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Το μάθημα των Μαθηματικών καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουρ-
γούνται από τις ραγδαίες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης του 21ου αιώνα και 
να ανταποκριθεί στους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση. Στο 
παρόν άρθρο παρουσιάζονται αρχικά οι καινοτομίες που απορρέουν από τη φιλοσοφία ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού του νέου αναλυτικού προγράμματος στα Μαθηματικά, ο οποίος 
προτείνει ενιαία αντιμετώπιση του πλαισίου σπουδών, αναγνώριση της διαφορετικότητας, 
σύνδεση με την καθημερινότητα και τη ζωή και ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Στη συνέχεια, 
γίνεται αναφορά στο διδακτικό μοντέλο που υιοθετείται και στο οποίο αντικατοπτρίζεται η 
φιλοσοφία της διδασκαλίας του νέου αναλυτικού προγράμματος. 
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Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το 
μάθημα των Μαθηματικών καλείται να προσαρ-
μοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από 
τις ραγδαίες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας της 
γνώσης του 21ου αιώνα και να ανταποκριθεί στους 
στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκ-
παίδευση. Η μαθηματική ικανότητα αποτελεί μια 
από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου μά-
θηση, που αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ορίζεται ως ένα σύνολο βασικών γνώσεων, δεξιο-
τήτων και στάσεων (European Communities, 2007). 
Επιπρόσθετα, το ποσοστό των μαθητών/τριών  που  
ακολουθούν σπουδές στα Μαθηματικά αποτέλεσε 
ένα από τα βασικά κριτήρια αναφοράς της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τη μέτρηση της προόδου των εκ-
παιδευτικών συστημάτων των ευρωπαϊκών χωρών 
(Συμβούλιο Παιδείας, 2001). 

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθηματικών 
έχει ως κεντρικό άξονα την ανάπτυξη των απαραί-
τητων μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων που 
θα επιτρέψουν στον/τη μαθητή/τρια να ζήσει ως 
αυτόνομο και παραγωγικό μέλος μιας σύγχρονης 
δημοκρατικής κοινωνίας (Behm & Lloyd, 2009). Οι 
ικανότητες της κατανόησης, της επάρκειας, της επί-
λυσης προβλήματος και του συλλογισμού, οι οποίες 
τίθενται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European 
Communities, 2007), προάγονται στο νέο αναλυτι-
κό πρόγραμμα των Μαθηματικών. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι 
στο μάθημα των Μαθηματικών, ώστε οι μαθητές/
τριες να το αγαπήσουν και να  επιθυμούν να ασχολη-
θούν συστηματικά με αυτό (Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, 2010). Σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα 
(Zan et al., 2006) επισημαίνουν, άλλωστε, τη στενή 
σχέση ανάμεσα στη  θετική στάση και την επίδοση 
των μαθητών/τριών στο μάθημα των Μαθηματικών. 
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Καινοτομίες του νέου αναλυτικού προ-
γράμματος στα Μαθηματικά 
Η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου αναλυτικού 
προγράμματος λαμβάνει υπόψη ότι τα Μαθηματι-
κά δεν περιορίζονται στην εκμάθηση διαδικασιών 
ρουτίνας και αλγόριθμων. Η ανάπτυξη της μαθημα-
τικής ικανότητας προϋποθέτει τη διασύνδεση πέντε 
συνιστωσών: της εννοιολογικής κατανόησης, της 
διαδικαστικής επάρκειας, της στρατηγικής επάρκει-
ας, του συλλογισμού-προσαρμογής και της θετικής 
στάσης  - αυτοπεποίθησης (Kilpatrick et al., 2001). 
Συγκεκριμένα, η εννοιολογική κατανόηση αναφέρε-
ται στην αντίληψη μαθηματικών εννοιών, πράξεων 
και σχέσεων σε ένα ολοκληρωμένο και λειτουργι-
κό πλαίσιο. Οι μαθητές/τριες δεν αντιλαμβάνονται 
τις μαθηματικές έννοιες αποσπασματικά, αλλά ορ-
γανώνουν τη γνώση τους, έτσι ώστε οι νέες ιδέες 
να συνδέονται τόσο με την προϋπάρχουσα γνώση 
όσο και με τις καθημερινές τους εμπειρίες και άλλα 
γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμμα-
τος. Με τον τρόπο αυτό, η εννοιολογική κατανόη-
ση συμβάλλει στη μείωση του όγκου των γνώσεων 
που πρέπει να ανακαλέσουν οι μαθητές/τριες, αφού 
έχουν επιτύχει τη μεταξύ τους διασύνδεση και επι-
πλέον γνωρίζουν πώς θα τις ανοικοδομήσουν όταν 
τις έχουν ξεχάσει (Hiebert & Carpenter, 1992).  

