v=7KMM387
HNQk

http://www.youtube.com/watch?v=7KMM387HNQk


• Η επιφανειακή εκμάθηση πολλών εννοιών δεν 
οδηγεί πουθενά. 

• Η ουσιαστική πρόκληση για την εκπαίδευση δεν 
είναι ποιες έννοιες θα μελετηθούν, αλλά η ανάπτυξη 
τρόπων σκέψης.

• Για να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των μαθητών, 
πρέπει να αλλάξει πρώτα ο τρόπος που διδάσκουμε.

Τι έχουμε μάθει



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 στη μαθηματική 
εκπαίδευση.

Μαθηματικές Πρακτικές



5 Διαδικασίες
• Επίλυση Προβλήματος

• Συλλογισμός και Απόδειξη

• Επικοινωνία

• Συνδέσεις

• Αναπαραστάσεις
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Θεωρητικό Υπόβαθρο



Τα Αναλυτικά Προγράμματα περιγράφουν τα 
μαθηματικά τα οποία αναμένουμε οι 

μαθητές να κατανοήσουν και να κάνουν, 
ενώ οι μαθηματικές πρακτικές 

περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
μαθητές θα επεξεργαστούν τις 

μαθηματικές έννοιες και ικανότητες. 

Αναλυτικά Προγράμματα και 
Μαθηματικές Πρακτικές



Oι μαθηματικές πρακτικές περιγράφουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα 

επεξεργαστούν τις μαθηματικές έννοιες και 
ικανότητες. 

Αναλυτικά Προγράμματα και 
Μαθηματικές Πρακτικές



 Η έμφαση στις μαθηματικές πρακτικές
οδηγεί στη συστηματική ανάπτυξη
δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες
στην ενήλικη ζωή.

 Οι μαθηματικές πρακτικές μπορούν να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη, μέσω των
Μαθηματικών, των ικανοτήτων (key
competences) που περιγράφει η Ευρωπαϊκή

Μαθηματικές Πρακτικές & 
Key Competences



• Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται μια 
πρακτική στην τάξη;

– Τι κάνουν οι μαθητές…

– Τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί…

Μαθηματικές Πρακτικές στην Τάξη



7. Δομή των Μαθηματικών

8. Κανονικότητα σε 
επαναλαμβανόμενο συλλογισμό 

4. Μοντελοποίηση

5. Στρατηγική χρήση εργαλείων

2. Ποσοτική και αφηρημένη 
σκέψη

3. Ανάπτυξη ισχυρισμών και 
κρίση του συλλογισμού άλλων
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α
Συλλογισμός 

και Επεξήγηση

Μοντελοποίηση 
και χρήση 
εργαλείων

Αναζήτηση 
δομής και 

γενίκευσης



- Δεν διδάσκονται αυτόνομα, αλλά διαχέονται 
μέσω της διδασκαλίας των εννοιών

- Διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο και 
δεν εξαντλούνται σε μια λίστα καταγραφής

- Είναι κυρίως τρόπος σκέψης

- Αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου (από το 
νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο)

Διδάσκονται οι Μαθηματικές Πρακτικές;



- Η εμπλοκή των μαθητών σε μη-τυπικές 
μαθηματικές καταστάσεις (μικροέρευνες, 
ερμηνεία δεδομένων από εφημερίδες) 
συμβάλει στην ανάπτυξη των μαθηματικών 
πρακτικών

- Οι μαθηματικές πρακτικές αναπτύσσονται 
κυρίως μέσω της εμπλοκής των μαθητών σε 
εξερευνήσεις και διερευνήσεις. Σε αυτές τις 
δραστηριότητες συνήθως εμπλέκονται 

Διδάσκονται οι Μαθηματικές Πρακτικές;



- Δεν διδάσκονται αυτόνομα, αλλά διαχέονται 
μέσω της διδασκαλίας των εννοιών

- Είναι κυρίως τρόπος σκέψης

- Αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου (από το 
νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο)

- Οι μαθηματικές πρακτικές αναπτύσσονται 
κυρίως μέσω της εμπλοκής των μαθητών σε 
εξερευνήσεις και διερευνήσεις. Σε αυτές τις 

Διδάσκονται οι Μαθηματικές Πρακτικές;



1. Κατανόηση μέσω προβλήματος και 
επιμονή στη λύση προβλήματος

Οι μαθητές /τριες κατανοούν την ερώτηση και 
υιοθετούν πολλαπλές στρατηγικές και εργαλεία 
στην επίλυση προβλημάτων.



