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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
 
 
• Αριθμοί  
•   Άλγεβρα 
•  Γεωμετρία 
•  Μέτρηση 
•  Στατιστική - Πιθανότητες 
 
 
 
 

Διασύνδεση 
των θεμάτων 
και του 
περιεχομένου 

 



ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ  

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 
 
 
 
 



 Οι κλίμακες περιγράφουν συνοπτικά τα Μαθηματικά που 

αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές: 

 Για όλους 

 Για αυτούς που χρειάζονται τα Μαθηματικά σε σπουδές 

 Για αυτούς που θα ασχοληθούν με ανώτερα 

Μαθηματικά 

 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. 

Κλίμακες 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 



Οι κλίμακες περιλαμβάνουν:  
1. Δείκτες επιτυχίας  
2. Ενδεικτικές δραστηριότητες 
3. Ενδεικτικές δραστηριότητες 

αξιολόγησης 
4. Δραστηριότητες εμπλουτισμού 

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

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

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


 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 . 

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Δείκτες Επιτυχίας 



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 



Κλίμακα 1 
Περιγράφουν το μοτίβο που επαναλαμβάνεται στο πιο κάτω 
περιδέραιο: 

Κλίμακα 2 

Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα τμήμα του πίνακα του 100.  
(Α) Ποιος αριθμός υπάρχει στο τετράγωνο Α; 
(Β) Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των αριθμών που βρίσκονται στα 
τετράγωνα Β και Γ; 
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A1.2 
Αναγνωρίζουν και 
περιγράφουν 
μοτίβα που 
βασίζονται σε κοινά 
χαρακτηριστικά 

A2.3 
Χρησιμοποιούν λεκτικές και 
αλγεβρικές εκφράσεις, για 
να αναπαραστήσουν 
αθροιστικές και 
πολλαπλασιαστικές σχέσεις 
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Κλίμακα 4 

 
 
 

Βρίσκουν τους επόμενους όρους στα πιο κάτω μοτίβα: 
 

     1ος          2ος             3ος                  4ος                      5ος   

Διακρίνουν και επεξηγούν τον κανόνα υπολογισμού του επόμενου 
όρου σε αριθμητικές προόδους, όπως: 
 

35, 29, 23, 17, … 
 

Α3.1 
Περιγράφουν, 
συμπληρώνουν, 
επεκτείνουν, 
κατασκευάζουν, 
επεξηγούν τον 
κανόνα και βρίσκουν 
με επαγωγικό τρόπο 
το γενικό όρο 
αριθμητικών και 
γεωμετρικών μοτίβων 

Α4.3  

Κατανοούν τις ιδιότητες 
αριθμητικών και 
γεωμετρικών προόδων 
και διερευνούν τον τρόπο 
υπολογισμού του γενικού 
όρου 



 Αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, 

για να επιτύχει τα καθορισμένα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα. 

 Περιλαμβάνουν όλα όσα πρέπει να διδάξουμε ή/και 

έπρεπε να γνωρίζει ο μαθητής, για να επιτύχει τον 

Δείκτη Επιτυχίας. 

 Αναφέρονται σε ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ μάθησης, ιεραρχίες ή 

προαπαιτούμενη γνώση, για να επιτευχθεί ο Δείκτης 

Επιτυχίας. 

Δείκτες Επάρκειας 



ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ  

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών περιέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά το αναλυτικό 
πρόγραμμα ανά τάξη και ανά ενότητα περιεχομένου: 

 Δείκτες Επιτυχίας 

 Δείκτες Επάρκειας 

 Επίπεδα Δραστηριοτήτων (Προαπαιτούμενες 
γνώσεις, νέες έννοιες και αντίστοιχα 
παραδείγματα) 

 Παραδείγματα Μαθηματικών Πρακτικών 

 







ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ  

 Κατανομή Δεικτών Επιτυχίας 

Καταγραφή όλων των δεικτών επιτυχίας που εμπλέκονται 
στο  αναλυτικό πρόγραμμα μίας τάξης, ανεξάρτητα από 
τον βαθμό εμβάθυνσης του κάθε δείκτη στη συγκεκριμένη 
τάξη.  

 

 Σε μία τάξη είναι δυνατόν: 

• Να αρχίζει η διδασκαλία ενός δείκτη επιτυχίας και να 
ολοκληρώνεται σε μια επόμενη τάξη. 

