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Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 

 

Εισαγωγή 

Η σύλληψη της βασικής ιδέας και ο σχεδιασμός της δομής του Γενικού 
Περιβάλλοντος Διεπαφής (General User Interface) του εκπαιδευτικού λογισμικού 
Ειδικής Αγωγής Μαθηματικά με Νόημα για κωφούς μαθητές δημοτικού 
σχολείου στηρίχθηκε στα όσα αναφέρονται στο «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών», στο «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών» και στο 
«Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικής Αγωγής Κωφών» για τους σκοπούς, το 
περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τις διδακτικές - μαθησιακές δραστηριότητες και την 
αξιολόγηση της διδασκαλίας του μαθήματος.  

 

Η διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας και των ελληνικών  

Η διδασκαλία των μαθηματικών σε κωφά παιδιά άρχισε να αντιμετωπίζεται 
συστηματικά από το εκπαιδευτικό μας σύστημα μόλις πρόσφατα. Συγκεκριμένα, το 
2004 δημοσιεύτηκαν τα πρώτα ΑΠΣ Μαθηματικών για κωφούς μαθητές από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi-schools.gr/special_education/. Ωστόσο 
αυτή η αρχική προσέγγιση είναι περιορισμένης έκτασης και αναφέρεται σε γενικές 
οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών της γενικής 
εκπαίδευσης για κωφούς μαθητές, ενώ ελάχιστες είναι και οι έρευνες για τη χρήση 
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη διδασκαλία των μαθηματικών στην 
Ελλάδα (Κουρμπέτης, Γκυρτής, 2003). Η διεθνής βιβλιογραφία είναι επίσης 
περιορισμένη σε σχέση με άλλες περιοχές διδασκαλίας κωφών (για πλήρη 
ανασκόπηση βλ. Nunes, 2004).  
Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα Μαθηματικών του Δημοτικού για Κωφούς 
μαθητές: «οι περισσότερες έρευνες και μελέτες επισημαίνουν ότι η γλωσσική 
ανάπτυξη αποτελεί τον πυρήνα των δυσκολιών που έχουν τα κωφά παιδιά στο 
μάθημα των μαθηματικών (Gregory, 1998)». Η γλωσσική ανάπτυξη των κωφών 
μαθητών εστιάζεται κυρίως στην ανάπτυξη της νοηματικής και της γραπτής 
γλώσσας της εκάστοτε χώρας αναφοράς.  
Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) αποτελεί ένα νέο 
γνωστικό αντικείμενο για τα κωφά παιδιά στην Ελλάδα. Το ισχύον Αναλυτικό 
Πρόγραμμα είναι πιλοτικής μορφής και αναγνωρίζει την αναγκαιότητα, αλλά και 
την έλλειψη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ΕΝΓ. Όπως 
παρατηρείται διεθνώς, η μαθηματική επίδοση των κωφών μαθητών υστερεί σε 
σχέση με την επίδοση των ακουόντων συνομηλίκων τους (Nunes, 2004). Οι 
βασικοί λόγοι γι’ αυτή την καθυστέρηση συνοψίζονται ως εξής: 

1. Σχολικά προγράμματα και μέθοδοι επικοινωνίας 

Γενικά χαρακτηριστικά αυτής της αιτίας είναι τα αναλυτικά προγράμματα, ο 
περιορισμός των ωρών διδασκαλίας των μαθηματικών, η έλλειψη γνώσης και 
χρήσης της νοηματικής γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς. 
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2. Μαθηματική γλώσσα 

Γενικά χαρακτηριστικά αυτής της αιτίας είναι το απαραίτητο εξειδικευμένο 
λεξιλόγιο των μαθηματικών όρων, η έλλειψη καθιερωμένων μαθηματικών 
όρων και η γενική αποδοχή τους, η εξειδικευμένη χρήση των όρων σε σχέση 
με τη γενική τους χρήση και η διαφοροποίηση των αριθμητικών συστημάτων.  

 

3. Περιορισμοί βραχυπρόθεσμης μνήμης  

Οι κωφοί μαθητές φαίνεται να συγκρατούν μικρότερη ποσότητα πληροφοριών 
στη βραχυπρόθεσμη μνήμη τους σε σύγκριση με τους ακούοντες συμμαθητές 
τους, κυρίως μάλιστα όταν η πληροφορία παρουσιάζεται προφορικά και 
σειριακά. 