• Οι εκπαιδευτικοί :

– Διευκολύνουν τη συζήτηση ώστε να κατανοήσουν τις στρατηγικές 
άλλων.

– Δίνουν ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες να συνδέσουν τις έννοιες 
με «τον κόσμο τους».

– Δίνουν χρόνο στους/στις μαθητές/τριες για να σκεφτούν και να 
επιλύσουν με «υπομονή και επιμονή» προβλήματα.

– Ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να ελέγχουν τις απαντήσεις 
τους με διαφορετικούς τρόπους.

– Δίνουν προβλήματα μέσα από τα οποία οι μαθητές/τριες έχουν την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν σχέσεις και να κάνουν γενικεύσεις. 

1. Κατανόηση μέσω προβλήματος και 
επιμονή στη λύση προβλήματος



Οι μαθητές/τριες:

– Επεξηγούν στον εαυτό τους και σε άλλους/ες το νόημα του 
προβλήματος.

– Αναλύουν σχέσεις και στόχους του προβλήματος.

– Κάνουν υποθέσεις για το νόημα της απάντησης και σχεδιάζουν 
τρόπους επίλυσης.

– Αξιολογούν την πρόοδό τους.

– Αντιστοιχούν εξισώσεις με περιγραφές του προβλήματος, πίνακες, 
γραφικές παραστάσεις και αναζητούν κανονικότητες.

– Ελέγχουν την απάντησή τους.

– Κατανοούν τις λύσεις άλλων μαθητών/τριών.

1. Κατανόηση μέσω προβλήματος και 
επιμονή στη λύση προβλήματος
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Κατανόηση Προβλήματος  και Επιμονή στην Επίλυση 
Προβλήματος

ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΑ

Όταν επιλύω ένα πρόβλημα, κάνω ένα 
σχέδιο, εκτελώ το σχέδιο και ελέγχω 
την απάντησή μου.

Σκέφτομαι το 
πρόβλημα

Ποια στρατηγική
θα 

χρησιμοποιήσω;

Ποια πορεία 
επίλυσης θα 
ακολουθήσω;

Δείχνω επιμονή

Έχει νόημα αυτό 
που κάνω;

Αλλάζω
στρατηγική στην 
περίπτωση που 
δεν οδηγούμαι 

κάπου

Ρωτώ τον εαυτό 
μου, «Υπάρχει 
άλλος τρόπος 

επίλυσης;»

Ελέγχω την 
εργασία μου



Στρατηγικές που ενθαρρύνουν οι 
εκπαιδευτικοί

Στρατηγική Ενέργειες

Επιλογή πράξης Εννοιολογική κατανόηση πράξεων
Κατασκευή μαθηματικών προτάσεων 

Κάνω σχέδιο Οπτικοποίηση προβλήματος
Χρήση μοντέλου για αναπαράσατη προβλήματος
Ανάλυση μοντέλων για κατανόηση προβλήματος

Βρίσκω μοτίβο Αναγνώριση και χρήση μοτίβων για επίλυση του προβλήματος

Κάνω Πίνακα Οργάνωση δεδομένων προβλήματος σε μορφή πίνακα

Δοκιμή και έλεγχος Αναπροσαρμογή δεδομένων με βάση τις δοκιμές
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Στρατηγική Ενέργειες

Οργανωμένος 
κατάλογος

Επιλογή σημείου εκκίνησης και συστηματική καταγραφή 
όλων των δυνατών λύσεων
Δημιουργία μοντέλου (οργανωμένη λίστα, δεντροδιάγραμμα, 
κτλ)

Λογική Σκέψη Οργάνωση δεδομένων για απλοποίηση προβλήματος
Εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα δεδομένα
Αναγνώριση σχέσεων αιτίας/αποτελέσματος

Ανάδρομη πορεία Από το τέλος στην αρχή (αντίθετες και αντίστροφες πράξεις)
Αναγνώριση γνωστών και άγνωστων δεδομένων



Διατύπωση ανοικτών ερωτήσεων για ανάπτυξη 
της επίλυσης προβλήματος

• Πριν

– Ποια είναι η ερώτηση;

– Ποια δεδομένα είναι χρήσιμα για την επίλυση 
του προβλήματος;