• Να ολοκληρώνεται η διδασκαλία ενός δείκτη σε μια 
τάξη. 

• Να ολοκληρώνεται η διδασκαλία ενός δείκτη που έχει 
αρχίσει η διδασκαλία του σε μια προηγούμενη τάξη 

 



ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ  

 Δείκτες Επάρκειας 

 Επίπεδα Δραστηριοτήτων 

      Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Προαπαιτούμενες γνώσεις: Από προηγούμενες τάξεις ή 
από άλλη ενότητα περιεχομένου 

 Νέες Έννοιες 

 Τις  βασικές ενέργειες των εκπαιδευτικών: ώστε οι 
μαθητές μιας τάξης να αναπτύξουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την 
επόμενη τάξη και κατ’ επέκταση για το πανεπιστήμιο 
και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση. 

 Παραδείγματα: Συγκεκριμενοποιούν το επίπεδο 
δυσκολίας που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές. 

 

 

 







Συνοπτική Παρουσίαση  

Επιπέδων Δραστηριοτήτων  

Ανά τάξη και ενότητα περιεχομένου 



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (1) 

Δ΄ Ε΄ Στ΄ 

-Αριθμοί μέχρι το ένα 
εκατομμύριο 

-Νοεροί υπολογισμοί ακεραίων 
μέχρι το 10000 και εκτίμηση 
αθροίσματος, διαφοράς, 
γινομένου και πηλίκου 

-Κατακόρυφοι αλγόριθμοι 
πρόσθεσης και αφαίρεσης 

- Κατακόρυφοι αλγόριθμοι 
πολλαπλασιασμού (ο ένας 
παράγοντας μονοψήφιος) και 
διαίρεσης (μονοψήφιος 
διαιρέτης) 

- Κριτήρια διαιρετότητας 2, 5, 10 

- Επίλυση προβλήματος 
αθροιστικής και 
πολλαπλασιαστικής δομής (ενός 
και δύο βημάτων), προβλήματα 
διαδικασίας 

-Διαιρέτης, διαιρετέος, υπόλοιπο, 
παράγοντες και πολλαπλάσια 

-Εννιαψήφιοι αριθμοί 

- Γραπτοί και νοεροί υπολογισμοί 
με αξιοποίηση των ιδιοτήτων των 
πράξεων  

- Κατακόρυφοι αλγόριθμοί 
πολλαπλασιασμού και διαίρεσης 
(διψήφια) 

- Κριτήρια διαιρετότητας 2, 5, 10 
και 3, 9 και ευκλείδεια διαίρεση 

- Επίλυση προβλήματος 
αθροιστικής και 
πολλαπλασιαστικής δομής, 
μοντελοποίησης  και προβλήματα 
διαδικασίας 

- Στρατηγικές επίλυσης 
προβλημάτων αναλογίας 

- Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 

- Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο 
πρώτων παραγόντων 

- ΜΔΚ, ΕΚΠ 

- Έννοια αρνητικού αριθμού 

- Αριθμοί μέχρι το 
δισεκατομμύριο 

- Γραπτοί και νοεροί υπολογισμοί 
με θετικούς ρητούς 

-Κριτήριο διαιρετότητας 4 και 
ευκλείδεια διαίρεση 

- ΜΚΔ, ΕΚΠ 

- Λόγος και αναλογία 

- Ευθέως και αντιστρόφως 
ανάλογα ποσά 

- Αρνητικοί αριθμοί, πρόσθεση και 
αφαίρεση ακεραίων με μοντέλα 

- Έννοια δύναμης 



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (2) 

Δ΄ Ε΄ Στ΄ 

-Κλάσμα ως μέρος της 
ακεραίας μονάδας και ως 
μέρος συνόλου διακριτών 
στοιχείων 

- Υπολογισμός κλασματικού 
μέρους ενός αριθμού 

- Ισοδυναμία κλασμάτων 

- Σύγκριση και σειροθέτηση 
κλασμάτων και δεκαδικών 

- Πρόσθεση και αφαίρεση 
ομώνυμων κλασμάτων 

- Έννοια δεκαδικού αριθμού 
(δέκατο, εκατοστό) 

- Μετατροπή κλάσματος σε 
δεκαδικό και αντίστροφα 

 

- Κλάσμα ως μέτρο, πηλίκο και ως τελεστής 

- Απλοποίηση και ισοδυναμία κλασμάτων 

- Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων και 
δεκαδικών 

- Έννοια μικτού αριθμού και καταχρηστικού 
κλάσματος (μετατροπές) 

-Δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό 

- 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 

- Κλάσμα ως μέτρο, πηλίκο 
και ως τελεστής 

-Σύγκριση και σειροθέτηση 
ρητών 

-Ποσοστό ως λόγος, πηλίκο 
και δεκαδικός 

- Μετατροπή κλάσματος σε 
δεκαδικό, ποσοστό και 
αντίστροφα 

- Πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση κλασμάτων και 
δεκαδικών 

-Πράξεις με μικτούς 
αριθμούς 

- Επίλυση προβλήματος με 
ρητούς και ποσοστά 

 
 
 



ΜΕΤΡΗΣΗ 

Δ΄ Ε΄ Στ΄ 

-Χρήση κατάλληλων μονάδων 
μέτρησης μήκους, μάζας, 
χωρητικότητας και όγκου 

- Σχέσεις μεταξύ μονάδων μήκους 

- Υπολογισμός όγκου ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου 

- Υπολογισμός περιμέτρου και 
εμβαδού ορθογωνίου και 
τετραγώνου με τη χρήση τύπων 

- Εμβαδόν ορθογώνιου τριγώνου 

- Γραφή χρηματικών ποσών σε 
δεκαδική μορφή 

- Έτος, δεκαετία, αιώνας 

- Ώρα και λεπτά 

-Μετατροπές μονάδων μέτρησης, 
μήκους, μάζας και χωρητικότητας 

- Μονάδες μέτρησης όγκου 

- Εμβαδόν τριγώνου και 
παραλληλογράμμου 

- Περίμετρος και εμβαδόν 
ακανόνιστων ευθύγραμμων 
σχημάτων 

- Υπολογισμός όγκου ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου με τύπους 

-Σχέσεις μεταξύ χρηματικών 
ποσών 

- Σχέσεις μεταξύ μονάδων 
μέτρησης χρόνου (δευτερόλεπτο) 

- Μέτρηση γωνιών με κατάλληλα 
μέσα 

- Χρήση κατάλληλων μονάδων 
μέτρησης 

- Εμβαδόν και μήκος περιφέρειας 
κύκλου 

-Σχέση μεταξύ περιφέρειας 
κύκλου και διαμέτρου 

-Περίμετρος και εμβαδόν 
σύνθετων σχημάτων 

-Εμβαδόν εξωτερικής επιφάνειας 
τρισδιάστατων σχημάτων 

-Όγκος ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου με τύπους 

- Άθροισμα γωνιών τριγώνου 



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Δ΄ Ε΄ Στ΄ 

-Αναγνώριση και κατασκευή 
γωνίας 

- Παράλληλες και κάθετες ευθείες 

- Αναγνώριση, ονομασία και 
περιγραφή πολυγώνων 

- Ταξινόμηση σχημάτων 
(παραλληλία, καθετότητα, κτλ.) 

- Αναγνώριση και ονομασία 
βασικών τρισδιάστατων 
σχημάτων 

- Ακμές, κορυφές και έδρες 

- Συσχέτιση τρισδιάστατων 
σχημάτων με αναπτύγματά  

- Άξονας συμμετρίας, 
συμπλήρωση και κατασκευή 
συμμετρικού σχήματος 

- Περιστροφή σχημάτων (με 
ορθές γωνίες)  και μεταφορά 
σχημάτων (πάνω, κάτω, δεξιά, 
αριστερά) 

- Θέσεις στο χώρο και οδηγίες 
κατεύθυνσης 

-Σημείο, ευθεία, ημιευθεία, 
ευθύγραμμο τμήμα 

- Κατασκευή παράλληλων και 
κάθετων ευθειών 

- Κατασκευή ύψους τριγώνου και 
παραλληλογράμμου 

- Σχέσεις εγκλεισμού και 
ταξινόμηση σχημάτων με βάση τις 
ιδιότητες τους 

- Είδη τριγώνων 

- Βασικά χαρακτηριστικά 
πυραμίδων και πρισμάτων 

- Συσχέτιση τρισδιάστατων 
σχημάτων με αναπτύγματα  

- Ορθοκανονικό σύστημα 
αξόνων, συντεταγμένες 

- Ιδιότητες συμμετρικών 
σχημάτων 

- Μεταφορά και περιστροφή 
σχημάτων σε σύστημα αξόνων 
 

- Δευτερεύοντα στοιχεία 
τριγώνου 

- Απλές κατασκευές (μέσο, ύψος, 
διάμεσος) 