 

4.  Έλλειψη πρότερων γλωσσικών εμπειριών  

Στην πλειονότητά τους τα κωφά παιδιά (90-95%) έχουν ακούοντες γονείς οι 
οποίοι όμως δεν γνωρίζουν την ΕΝΓ. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά έρχονται 
στο σχολείο επίσης χωρίς να έχουν γνώσεις ΕΝΓ. Τα παιδιά μαθαίνουν την ΕΝΓ 
σε σχολική ηλικία άτυπα, από άλλους μεγαλύτερους μαθητές και κωφούς 
ενήλικες, όταν αυτοί υπάρχουν στη σχολική κοινότητα. Σπανίως έχουν 
ακούοντες ως γλωσσικά πρότυπα εκμάθησης της ΕΝΓ (Κουρμπέτης, 
Αδαμοπούλου & Φερεντίνος, 2001).  

ο σχεδιασμός του παρόντος λογισμικού έχει λάβει υπ’ όψιν όλους τους 
προαναφερθέντες παράγοντες, είναι πρωτοποριακός και βασίζεται σε 
αποτελεσματικές παιδαγωγικές αρχές οι οποίες εξηγούνται παρακάτω. Η 
παρουσίαση του υλικού του λογισμικού γίνεται από φυσικούς χρήστες της 
γλώσσας και από έμπειρους διερμηνείς της ΕΝΓ. Το λογισμικό Μαθηματικά με 
Νόημα είναι το πρώτο και μοναδικό (μέχρι 9/2006) προσβάσιμο λογισμικό 
μαθηματικών του δημοτικού για κωφούς μαθητές στην Ελλάδα.  

 

Παιδαγωγικές αρχές σχεδιασμού του λογισμικού Ειδικής Αγωγής 
Μαθηματικά με Νόημα 

Οι κατευθυντήριες ιδέες πάνω στις οποίες βασίστηκε η σχεδίαση και ανάπτυξη του 
λογισμικού Ειδικής Αγωγή Μαθηματικά με Νόημα είναι οι εξής: 

 Η αρχή της δίγλωσσης εκπαίδευσης 

Το ΑΠΣ κωφών διατυπώνει σαφώς ότι η εκπαιδευτική μεθοδολογία που 
προτείνεται είναι η δίγλωσση εκπαίδευση. Στην περίπτωση των κωφών 
μαθητών αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουν αρχικά την ΕΝΓ και με τη 
χρήση της ως πρώτη γλώσσα να εκμεταλλευτούν τις επικοινωνιακές και 
μεταγλωσσικές τους δεξιότητες για την εκμάθηση του περιεχομένου των ΑΠΣ.  

 Η αρχή της χρήσης των δυνατοτήτων και όχι των αδυναμιών 

Βασική θεώρηση αυτής της αρχής είναι ότι τα κωφά παιδιά είναι άτομα που 
βλέπουν, όχι άτομα που δεν ακούν. Ενδυναμώνονται με τη χρήση μιας 
απόλυτα προσβάσιμης γλώσσας, έτσι ώστε να κατακτήσουν μαθηματικές 
δεξιότητες ανάλογες με εκείνες των ακουόντων συμμαθητών των. 

 Η αρχή της ολικής επικοινωνίας 

Το λογισμικό κάνει χρήση όλων των δυνατών γλωσσικών δομών. Εκτός της 
ΕΝΓ χρησιμοποιεί σε όλες τις δραστηριότητες γραπτά και προφορικά ελληνικά. 
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Με την ολική αυτή προσέγγιση καλύπτεται η πλειονότητα των μαθητών, 
ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδό τους. 

 Η αρχή του καθολικού σχεδιασμού  

Το λογισμικό σχεδιάστηκε με όλες τις δυνατές προδιαγραφές, ώστε να καλύπτει 
διάφορες κατηγορίες κωφών μαθητών, όπως με κινητικά προβλήματα, χαμηλή 
όραση, διάφορους βαθμούς βαρηκοΐας, με ή χωρίς τεχνικά βοηθήματα, π.χ. 
ακουστικά και κοχλιακά εμφυτεύματα.  

 Η αρχή της «παιδαγωγικής ελευθερίας του διδάσκοντα» 

Για να είναι η διδασκαλία αποτελεσματική –και ενδιαφέρουσα για τους 
μαθητές– θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι όχι μόνο επαρκώς ενημερωμένος, 
αλλά και να παίρνει πρωτοβουλίες στο νέο πλαίσιο του Προγράμματος 
Σπουδών. Με άλλα λόγια, ο διδάσκων οφείλει να διευρύνει το ρόλο του, 
διατηρώντας τον έλεγχο και στο νέο μαθησιακό περιβάλλον των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 

 Η αρχή της «ενεργητικής μάθησης» 

Οι μαθητές πρέπει να παρακινούνται, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις 
διάφορες φάσεις της διδασκαλίας. Τόσο η εργασία τους στο πληροφορικό 
περιβάλλον (πρόγραμμα στον υπολογιστή, αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
μας παρέχει το internet) όσο και η φύση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων 
επιβάλλουν την αλλαγή στο ρόλο των μαθητών (εργασία σε ομάδες, 
ενεργητική συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης, επικοινωνία με μαθητές 
άλλων σχολείων και ανταλλαγή αποτελεσμάτων). 