– Πώς θα ξεκινήσεις να εργάζεσαι;

– Το πρόβλημα αυτό σου θυμίζει κάποιο άλλο 
πρόβλημα που έχεις λύσει ξανά; Η πορεία 
εργασίας που είχες εφαρμόσει σε άλλο 
πρόβλημα θα δουλέψει σε αυτή την περίπτωση;



Διατύπωση ανοικτών ερωτήσεων για ανάπτυξη 
της επίλυσης προβλήματος

• Κατά

– Έχεις κολλήσει; Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να δοκιμάσεις κάποια άλλη 
προσέγγιση;

– Η απάντησή σου έχει νόημα; Αν δεν έχει νόημα, τι μπορείς να κάνεις;

• Μετά

– Πώς έλυσες το πρόβλημα; Γιατί επέλεξες αυτό τον τρόπο; Ήταν 
εύκολη/δύσκολη η διαδικασία;

– Τι έκανες όταν κόλλησες σε κάποιο σημείο; Με ποιο τρόπο ξεπέρασες το 
πρόβλημα;

– Μπορείς να περιγράψεις κάποιον άλλο τρόπο επίλυσης του 
προβλήματος;

– Υπάρχει κάποια άλλη απάντηση;



Τι κάνω στην τάξη;

• Δίνω συστηματικά την ευκαιρία στους μαθητές μου να 
μοιραστούν τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος με τους 
συμμαθητές τους ή να παρουσιάσουν τη λύση τους στην 
ολομέλεια της τάξης; 
– Οι μαθητές χρειάζονται ένα ασφαλές περιβάλλον, για να 

παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους στους συμμαθητές τους. 

• Δείχνω στους μαθητές μου ότι εκτιμώ τη διαδικασία 
επίλυσης προβλήματος πέρα από την εύρεση της ορθής 
απάντησης;

• Διατυπώνω προβλήματα που χρειάζονται επιμονή; 
Χρησιμοποιώ κατάλληλες ερωτήσεις, για να καθοδηγήσω 
και να ενθαρρύνω τους μαθητές, όταν δυσκολεύονται να 
επιλύσουν ένα πρόβλημα;



Πώς μπορώ να βοηθήσω έναν μαθητή να 
επιμείνει στην επίλυση ενός προβλήματος; 

• Τι μπορώ να κάνω όταν ένας μαθητής «κολλήσει» σε 
ένα πρόβλημα ή όταν υποστηρίζει ότι «δεν το 
καταλαβαίνει»; 



Πριν την επίλυση: 

Ποια τα πιθανά στοιχεία που θα 
δυσκολέψουν την κατανόηση του 
προβλήματος;

Κατά την επίλυση:

Σε ποιο σημείο είναι πιο πιθανόν να γίνουν 
λάθη;



2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη

Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν αφηρημένη σκέψη και 
αναπαριστούν συμβολικά ποσότητες και σχέσεις –
κατανοούν την έννοια και όχι πώς να κάνουν πράξεις.



• Οι εκπαιδευτικοί

– Δίνουν πληθώρα αναπαραστάσεων μαθηματικών 
καταστάσεων και ενθαρρύνουν διαφορετικές 
στρατηγικές.

– Δίνουν ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες να 
αντιληφθούν την έννοια ποσοτήτων και τη σχέση 
τους σε ένα πρόβλημα.

– Δίνουν έμφαση στη δημιουργία 
αναπαραστάσεων, στις ιδιότητες των πράξεων και 
των αντικειμένων και όχι μόνο στο πώς γίνεται ο 
υπολογισμός και ποιοι είναι οι κανόνες.

2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη



Οι μαθητές/τριες:

• Αναπτύσσουν την ικανότητα να υπερβαίνουν 
συγκεκριμένες καταστάσεις και να τις 
εκφράζουν αφηρημένα.

• Συγκεκριμενοποιούν καταστάσεις.

• Αναπαριστούν ολοκληρωμένα και γενικά το 
πρόβλημα.