- Συμπληρωματικές και 
παραπληρωματικές γωνίες 

- Σχέσεις εγκλεισμού και 
ταξινόμηση σχημάτων με βάση τις 
ιδιότητες τους 

- Κανονικά πολύγωνα 

- Στοιχεία και ιδιότητες κύκλου 

- Δισδιάστατες αναπαραστάσεις 
τρισδιάστατων σχημάτων 

-Διαχωρισμός και σύνθεση 
δισδιάστατων και τρισδιάστατων 
σχημάτων 

- Κατασκευή σχημάτων σε 
σύστημα αξόνων 

- Οδηγίες κατεύθυνσης 

- Συμμετρία με 2 άξονες 
συμμετρίας 

-Εκτέλεση μετασχηματισμών 



ΑΛΓΕΒΡΑ 

Δ΄ Ε΄ Στ΄ Α΄ Γυμνασ. 

-Αναγνώριση, συμπλήρωση και 
επέκταση μοτίβου με έμφαση 
στην περιγραφή του κανόνα 

- Κατασκευή αριθμητικών ή 
σχηματικών μοτίβων με βάση 
κάποιον κανόνα και εξαγωγή 
συμπεράσματος 

- Αναπαράσταση προβλημάτων 
με τη χρήση μαθηματικών 
προτάσεων  

- Επίλυση και κατασκευή 
προβλημάτων ρουτίνας μίας και 
δύο πράξεων και προβλήματα 
διαδικασίας 

- Χρήση αντιμεταθετικής και 
προσεταιριστικής ιδιότητας της 
πρόσθεσης και του 
πολλαπλασιασμού στους 
νοερούς υπολογισμούς  

- Χρήση επιμεριστικής για τον 
υπολογισμό γινομένων 

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

- Έννοια μεταβλητής 

- Εξισώσεις με μεταβλητές 
για αναπαράσταση 
προβλήματος 

- Απλοποίηση 
μαθηματικών εκφράσεων 
και επίλυση εξισώσεων 

- Αναγνώριση και χρήση 
ιδιοτήτων των πράξεων 
σε αριθμητικές και 
συμβολικές εκφράσεις και 
για γραφή ισοδύναμων 
μαθηματικών προτάσεων 

- Διατεταγμένο ζεύγος 

-Έκφραση του νιοστού 
όρου σε μοτίβα 

- Επέκταση και κατασκευή 
μοτίβων με ακέραιους, 
δεκαδικούς και κλάσματα 

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

-Απλοποίηση μαθηματικών 
εκφράσεων, επίλυση 
εξισώσεων και μετάφραση 
αλγεβρικών εκφράσεων 

-Προτεραιότητα πράξεων 

-Διατεταγμένο ζεύγος  

-Επίλυση προβλήματος με 
πολλαπλά βήματα, 
διαδικασίας και 
μοντελοποίησης 

 

-Έννοια 
Μεταβλητής  

- Αλγεβρική 
παράσταση 

- Αντιστοιχία 

- Συνάρτηση 

 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Δ΄ Ε΄ Στ΄ 

-Ερμηνεία και κατασκευή 
ραβδογράμματος και 
εικονογράμματος με τη χρήση 
υπομνήματος 

- Ερμηνεία κυκλικής γραφικής 
παράστασης 

- Σειροθέτηση γεγονότων με βάση 
την πιθανότητα να συμβούν 

-Γραμμικής γραφική παράσταση 

-Μέγιστη, ελάχιστη τιμή και εύρος 
σε ένα σύνολο δεδομένων 

- Υπολογισμός πιθανότητας 
ενδεχομένου 

- Έννοια δειγματικού χώρου 

 

- Καταγραφή αποτελεσμάτων 
ερευνητικών δραστηριοτήτων 

- Έννοια μέσου όρου 

-Αξιολόγηση τρόπου 
παρουσίασης δεδομένων 

- Πειράματα τύχης με πολλαπλές 
επαναλήψεις 

- Υπολογισμός πιθανότητας 
ενδεχομένου 

- Καταγραφή και εύρεση του 
πλήθους των ενδεχομένων 



- Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας στην 
Ενότητα 2 της Ε΄ τάξης. 

