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Φιλοσοφία διδασκαλίας

• Το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί το ερέθισμα
για καλύτερη διδασκαλία και μάθηση

“What you learn reflects how you learned it.”
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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.
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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)
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1.Εξερεύνηση

2.Διερεύνηση

3.Δραστηριότητες

4.Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

5.Τεχνολογία

Δόμηση σχολικού εγχειριδίου
Σχολικό Εγχειρίδιο

Μαθηματική Διάσταση,
αναγνώριση στερεών
Γλωσσική Διάσταση
Στάση απέναντι στα
μαθηματικά
Σύνδεση με την

καθημερινή ζωή

Μαθηματική
Διάσταση, ανάλυση
αριθμών
Γλωσσική Διάσταση
Στάση απέναντι στα
μαθηματικά
Σύνδεση με
καθημερινή ζωή
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Μαθηματική
Διάσταση, έννοια
μισού
Γλωσσική Διάσταση
Στάση απέναντι στα
μαθηματικά
Σύνδεση με
καθημερινή ζωή

Εισαγωγή σε
έννοια

Υπόθεση -
Επαλήθευση
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Χρήση
στρατηγικών
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17

 Μαθηματική Διάσταση-πρόσθεση,
αφαίρεση

 Γλωσσική Διάσταση
 Πρακτική Εφαρμογή
 Στάση απέναντι στα μαθηματικά

Διερεύνηση
μαθηματικής
ιδιότητας

18

Β΄ ΤΑΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
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19

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Αριθμοί μέχρι το 20.

-Αξία θέσης ψηφίου - Έννοια δεκάδας και μονάδας.

-Πρόσθεση και αφαίρεση χωρίς υπερπήδηση και χάλασμα δεκάδας.

-Στρατηγικές πρόσθεσης με υπερπήδηση και αφαίρεσης με χάλασμα δεκάδας.

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος (ο άγνωστος σε διαφορετικές θέσεις).

-Έννοιες στατιστικής και άλγεβρας.

Πληθικός αριθμός
Αναγνώριση και
γραφή αριθμών

Σύνθεση αριθμών
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Μαθηματική Πρόταση

Μαθηματική Πρόταση

Θέση αγνώστου

Ανάλυση και σύνθεση
αριθμών μέχρι το 10
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Πράξεις με διαφορετική
θέση του αγνώστου

Υπερπήδηση της
δεκάδας με
πραγματικά
αντικείμενα και με
εικόνες

Υπερπήδηση
της δεκάδας
εικονικά και
συμβολικά
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Συλλογισμοί με
βάση γνωστά
αθροίσματα

Συλλογισμοί με
βάση τα διπλά
αθροίσματα

14-6=
14-4=10
10-2=8

14-6=
10-6=4
4+4=8
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Χάλασμα δεκάδας
στο πραγματικό ή
εικονικό επίπεδο

Χάλασμα δεκάδας
στο εικονικό και
συμβολικό επίπεδο

Συμπληρωματική
πρόσθεση
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Η αφαίρεση ως
συμπληρωματική
πρόσθεση

Σύνοψη: Τρεις βασικές κατηγορίες
στρατηγικών

• Ανάλυση και σύνθεση αριθμών
• Βήματα
• Γνωστά αθροίσματα

Ανάλυση και σύνθεση αριθμών

• Δίνουν έμφαση στην ανάλυση και τη σύνθεση
των αριθμών.

8+7=(5+3)+7=5+(3+7)=5+10=15
8+7=8+(2+5)=(8+2)+5=10+5=1513-7=(10+3)-7=3+(10-7)=3+3=613-7=13-(3+4)=(13-3)-4=10-4=6
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Βήματα
• 15-8
• 15-5=10 και 10-3=7            ή                   8+

• Χρήσιμο εργαλείο η «κενή» αριθμητική γραμμή

Γνωστά αθροίσματα

• Αξιοποίηση γνωστών αθροισμάτων και
διαφορών, ώστε να δημιουργηθούν πιο
«φιλικοί» αριθμοί