2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη



Αποπλαισιοποίηση
Αναπαράσταση προβλήματος με τη χρήση συμβόλων, 

μεταφορά κατάστασης στο αφηρημένο επίπεδο

Πλαισιοποίηση
Έλεγχος λογικότητας απάντησης στο ρεαλιστικό πλαίσιο

x  x x x

%

5

½
Μαθηματικό 

Πρόβλημα



Παράδειγμα: Ισοδυναμία κλασμάτων 
– Δ΄ Δημοτικού

Με ποιο τρόπο 
αναπτύσσεται 
η μετάβαση 
από την 
ποσοτική στην 
αφηρημένη 
σκέψη;



Στ΄ τάξη
Πολλαπλασιασμός 
κλασμάτων



Από αριθμούς στις λέξεις

Από λέξεις στoυς αριθμούς

Η Μαρία έκανε εξάσκηση στο πιάνο μισή ώρα 
κάθε μέρα για 6 μέρες. Πόσες ώρες έκανε 
εξάσκηση συνολικά;

Η Μαρία έκανε εξάσκηση στο πιάνο μισή ώρα 
κάθε μέρα για 6 μέρες. Πόσες ώρες έκανε 
εξάσκηση συνολικά;





Στ΄ τάξη
Αλγεβρικές 
παραστάσεις



• Εννοιολογικοί χάρτες
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Πρακτικές εφαρμογές



• Οι μαθητές/τριες υπερασπίζονται τις ιδέες 
τους και αναλύουν τον τρόπο σκέψης των 
συμμαθητών/τριών τους.

3. Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του 
συλλογισμού άλλων



• Οι εκπαιδευτικοί:

– Δίνουν την ευκαιρία σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες να
κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν υποθέσεις, ορισμούς και
προηγούμενες γνώσεις για να οικοδομήσουν επιχειρήματα.

– Δίνουν χρόνο στους/στις μαθητές/τριες για να διατυπώσουν
υποθέσεις και να οικοδομήσουν λογικούς ισχυρισμούς και να
διερευνήσουν υποθέσεις.

– Δίνουν ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες να οικοδομήσουν
επιχειρήματα και να κρίνουν τα επιχειρήματα των
συμμαθητών/τριών τους.

– Ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν και να
δημιουργούν αντιπαραδείγματα.

– Κάνουν ερωτήσεις ώστε οι μαθητές/τριες να αναγκάζονται να
δίνουν πιο ξεκάθαρα και βελτιωμένα επιχειρήματα.

3. Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του 
συλλογισμού άλλων



• Οι μαθητές/τριες:

– Κατανοούν και χρησιμοποιούν προϋποθέσεις και 
ορισμούς στην κατασκευή δικών τους προτάσεων.

– Ακολουθούν λογική σειρά στην κατασκευή δικών 
τους ισχυρισμών και αιτιολογήσεων.

– Χρησιμοποιούν αντιπαραδείγματα.

– Συγκρίνουν επιχειρήματα.

– Αξιολογούν ισχυρισμούς άλλων.

3. Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του 
συλλογισμού άλλων



ΜΠ 3: Ανάπτυξη ισχυρισμών και 
κρίση του συλλογισμού άλλων

Διατύπωση υπόθεσης

Οικοδόμηση λογικών 
επιχειρημάτων, για υποστήριξη 
υποθέσεων

Ανάλυση καταστάσεων

Αναγνώριση και χρήση 
κατάλληλων παραδειγμάτων



Συγκρίνουν τη 
στρατηγική τους με τη 
στρατηγική των 
συμμαθητών τους

• Ακούοντας
• Υποβάλλοντας ερωτήσεις
• Συνδέοντας τον τρόπο 

σκέψης τους με τον τρόπο 
σκέψης των συμμαθητών 
τους

Μπορούν να αναπτύξουν, 
να εξηγήσουν τη 
στρατηγική τους 
χρησιμοποιώντας

• Αντικείμενα
• Σχέδιο
• Δράσεις
• Παραδείγματα και 

αντιπαραδείγματα
• Συγκεκριμένο πλαίσιο



Διαχείριση Συζήτησης
Ποιες οι ενέργειες του εκπαιδευτικού, όταν ο μαθητής 

δίνει λανθασμένη απάντηση; 

• Μην προσπαθήσεις να διορθώσεις τα «μαθηματικά», 
προσπάθησε να εργαστείς με τον «μαθηματικό». 

• Το σημαντικό στοιχείο δεν είναι η διόρθωση του 
λάθους ή να πείσεις όλους τους μαθητές να 
συμφωνήσουν μαζί σου, αλλά η ανάπτυξη της 
μαθηματικής σκέψης των μαθητών. 