 

 

 

Συζήτηση 



    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 



Μαθηματικές 
Έννοιες 

 
ΤΙ; 

Μαθηματικές 
Πρακτικές 

 
ΠΩΣ; 

 



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 



1. Κατανόηση μέσω προβλήματος 
και επιμονή στη λύση προβλήματος 

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



 



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. 



 
 

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; 



Διατύπωση υπόθεσης 
 
Οικοδόμηση λογικών 
επιχειρημάτων, για 
υποστήριξη υποθέσεων 
 
Ανάλυση καταστάσεων 
 
Αναγνώριση και χρήση 
κατάλληλων παραδειγμάτων 

3. Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση 
του συλλογισμού άλλων 





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

4. Μοντελοποίηση 



    

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 

4. Μοντελοποίηση 





Οι μαθητές/τριες  χρησιμοποιούν διάφορα υλικά-
μέσα και την τεχνολογία με ευέλικτο τρόπο για 
να επιλύσουν προβλήματα. 

5. Στρατηγική χρήση εργαλείων 



 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; 

Εργαλειοθήκη 
Μαθηματικών 





 Να επικοινωνούν με ακρίβεια με άλλους και να 
προσπαθούν να χρησιμοποιούν μαθηματική ορολογία όταν 
συζητούν τους ισχυρισμούς τους. 

 Να κατανοούν τη σημασία των μαθηματικών συμβόλων 
και να ονομάζουν ποσότητες κατάλληλα. 

 Να δίνουν με ακρίβεια αριθμητικές απαντήσεις κατάλληλες 
σύμφωνα με το πλαίσιο του προβλήματος. 

 Να υπολογίζουν σωστά και με ακρίβεια. 

 

Ακρίβεια 



3 μήλα + 4 αχλάδια = 7 φρούτα  

Πρόσθεση: Ενώνω Ισότητα:   Ίσο με  

Ονομασία μονάδων 





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

7. Δομή των μαθηματικών 





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

8. Κανονικότητα σε 
επαναλαμβανόμενο συλλογισμό 



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

Τ
ΙΒ

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, … 





- Πώς αναπτύσσονται  οι μαθηματικές πρακτικές 
μέσω του υλικού της ενότητας; 

 

 

 

 

Συζήτηση 



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 



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. 



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 (Τι μπορεί να συμβαίνει; 

Συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις;) 

• 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) 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ 



 Μαθηματική Διάσταση-Σύμβολα, 
αντιστοίχηση 

 Γλωσσική Διάσταση 

 Δυναμική Διάσταση 

 Στάση απέναντι στα μαθηματικά 

Α΄ τάξη 



 Μαθηματική Διάσταση-Εύρεση 
παραγόντων, Κριτήρια 
Διαιρετότητας 

 Γλωσσική Διάσταση 

 Πρακτική Εφαρμογή 

 Στάση απέναντι στα μαθηματικά 

E΄ τάξη 



Α΄ Γυμνασίου 

 Μαθηματική Διάσταση-Έννοια 
δύναμης 

 Γλωσσική Διάσταση 

 Πρακτική εφαρμογή 

 Δυναμική Διάσταση 

 Στάση απέναντι στα μαθηματικά 



Εισαγωγή σε έννοια 
Γ’ τάξη Ε’ τάξη 



Υπόθεση     -       Επαλήθευση 
Β’ τάξη Ε’ τάξη 



Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη Χρήση Στρατηγικών 



Διερεύνηση μαθηματικής ιδιότητας Β΄ τάξη Ε΄ τάξη 



Ενδεικτική Δόμηση 
Μαθήματος  

1 

Διερεύνηση, 
Ομαδική εργασία, 
Συζήτηση, 
Παρουσίαση 



2 Εξάσκηση 



Ολοκλήρωση-
Αναστοχασμός 3 
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Ε΄ ΤΑΞΗ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ 

• 1_Επανάληψη 

• 2_Πολλαπλάσια - Διαιρέτες 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 

• 3_Αριθμοί ως το ένα εκατομμύριο, Πράξεις, Λύση 
προβλήματος, Ιδιότητες Πράξεων 

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ-ΦΕΒΡΑΡΗΣ  

• 4_Δισδιάστατη Γεωμετρία (πριν τα Χριστούγεννα) 