• 7+8=
• 7+7=14, επομένως 7+8=14+1=15  ή8+8=16, επομένως 7+8=16-1=15

Χρήση μοντέλων

• Διακριτά μοντέλα: Επιτρέπουν την ανάλυση και τη
σύνθεση των αριθμών, την ομαδοποίηση, την ανταλλαγή
και το χάλασμα (π.χ. κύβοι, υλικό Dienes, πλέγματα)

• Συνεχή μοντέλα: Βοηθούν τους μαθητές να «δουν» το
μέγεθος των αριθμών με ένα διαφορετικό τρόπο που
βοηθά στη συνέχεια στη μετάβαση στα κλάσματα ,
δεκαδικούς  και αρνητικούς αριθμούς (π.χ. αριθμητική
γραμμή)

Η χρήση και των δύο διαφορετικών τύπων μοντέλων
επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών στρατηγικών και τη
βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση.
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Εφαρμογίδια πρόσθεσης και αφαίρεσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Αναγνώριση και ονομασία στερεών.

-Διερεύνηση ιδιοτήτων στερεών.

-Αποτυπώματα στερεών.

Αναγνώριση και
ονομασία τρισδιάστατων
σχημάτων
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Δισδιάστατα σχήματα
που προκύπτουν από
τα αποτυπώματα
στερεών -
Διασύνδεση
τρισδιάστατων και
δισδιάστατων
σχημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

- Έννοια πολλαπλασιασμού.

- Μοτίβα πολλαπλασιασμού.

- Εισαγωγή στις πολλαπλασιαστικές σχέσεις.

- Πολλαπλασιασμός ως ομαδοποίηση, εμβαδόν και καρτεσιανό γινόμενο.

- Διαίρεση ως μερισμός και ως επαναλαμβανόμενη αφαίρεση.

- Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις.

- Λύση προβλήματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

Πολλαπλασιασμός
ως ομαδοποίηση
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Ομαδοποίηση

Σύγκριση

Αναλογία

Εμβαδόν

Διατάξεις



1/11/2012

17

Καρτεσιανό Γινόμενο

Διαίρεση ως
Μερισμός

Διαίρεση ως μερισμός
Άγνωστος ο αριθμός των
αντικειμένων σε κάθε
ομάδα
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Διαίρεση ως μερισμός
Άγνωστος ο αριθμός
των αντικειμένων σε
κάθε ομάδα

Διαίρεση ως μέτρηση
(επαναλαμβανόμενη
αφαίρεση)

Διαίρεση μέτρησης
Άγνωστος ο αριθμός
των ομάδων

Πόσες φορές χωρεί το 5 στο 20;

Πόσες πεντάδες έχει το 20;

20÷5=4 ή 4×5=20

20-5-5-5-5=0  άρα 4

ή 5+5+5+5=20 άρα 4
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Διαίρεση ως μέτρηση

Εφαρμογίδια πολλαπλασιασμού και διαίρεσης

57

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Κύκλος, ορθογώνιο, τετράγωνο, τρίγωνο.

-Διερεύνηση ιδιοτήτων ορθογωνίου και τετραγώνου.

-Μέτρηση μήκους.

-Περίμετρος.

-Ανάλυση και σύνθεση σχημάτων.

-Διαισθητική εισαγωγή στην έννοια της συμμετρίας.
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Αναγνώριση κύκλου
Αριθμός πλευρών

Αναγνώριση
ορθογωνίου και
τετραγώνου

Ιδιότητες
ορθογωνίου και
τετραγώνου
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Εφαρμογίδια γεωμετρίας

62

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΑΡΙΘΜΟΙ ΩΣ ΤΟ 100

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Πρόσθεση και αφαίρεση πολλαπλασίων του 10.

-Ανάλυση και σύνθεση διψήφιων αριθμών.

-Έννοιες μέτρησης  (Χρήσεις αριθμών π.χ. νομισματικό, θερμοκρασία).

-Σειροθέτηση και σύγκριση διψήφιων αριθμών.

-Πρόσθεση και αφαίρεση εντός της δεκάδας.

Πρόσθεση
αφαίρεση
πολλαπλασίων
του δέκα
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Ανάλυση και σύνθεση
διψήφιων αριθμών

Ανάλυση και σύνθεση
διψήφιων αριθμών

Διψήφιοι αριθμοί
σε συνεχή μοντέλα
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Δομή του
αριθμητικού
συστήματος

Αξία θέσης
ψηφίου

Ανάλυση και
σύνθεση
αριθμού

Εφαρμογίδια
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70

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2, 5 ΚΑΙ 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 5 και 10.

-Προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής.

-Άρτιοι και περιττοί αριθμοί.

-Ο πολλαπλασιασμός ως συνάρτηση/γραμμική σχέση.

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος.

-Ερμηνεία γραφικής παράστασης.

-Εναδικά κλάσματα ½.

-Συμμετρία.

Μοτίβα του 10

Πολλαπλασιασμοί
και Διαιρέσεις
με πολλαπλάσια
του 10
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Διερεύνηση άρτιων
και περιττών
σύνδεση με τα
πολλαπλάσια του 2

Διερεύνηση
άρτιων και περιττών
σύνδεση με τα
πολλαπλάσια του 2

Μοτίβο
πολλαπλασιασμού
του 2
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Πολλαπλασιασμοί
και διαιρέσεις με
το 2

Σύνδεση του
πολλαπλασιασμού
και της διαίρεσης
του 2 με το 1/2

Σύνδεση του
πολλαπλασιασμού
και της διαίρεσης
του 2 με το 1/2
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Σύνδεση του
πολλαπλασιασμού
και της διαίρεσης
του 2 με το 1/2

Διερεύνηση
πολλαπλασίων
του 5 μέσω
σχηματικού
μοτίβου

Αναπαράσταση
πολλαπλασιασμού
σε αριθμητική
γραμμή
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Διασύνδεση
πολλαπλασίων

Δημιουργική
σκέψη

83

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 –
ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
-Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιου με μονοψήφιο (χωρίς υπερπήδηση ή χάλασμα
δεκάδας).

-Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών (χωρίς υπερπήδηση ή χάλασμα
δεκάδας).

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος.

- Έννοιες στατιστικής.

-Συλλογή, καταγραφή, οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων.

-Έννοιες άλγεβρας.

-Έννοιες μέτρησης: Μάζα (kg), Χωρητικότητα (L).

Εφαρμογή στρατηγικών με τη χρήση
τριών μοντέλων

• Πίνακας του 100
• Κύβοι Dienes (διακριτό μοντέλο)
• Αριθμητική γραμμή (συνεχές μοντέλο)
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Επικέντρωση στους αριθμούς και όχι
στα ψηφία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

• 91-88, δεν μπορώ να αφαιρέσω 8 από το 1, χαλώ
μια δεκάδα, 11-8=3, αντί 9 δεκάδες έχω τώρα 8,
άρα 8 δεκάδες μείον 8 δεκάδες, μένουν μηδέν
δεκάδες άρα 3.

• Από το 88 κάνω άλμα 2 βημάτων μέχρι το 90 και
ακόμη ένα άλμα 1 βήματος μέχρι το 91, άρα 3.

Εφαρμογίδια

90

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

- Ευθύγραμμα σχήματα και κύκλος, διερεύνηση ιδιοτήτων.

- Γωνίες.

- Περίμετρος και Εμβαδόν.

- Κλάσματα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Πρόσθεση διψήφιων αριθμών και διψήφιου με μονοψήφιο με συμπλήρωση

δεκάδας.

-Πρόσθεση διψήφιων αριθμών και διψήφιου με μονοψήφιο με υπερπήδηση.

-Έννοιες άλγεβρας.

-Χρόνος (ώρα και λεπτά).

ΕΝΟΤΗΤΑ 10
ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 3, 4 ΚΑΙ 6, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Μοτίβα πολλαπλασιασμού 3, 4 και 6.

-Περίμετρος και εμβαδόν τετραγώνου και ορθογωνίου.

-Προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής.

-Κλάσματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11
ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 7, 8 ΚΑΙ 9, ΕΝΝΟΙΕΣ
ΧΡΟΝΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Μοτίβα πολλαπλασιασμού 7, 8 και 9.

-Εισαγωγή στην αφαίρεση  με χάλασμα δεκάδας.

-Έννοιες χρόνου, ημερολόγιο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

-Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 1000.

-Μέτρο και εκατοστόμετρο.

-Επίλυση και κατασκευή προβλήματος.