• Προκάλεσέ τους να σκεφτούν. 
• Δώσε τους την ευκαιρία να αναστοχαστούν για 

απαντήσεις που δεν είναι λογικές.
• «Προσπάθησε να προβληματιστείς» μαζί τους για 

μοτίβα που προκύπτουν (ΜΠ 7).



Συζήτηση στην ολομέλεια

• Όχι απλά παρουσίαση σε όλη την τάξη.
– Δεν υπάρχει πολυτέλεια σε κάθε μάθημα να 

παρουσιάζουν όλοι οι μαθητές.

• Πολλές στρατηγικές είναι στην ουσία ίδιες.

• Οι δυναμικές συζητήσεις στην ολομέλεια είναι 
δομημένες, ώστε να ενισχύσουν την ανάπτυξη 
της μαθηματικής σκέψης της τάξης.
– Προσεκτική επιλογή της εργασίας που αξίζει να 

παρουσιαστεί, καθώς και της σειράς της 
παρουσίασης. 



• Καθώς γίνεται παρουσίαση μιας εργασίας, εστιάστε την 
προσοχή της συζήτησης στη βασική ιδέα και προωθήστε 
την ανάγκη για γενίκευση με ερωτήσεις όπως:
– Συμφωνείτε ότι η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλες τις περιπτώσεις; 
– Γιατί συμβαίνει αυτό;
– Μπορούμε να το αποδείξουμε;
– Πότε είναι χρήσιμη; Πότε δεν είναι;



Στ΄ τάξη
Στρατηγικές 
εκτίμησης 
αθροίσματος



• Ποιος αριθμός/σχήμα δεν ταιριάζει; 
Γιατί;
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Πρακτικές στην τάξη





• Συμφωνείς ή διαφωνείς με τα πιο κάτω;
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75% είναι περισσότερο από 
2

3
;

Να εξηγήσεις.

Συμφωνώ ότι το 75% είναι μεγαλύτερο από τα 
2

3
.

75% είναι το ίδιο με τα 
3

4
γιατί 4 φορές το 25 

κάνει 100, και 75% είναι 3 φορές το 25, 

επομένως τα 
3

4
είναι μεγαλύτερο από τα 

2

3



• Εφαρμόζουν τα μαθηματικά στη λύση 
προβλημάτων με χρήση διαγραμμάτων, 
πινάκων, γραφικών παραστάσεων και 
αναλύουν σχέσεις για να φτάσουν σε 
συμπεράσματα.

4. Μοντελοποίηση



• Οι εκπαιδευτικοί:

– Παρουσιάζουν προβλήματα που αφορούν στην 
καθημερινή ζωή.

– Δίνουν πλούσια σενάρια στα οποία δίνεται η 
ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να 
αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση και να 
εστιαστούν σε σχέσεις.

Μοντελοποίηση



• Οι μαθητές/τριες:

– Εφαρμόζουν τα μαθηματικά που γνωρίζουν σε 
καταστάσεις της καθημερινής ζωής, κοινωνίας ή του 
χώρου εργασίας.

– Εκφράζουν με μαθηματικές πράξεις κάποιες 
καταστάσεις.

– Είναι ικανοί/ες να κάνουν υποθέσεις και να 
απλοποιούν περίπλοκες καταστάσεις.

– Αναλύουν σχέσεις και καταλήγουν σε συμπεράσματα. 

– Βελτιώνουν τα μοντέλα τους ώστε να εξυπηρετούν το 



Προβλήματα της 
καθημερινής ζωής…

Οι μαθητές:
• διατυπώνουν υποθέσεις για να απλοποιήσουν μια κατάσταση, 
συνειδητοποιώντας ότι το μοντέλο τους μπορεί να χρειαστεί 
επαναξιολόγηση στη συνέχεια

• ερμηνεύουν μαθηματικά αποτελέσματα στο πλαίσιο μιας 
ρεαλιστικής κατάστασης και αναστοχάζονται για τη λογικότητα της 
απάντησης 

…επεξηγούνται με τη χρήση 
μαθηματικών μοντέλων





Με ποιο τρόπο ο/η 
εκπαιδευτικός 
μπορεί βοηθήσει 
τους μαθητές να 
προτείνουν 
διαφορετικά 
μοντέλα;







Πρακτικές: Κατασκευή απλών 
μοντέλων

Ένα αεροπλάνο 
ταξιδεύει με 
ταχύτητα 400 
μίλια την ώρα. 
Πόση απόσταση 
θα διανύσει σε 6 
ώρες; Να 
κατασκευάσεις 
κατάλληλο 
διάγραμμα, για 
να τεκμηριώσεις 
την απάντησή 
σου.
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• Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν διάφορα 
υλικά-μέσα και την τεχνολογία με ευέλικτο 
τρόπο για να επιλύσουν προβλήματα.