 Η αρχή της «πολλαπλότητας των διδακτικών προσεγγίσεων» 

Καμιά προσέγγιση δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική για όλες τις 
καταστάσεις. Το πείραμα, η επίλυση προβλημάτων στο περιβάλλον «χαρτί – 
μολύβι», η παρουσίαση ενός μαθήματος στον κιμωλιο-πίνακα, οι συνθετικές 
εργασίες, η ένταξη της ιστορίας των επιστημών στη διδακτική πράξη, οι 
ερωτήσεις που εκμαιεύουν τις λανθασμένες αναπαραστάσεις των μαθητών, το 
βίντεο, η προβολή διαφανειών και οι άλλες δοκιμασμένες διδακτικές πρακτικές 
δεν θα πάψουν να είναι στην ημερήσια διάταξη της διδασκαλίας. Όμως, το 
παιδαγωγικό πρόβλημα θα εξακολουθεί να αναφέρεται στην οργανική ένταξη 
του προγράμματος στη διδακτική πράξη. Το λογισμικό αντιμετωπίζει με έναν 
πρωτότυπο τρόπο τις νέες προκλήσεις στον τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας. 
Με την εισαγωγή του λογισμικού ενδιαφερόμαστε περισσότερο να 
εμπλουτίσουμε το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου, εφόσον δεχόμαστε 
σήμερα ότι μόνο με την πολλαπλότητα των διδακτικών προσεγγίσεων μπορεί 
να ωφεληθεί πραγματικά ο μαθητής.  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Ειδικής Αγωγής Μαθηματικά με Νόημα μπορεί να 
καλύψει ένα μεγάλο αριθμό ωρών διδασκαλίας, προκειμένου: 

 

 Να εκθέσει τους μαθητές σε όλη την ύλη των μαθηματικών του δημοτικού, σε 
ένα απόλυτα προσβάσιμο γλωσσικό περιβάλον ΕΝΓ. 

 Να δημιουργήσει πρότυπα γλωσσικά μοντέλα μαθηματικής ορολογίας σε 
οποιοδήποτε σημείο της χώρας, ανεξαρτήτως των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
της οικογένειας ή του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Να αποτελέσει ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό και αξιολογικό εργαλείο 
διδασκαλίας μαθηματικών. 

 Να αποτελέσει ένα διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον, με διαθεματικό 
χαρακτήρα. 
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 Να παρακινήσει με την κατάλληλη ανατροφοδότηση τους μαθητές να 
συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα στην τάξη (και εξ αποστάσεως μέσω 
διαδικτύου), να ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν δεδομένα (λεξιλόγιο 
μαθηματικών όρων, τοπικές διάλεκτοι αρίθμησης στην ΕΝΓ, τρόποι επίλυσης 
προβλημάτων). 

 Να ενθαρρύνει τον πειραματισμό με προσομοιώσεις καταστάσεων, καθώς και 
μέσα από μοντελοποιήσεις των γλωσσικών και μαθηματικών πράξεων. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων και της πορείας επίλυσης 
ενός προβλήματος. 

 

Σκοπός μας είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό Μαθηματικά με Νόημα να αξιοποιηθεί 
από το διδάσκοντα Ειδικής Αγωγής με ποικίλους τρόπους, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται και ο ίδιος και οι μαθητές/μαθήτριές του. 

Σχηματική συνεισφορά του λογισμικού μπορεί να είναι και η βοήθεια των 
ακουόντων γονέων κωφών μαθητών στην εκμάθηση μαθηματικών όρων της ΕΝΓ 
και κατ’ επέκτασιν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα παιδιά τους και την 
ευρύτερη οικογένεια.  