Τόσο η ενδοεπιστημονική όσο και η διεπιστημονι-
κή προσέγγιση, που προτείνονται από το νέο ανα-
λυτικό πρόγραμμα, ενισχύουν την εννοιολογική 
κατανόηση. Με την ενδοεπιστημονική προσέγγι-
ση τα Μαθηματικά παρουσιάζονται ως ενιαίο όλο, 
αφού επιδιώκεται η διασύνδεση της προηγούμενης 
και της επόμενης έννοιας, καθώς και η επανάληψη 
ιδεών και εννοιών σε μεγαλύτερο βάθος. Παράλλη-
λα, η διεπιστημονική προσέγγιση αναφέρεται στην 
αυθεντική χρήση των Μαθηματικών τόσο σε σχέση 
με τις εμπειρίες από την καθημερινή ζωή όσο και σε 
συνάρτηση με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα.  

Η διαδικαστική επάρκεια περιλαμβάνει τη γνώση 
διαδικασιών, τη γνώση του πότε και πώς αυτές χρη-
σιμοποιούνται και την ικανότητα εκτέλεσής τους με 
ευελιξία, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Τόσο η 
ακρίβεια όσο και η αποτελεσματικότητα των μαθη-
ματικών διαδικασιών βελτιώνεται με την εξάσκηση. 
Είναι, λοιπόν, σημαντικό η εννοιολογική κατανόηση 
να συμβαδίζει με την εξάσκηση, αφού οι περιστάσεις 
που απαιτούν την εφαρμογή διαδικασιών διαφέρουν 
και απαιτείται ευελιξία στο πότε και πώς θα χρησι-
μοποιηθούν.

Η στρατηγική επάρκεια περιλαμβάνει την ικανότη-
τα κατασκευής, αναπαράστασης και επίλυσης μα-

θηματικού προβλήματος. Πολύ σημαντικό είναι να 
μπορούν οι μαθητές/τριες να αναπαραστήσουν τα 
δεδομένα του προβλήματος με τρόπο που να τους 
βοηθά στην επίλυσή του. Επιπλέον, χρειάζεται να 
είναι ικανοί/ές να επιλέγουν μέσα από μια ποικιλία 
στρατηγικών την καταλληλότερη, για να προσεγγί-
σουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Ο συλλογισμός αναφέρεται στη λογική σκέψη, στον 
αναστοχασμό, στην επεξήγηση και στην αιτιολόγη-
ση. Ο/Η μαθητής/τρια χρειάζεται να έχει την ικα-
νότητα να σκέφτεται λογικά για τις σχέσεις μεταξύ 
εννοιών και καταστάσεων. Ο μαθηματικός συλλο-
γισμός προκύπτει ως αποτέλεσμα προσεκτικής εξέ-
τασης του συνόλου των επιλογών και περιλαμβάνει 
την αιτιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύ-
πτουν. 

Η πέμπτη συνιστώσα αναφέρεται στη θετική στά-
ση των μαθητών/τριών απέναντι στο μάθημα. Αυτό 
σημαίνει ότι ο/η μαθητής/τρια αντιλαμβάνεται την 
αξία των Μαθηματικών, και απολαμβάνει την ενα-
σχόληση με το μάθημα. Είναι σημαντικό οι μαθητές/
τριες να νιώθουν ότι καταβάλλοντας προσπάθεια 
μπορούν να μάθουν Μαθηματικά.   

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που βιώνουν οι 
μαθητές/τριες κατά τη μετάβαση από τη μια εκπαι-
δευτική βαθμίδα στην άλλη (Φιλίππου κ.ά., 2003), 
τo νέο αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθηματικών 
αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών από την 
Προδημοτική μέχρι το Λύκειο. Ακολουθώντας έναν 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό, εξασφαλίζεται η ομαλή 
μετάβαση από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην 
άλλη. Το περιεχόμενο του νέου αναλυτικού προ-
γράμματος διακρίνεται σε πέντε ενότητες περιεχο-
μένου: Αριθμοί, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μέτρηση και 
Στατιστική-Πιθανότητες, οι οποίες δεν είναι πάντα 
διακριτές μεταξύ τους, αλλά αλληλοσυνδέονται 
στενά. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται και η με-
λέτη της εξέλιξης μιας έννοιας στις διάφορες βαθμί-
δες, διασφαλίζοντας τη μεταξύ τους συνοχή. 