5. Στρατηγική χρήση εργαλείων



• Οι εκπαιδευτικοί

– Προσφέρουν στους μαθητές ποικιλία εποπτικών 
και τεχνολογικών εργαλείων για να εμβαθύνουν 
την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών.

– Δίνουν προβλήματα, στα οποία γίνεται ξεκάθαρο 
στους/στις μαθητές/τριες γιατί η χρήση ενός 
εργαλείου θα τους/τις βοηθήσει στη διαδικασία 
επίλυσης προβλήματος.



• Οι μαθητές/τριες:

– Διερευνούν και συλλογίζονται για το ποιο είναι το 
καταλληλότερο μέσο για την επίλυση του 
προβλήματος που τους/τις απασχολεί.

– Επιδεικνύουν την απαραίτητη επάρκεια στη 
χρήση των εργαλείων και λαμβάνουν κατάλληλες 
αποφάσεις για τον τρόπο αξιοποίησης κάθε 
εργαλείου με βάση τα πλεονεκτήματά του και 
τους περιορισμούς του.



• Γνωρίζω π ώ ς να 
χρησιμοποιώ τα 
εργαλεία

• Γνωρίζω π ό τ ε να 
χρησιμοποιώ εργαλεία

• Μπορώ να 
αναστοχαστώ για το 
κατά πόσον τα 
εργαλεία με βοήθησαν 
να φτάσω σε μια 
λογική απάντηση

117

Εργαλειοθήκη 
Μαθηματικών





Μαθηματικά Εφαρμογίδια

http://resources.oswego.org/games/fractionflags/fractionflags.html
http://resources.oswego.org/games/fractionflags/fractionflags.html
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=75
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=75
http://www.mathplayground.com/patternblocks.html
http://www.mathplayground.com/patternblocks.html
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1011
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1011




 Τι μαθηματικά εργαλεία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για
να οπτικοποιήσουμε και να αναπαραστήσουμε μια κατάσταση;

 Τι πληροφορίες έχεις;
 Τι γνωρίζεις το οποίο δεν αναφέρεται στο πρόβλημα;
 Ποια προσέγγιση σκέφτεσαι να δοκιμάσεις πρώτα;
 Ποια εκτίμηση έκανες για να βρεις τη λύση;
 Θα ήταν χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε

γραφική παράσταση, αριθμητική γραμμή, ρίγα, διάγραμμα,
υπολογιστική μηχανή, εφαρμογίδιο;

 Γιατί θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε ……...;
 Τι μπορεί να μας δείξει το ……... χρησιμοποιώντας το που δεν θα

μπορούσε το ……...;
 Σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν πιο βοηθητικό να χρησιμοποιήσουμε

……...;

Ενδεικτικές Ερωτήσεις



• Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ορθή και 
σαφή ορολογία και απαιτεί από τους/τις 
μαθητές/τριες να είναι ακριβείς στη 
μαθηματική επικοινωνία.

6. Ακρίβεια



• Οι εκπαιδευτικοί

– Δίνουν έμφαση στην ακρίβεια και στη σαφήνεια 
κατά τη διαδικασία επίλυσης και στην απάντηση 
στη λύση προβλήματος.

– Ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να 
αξιολογήσουν κατά πόσο οι απαντήσεις των 
συμμαθητών/τριών τους είναι πάντοτε ορθές ή 
έχουν περιορισμούς.





3 μήλα + 4 αχλάδια = 7 φρούτα 

Πρόσθεση: 
Ενώνω

Ισότητα:   
Ίσο με 

Ονομασία μονάδων



• Μετάφραση σε συμβολική γλώσσα (σύνδεση με 
Πρακτική 2)

– Διπλασίασε έναν αριθμό και πρόσθεσε 6

– Το ένα τέταρτο του 16 είναι το 4

– Τέσσερα ευρώ και 10 σεντς είναι περισσότερα από 
τέσσερα ευρώ και 5 σεντς

Πρακτικές
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• Οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν και 
χρησιμοποιούν τη δομή των μαθηματικών στη 
λύση προβλημάτων.