• 5_ΜΚΔ, ΕΚΠ, Κλάσματα, Δεκαδικοί, Μικτοί, Πρόσθεση και 
αφαίρεση κλασμάτων και δεκαδικών 



ΦΕΒΡΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ  

• 6_Λόγοι-αναλογίες, ποσοστά, στατιστική και πιθανότητες 
(Φεβράρης) 

• 7_Αριθμοί ως το δισεκατομμύριο, λύση προβλήματος, 
άλγεβρα, πράξεις 

ΑΠΡΙΛΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 

• 8_Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων και δεκαδικών, 
εμβαδόν και περίμετρος τριγώνου και παραλληλογράμμου 
(Απρίλης) 

• 9_Στερεομετρία, πρόσθεση και αφαίρεση μικτών, 
προβλήματα με ρητούς 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 - Έννοια πολλαπλασίου, παράγοντα-διαιρέτη. 

-Κριτήρια Διαιρετότητας 2, 5, & 10. 

-Άρτιοι και περιττοί αριθμοί (άθροισμα άρτιων, περιττών, άρτιου-

περιττού). 

-Ανάλυση φυσικού αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. 

-Ευκλείδεια Διαίρεση, έννοια υπολοίπου. 



Έννοια διαιρέτη-
παράγοντα, ερμηνεία 
γραφικών 
παραστάσεων 



Υπολογισμός 
παραγόντων αριθμού 



Κριτήρια 
Διαιρετότητας 2, 5, & 
10, Σχέσεις μεταξύ 
των κριτηρίων 



Διερεύνηση 
αθροίσματος άρτιος 
και άρτιος, περιττός 
και περιττός, άρτιος 
και περιττός 



Διερεύνηση 
ιδιοτήτων πρώτων 
και σύνθετων μέσω 
του μοντέλου του 
εμβαδού 



Ανάλυση φυσικού 
αριθμού σε γινόμενο 
πρώτων παραγόντων  
- Μοναδικός τρόπος 



Δομή των 
μαθηματικών 



Έννοια υπολοίπου 
στην Ευκλείδεια 
Διαίρεση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΑΡΙΘΜΟΙ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 - Εισαγωγή στους αρνητικούς αριθμούς. 

-Αριθμοί μέχρι το ένα εκατομμύριο: Αισθητοποίηση, αξία θέσης ψηφίου, 
ανάλυση και σύνθεση, στρογγυλοποίηση, εκτίμηση αθροίσματος και 
διαφοράς. 

-Προβλήματα αθροιστικής και πολλαπλασιαστικής δομής. Προβλήματα 
μοντελοποίησης και διαδικασίας. 

-Διψήφιος Πολλαπλασιασμός. 

-Ιδιότητες Πρόσθεσης και Πολλαπλασιασμού. 

-Εισαγωγή στις αλγεβρικές σχέσεις. 

-Διψήφια Διαίρεση 

 

 



Έννοια 
αρνητικού 
αριθμού με τη 
χρήση μοντέλων 



Διερεύνηση σχέσεων 
στο δεκαδικό 
σύστημα 



Αξιοποίηση δομής 
ιερογλυφικών για 
εμβάθυνση στην 
ανάλυση και σύνθεση 
αριθμών 



Σύγκριση αριθμών σε 
ρεαλιστικό πλαίσιο, 
επεξεργασία 
πληροφοριών σε 
πίνακα, εκτίμηση 
αθροίσματος 



Επίλυση προβλήματος 
μοντελοποίησης, 
συμπλήρωση πίνακα, 
γραφικής παράστασης, 
λήψη απόφασης 



Αναστοχασμός στον 
αλγόριθμο του 
διψήφιου 
πολλαπλασιασμού 



Ανάδειξη της 
αξιοποίησης των 
ιδιοτήτων των 
πράξεων στους 
υπολογισμούς 



Διερεύνηση 
προσεταιριστικής 
ιδιότητας 
πολλαπλασιασμού σε 
πλαίσιο 



Αξιοποίηση 
πολλαπλασιασμού 
Αιγυπτίων για 
εμβάθυνση στην 
επιμεριστική ιδιότητα 
του 
πολλαπλασιασμού 



Εισαγωγή στις 
αλγεβρικές 
εκφράσεις 



Διερεύνηση τρόπων 
υπολογισμού 
πηλίκου, επιμεριστική 
ιδιότητα διαίρεσης ως 
προς τον διαιρετέο 



Ανάδειξη της αξίας 
εκτίμησης πηλίκου, 
Στρατηγικές 



Εκτίμηση, 
υπολογισμός, 
επαλήθευση. 
Εννοιολογική 
κατανόηση 
αλγορίθμου 



Δομή των 
μαθηματικών, 
πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση ως 
αντίστροφες πράξεις 



Ανάπτυξη ικανότητας 
μαθηματικοποίησης 



Επίλυση 
προβλήματος 
διαδικασίας, 
στρατηγικές, 
κανονικότητα, 
γενίκευση 



100 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 - Είδη γραμμών. Παραλληλία και Καθετότητα. 