Διδακτικό μοντέλο
Πέραν του περιεχομένου, το πλαίσιο της φιλοσοφίας 
του νέου αναλυτικού προγράμματος των Μαθηματι-
κών αντικατοπτρίζεται τόσο στο διδακτικό μοντέλο, 
που υιοθετείται, όσο και στους τρόπους αξιολόγη-
σης. Σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο, η εισαγωγή 
των εννοιών στο εκπαιδευτικό υλικό γίνεται μέσα 
από Εξερευνήσεις ή/και Διερευνήσεις. Οι Εξερευ-
νήσεις αποτελούν καταστάσεις που υποκινούν την 
περιέργεια των μαθητών/τριών και προκαλούν το 
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ενδιαφέρον τους (Bossé et al., 2010). Οι καταστά-
σεις αυτές, στις οποίες οι μαθητές/τριες εξερευνούν 
ελεύθερα μαθηματικές έννοιες, αφορούν στη σύνδε-
ση των Μαθηματικών με τα άλλα αντικείμενα του 
αναλυτικού προγράμματος, τη διασύνδεση των μα-
θηματικών εννοιών, την επίλυση προβλήματος, την 
αξιοποίηση των ιστορικών στοιχείων και τις εφαρ-
μογές των μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή 
ζωή. Οι δραστηριότητες Εξερεύνησης συμβάλλουν 
στη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκα-
λίας, στην παροχή κινήτρων και στη χαρά της μάθη-
σης, στην ανάπτυξη του μαθηματικού συλλογισμού, 
της δημιουργικότητας και της φαντασίας στα Μα-
θηματικά. Μέσα από τις Διερευνήσεις οι μαθητές/
τριες εστιάζουν την προσοχή τους στην υπό μελέτη 
έννοια μέσα από ένα συγκεκριμένο και καθοδηγη-
μένο πλαίσιο, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν υποθέσεις, να ελέγξουν την εγκυρό-
τητα των υποθέσεών τους και να αιτιολογήσουν τις 
απαντήσεις τους (Bossé et al., 2010). Ακολουθούν οι 
Δραστηριότητες, όπου οι μαθητές/τριες οικοδομούν 
και εμπεδώνουν τις μαθηματικές έννοιες. Παράλ-
ληλα, δίνεται η ευκαιρία στον/την εκπαιδευτικό να 
αξιοποιήσει, εάν χρειάζεται, κάποιες από τις Δρα-
στηριότητες Εμπλουτισμού, οι οποίες βρίσκονται 
στο τέλος κάθε ενότητας. Οι δραστηριότητες αυτές 
δίνονται διαβαθμισμένα, ώστε να χρησιμοποιηθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μα-
θητών/τριών. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στο 
μάθημα δεν περιορίζεται μόνο στα αποτελέσματα 
γραπτών δοκιμίων, αλλά μπορεί να γίνει με μια ποι-
κιλία τρόπων και προσεγγίσεων: εννοιολογικοί χάρ-
τες, εκθέσεις, φάκελος επιτευγμάτων, ημερολόγιο, 
δείγμα εργασιών,  αυτοαξιολόγηση, κ.ά.  

Στα πλαίσια της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, 
της ενεργητικής πρόσκτησης της γνώσης και της 
καλλιέργειας του επιστημονικού τρόπου προσέγγι-
σης των μαθηματικών εννοιών, η συστηματική χρή-
ση εποπτικών μέσων και η σύγχρονη τεχνολογία 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αναλυτικού 
προγράμματος των Μαθηματικών. Σε κάθε ενότη-
τα δίνονται σαφείς εισηγήσεις για χρήση εποπτικού 
υλικού και ενσωμάτωση της τεχνολογίας, επενδύο-
ντας στην προσθετική αξία τους. Η αξιοποίηση της 
πληθώρας των διαθέσιμων λογισμικών/εφαρμογι-
δίων συμβάλλει στην εννοιολογική κατανόηση και 
στην επίλυση προβλημάτων, που δεν είναι δυνατόν 
να λυθούν με χαρτί και μολύβι. Παράλληλα, η τε-
χνολογία συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας 
των μαθητών/τριών να επικοινωνούν τις ιδέες τους, 
αλλά και να αναζητούν πληροφορίες από το διαδί-
κτυο (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2010).

Ο ενιαίος σχεδιασμός ενός ισορροπημένου αναλυ-
τικού προγράμματος για τα Μαθηματικά, καθώς 
επίσης το διδακτικό μοντέλο που προτείνεται, με 
έμφαση στις Εξερευνήσεις, τις Διερευνήσεις και την 
αξιοποίηση της Τεχνολογίας, συνάδουν με τις σύγ-
χρονες τάσεις της έρευνας διεθνώς, τις εμφάσεις που 
τέθηκαν από την  Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαί-
δευση και προωθούν τους στόχους του σύγχρονου 
δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου.
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