7. Δομή των μαθηματικών



• Οι εκπαιδευτικοί

– Δίνουν ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες να 
διερευνήσουν σχέσεις για να επιλύσουν 
προβλήματα.

– Βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να εντοπίσουν 
και να αξιολογήσουν κατάλληλες στρατηγικές για 
την επίλυση ενός προβλήματος και όχι στο να 
ακολουθούν τυφλά βήμα προς βήμα κάποιες 
διαδικασίες.



• Προσπαθούν να αναγνωρίσουν μοτίβα ή 
δομές.

• Αναστοχάζονται για να μελετήσουν μια έννοια 
με διαφορετικούς τρόπους.

• Αντιμετωπίζουν πολύπλοκα πράγματα ως 
σύνθεση μεμονωμένων αντικειμένων.

• Χρησιμοποιούν γνωστές δομές, για να 
διερευνήσουν κάτι με διαφορετικό τρόπο

Οι μαθητές
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Δ ο μ ή  τ ω ν  Μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι
Δεκαδικό σύστημα
Ιδιότητες, πράξεις

Όροι, συντελεστές, δυνάμεις

Κατανοώ τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί και τα 
σχήματα είναι οργανωμένα ως μεμονωμένα 

αντικείμενα και ως σύνολο

Σ Χ Η Μ ΑΤΑ
Διαστάσεις
Ιδιότητες

Μετασχηματισμοί







- Αναγνώριση σχήματος
- Τετράπλευρο
- Ίσες γωνίες, ίσες πλευρές
- Ορθές γωνίες
- Παραλληλόγραμμο
- Τετράγωνο ορθογώνιο
- Τετράγωνο ρόμβος
- Συμμετρικό
- Παραλληλόγραμμο με 4 άξονες συμμετρίας

Ανάπτυξη έννοιας τετραγώνου



• Οι μαθητές/τριες παρατηρούν επαναλήψεις 
σε υπολογισμούς και αναζητούν γενικές 
μεθόδους και συντομεύσεις.

8. Κανονικότητα σε 
επαναλαμβανόμενο συλλογισμό



• Οι εκπαιδευτικοί

– Αξιολογούν προσεκτικά τις απαντήσεις των 
μαθητών/τριών και αναζητούν τις σημαντικές 
ιδέες σε αυτά που εκφράζουν ώστε να γίνουν οι 
κατάλληλες γενικεύσεις και συντομεύσεις.

– Δημιουργούν τις συνθήκες ώστε οι μαθητές/τριες
να αντιληφθούν τη σημασία της αναζήτησης 
κανονικοτήτων σε συλλογισμούς.



• Οι μαθητές/τριες:

– Παρατηρούν πότε οι υπολογισμοί 
είναι επαναλαμβανόμενοι και 
ψάχνουν για γενικές μεθόδους ή 
συντομεύσεις.

– Εστιάζονται στο γενικό 
αποτέλεσμα μιας 
επαναλαμβανόμενης διαδικασίας.

– Παρατηρούν την κανονικότητα και 
τη χρησιμοποιούν για να 
επιλύσουν προβλήματα.

– Επαναξιολογούν τη λογικότητα των 
ενδιάμεσων αποτελεσμάτων μιας 
διαδικασίας.
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Παρατηρώ πότε υπολογισμοί ή σχήματα 
επαναλαμβάνονται με σκοπό να 
χρησιμοποιήσω το μοτίβο, για να 
συντομεύσω τη διαδικασία 

Σκέφτομαι συντομεύσεις…

Υπάρχει μοτίβο;
Πώς μπορώ να γενικεύσω το μοτίβο;
Μπορώ να κάνω πρόβλεψη για έναν όρο 
του μοτίβου;

Πώς αξιοποιώ το 
αναπτυσσόμενο μοτίβο;

Μ
Ο

ΤΙΒ
Α

Πάνω 1, 
2 περισσότερα

2 περισσότερα από 
την προηγούμενη 

σειρά

2 περισσότερα κάθε 
σειρά και 1 στην κορυφή

+5, +7, … άθροισμα διαδοχικών περιττών αριθμών
Μοτίβο τετράγωνων αριθμών 4, 9, 16, …







Ποιες μαθηματικές πρακτικές και με ποιο τρόπο μπορούν να 
αναπτυχθούν αξιοποιώντας το πιο κάτω υλικό;