-Μέτρηση Γωνιών. 

-Είδη τριγώνων. 

-Ιδιότητες Παραλληλογράμμων. 

-Σχήματα σε σύστημα αξόνων. 

-Μετασχηματισμοί. 

 

 

 



 

Ιστοσελίδα: http://www.schools.ac.cy 

 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών  

 Οδηγοί Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (τάξεις Α΄- Ε΄) 

 Ενδεικτική οργάνωση της ύλης  (τάξεις Α΄- Ε΄) 

 Οδηγοί ενοτήτων (τάξεις Α΄- Ε΄) 

 Εκπαιδευτικό υλικό (τάξεις Α΄- Ε΄) 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ 

http://www.schools.ac.cy/


ΔΟΜΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

• Δείκτες 

• Ενδεικτική οργάνωση μαθημάτων 

• Σημεία προσοχής 

• Τεχνολογία 

*Υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 

 



1. Εξερεύνηση 
 

2. Διερεύνηση 
 

3. Δραστηριότητες 
 

4. Δραστηριότητες Εμπλουτισμού: Υπάρχουν στο 
τέλος κάθε ενότητας - Διαβαθμισμένες με βάση 
την έννοια που διδάσκεται 

ΔΟΜΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 



Παράδειγμα ενδεικτικoύ 
σχεδιασμού μαθήματος, 
χρησιμοποιώντας το 
υφιστάμενο υλικό της  
Στ΄ τάξης, με βάση το μοντέλο 
διδασκαλίας του ΑΠ 



Στ΄ Δημοτικού, Αναλογίες 

Πρόκληση 
ενδιαφέροντος, 

Εξερεύνηση 
Ατομική εργασία, 

Συζήτηση, 
Παρουσίαση 

Ο διευθυντής τροφοδοσίας σε ένα εστιατόριο 
μελετά τις προσφορές για την προμήθεια 
αραβόσιτου σε κονσέρβα. Οι προσφορές των δύο 
εταιρειών αφορούσαν κονσέρβες ίδιας ποσότητας 
και ποιότητας. Να εισηγηθείς ποια προσφορά 
πρέπει να επιλέξει με βάση τα πιο κάτω: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αραβόσιτος Α 

• 7 κονσέρβες 
προς €3 

Αραβόσιτος Β 

• 5 κονσέρβες 
προς €2 

1 



2 
Διερεύνηση, 
Ομαδική εργασία, 
Συζήτηση, 
Παρουσίαση 

Επέκταση: Μπορείς με βάση τις γραφικές παραστάσεις να προτείνεις πώς 

μπορεί το γαλακτοκομείο να αξιοποιήσει 200 000 L γάλα; 



Στ΄ Δημοτικού, Αναλογίες 

3 Εξάσκηση 



Στ΄ Δημοτικού, Αναλογίες 

1 
Αξιολόγηση – 

Αναστοχασμός 

Αραβόσιτος Α 

• 7 κονσέρβες 
προς €3 

Αραβόσιτος Β 

• 5 κονσέρβες 
προς €2 

Ο διευθυντής μιας τρίτης εταιρείας θέλει να καθορίσει την 

τιμή του δικού τους προϊόντος μεταξύ της τιμής των δύο 

προηγούμενων εταιρειών. Με ποιο τρόπο μπορεί να το 

κάνει αυτό, χρησιμοποιώντας μόνο ακέραιους αριθμούς.   

Να συμπληρώσετε την πιο κάτω πινακίδα. 

 

4 

___ κονσέρβες προς €___ 
  



- Να προτείνετε μια ενδεικτική οργάνωση ενός 
μαθήματος της ενότητας με βάση το μοντέλο 
διδασκαλίας του ΑΠ. 

 

 

 

Συζήτηση 