 

Βασικές παιδαγωγικές κατευθύνσεις 

Σημείο αφετηρίας του εκπαιδευτικού λογισμικού Ειδικής Αγωγής Μαθηματικά με 
Νόημα είναι, αφενός, οι συγκεκριμένες αδυναμίες, εμπόδια (και αντιστάσεις) ή 
ανεπάρκειες της διδασκαλίας στο σημερινό σχολείο και, αφετέρου, οι δυνατότητες 
που προσφέρουν οι υπολογιστές στην εκπαίδευση. Η διδασκαλία με τη συνδρομή 
των Νέων Τεχνολογιών μπορεί να διευκολύνει τις διαδικασίες της μάθησης, 
προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές πλούσια μαθησιακά 
περιβάλλοντα τόσο για την ολοκλήρωση των γνώσεών τους όσο και για την 
απόκτηση των γνώσεων ελέγχου μέσα από την επίλυση προβλημάτων.  

Μέχρι σήμερα η διδακτική πρακτική στα σχολεία κωφών στηρίζεται, σε 
γενικές γραμμές, στη χρήση του προφορικού λόγου και μερικών 
διάσπαρτων νοημάτων. Θα ήταν σημαντική παράβλεψη να μην τονίσουμε 
τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει ο λόγος του εκπαιδευτικού ως γλωσσικό 
πρότυπο, σε συνδυασμό μάλιστα με την ικανότητά του να διεγείρει τη 
φαντασία του μαθητή.  

Τα σενάρια του λογισμικού έχουν σχεδιαστεί με βάση τη θεωρία της γλωσσικής και 
μαθηματικής εξέλιξης των κωφών και ακουόντων μαθητών και έχουν εξελικτική 
πλοκή. Καλύπτουν όλη την ύλη του ΑΠΣ μαθηματικών γενικής παιδείας στην ΕΝΓ 
και στα ελληνικά. Η επιστημολογική υπόθεση που διέπει την όλη προσπάθεια είναι 
ότι ο μαθητής μαθαίνει οικοδομώντας και ερευνώντας τις δικές του 
αναπαραστάσεις και επανοικοδομώντας όσες δεν περιγράφουν ικανοποιητικά τις 
εμπειρίες του (εποικοδομητική αντίληψη για τη μάθηση). 

Ειδικότερα, στόχοι του εκπαιδευτικού λογισμικού Μαθηματικά με Νόημα 
είναι η ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων των κωφών μαθητών στο 
αναμενόμενο επίπεδο των ακουόντων μαθητών. Η γλώσσα πρόσβασης είναι, 
κυρίως, η πιο προσβάσιμη από τα κωφά παιδιά, δηλαδή η ΕΝΓ, και κατόπιν τα 
γραπτά ελληνικά. Το λογισμικό δίνει στους κωφούς μαθητές τη δυνατότητα να 
εκτεθούν με την ΕΝΓ και να αναπτύξουν τις μαθηματικές και γλωσσικές 
τους δεξιότητες, ανεξαρτήτως της γλωσσικής ικανότητας των γονέων αλλά και 
των εκπαιδευτικών τους. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα μαθηματικά αναφέρεται 
στη δεξιότητα αυτή από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο. Η συντριπτική 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζουν ΕΝΓ, αν και δουλεύουν πολλά 
χρόνια με κωφούς μαθητές (Κουρμπέτης, Αδαμοπούλου και Φερεντίνος, 2001). 



Βιβλίο Δασκάλου  Δραστηριότητες Μαθηματικών στο περιβάλλον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 

9 

Αυτή είναι μια γενική αποδοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας (βλ. Κουρμπέτη και 
Λαμπροπούλου), των επίσημων φορέων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), των 
συνδικαλιστικών φορέων κωφών (ΟΜΚΕ), αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Ωστόσο δεν πρόκειται και κάτι «μεμπτό», με οποιαδήποτε εξήγηση ή ανάλυση. Δεν 
είναι απαραίτητα λάθος των εκπαιδευτικών. Είναι η σημερινή κατάσταση. Το 
λογισμικό Μαθηματικά με Νόημα επιθυμεί να δώσει το απαραίτητο γλωσσικό 
πρότυπο όχι μόνο στο μαθητή, αλλά και στον εκπαιδευτικό και το γονέα.  

 

Ένταξη του λογισμικού Ειδικής Αγωγής Μαθηματικά με Νόημα στη 
σχολική πραγματικότητα 

Αναζητώντας τους τρόπους εκείνους με τους οποίους το προτεινόμενο λογισμικό 
μπορεί να ενταχθεί στη σχολική τάξη, ανατρέχουμε στις θέσεις της 
εποικοδομητικής προσέγγισης και των απόψεών της για τη γνώση και τις 
επιπτώσεις των αντιλήψεων στο ρόλο του μαθητή, του δασκάλου και των 
διδακτικών στόχων. 

Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου λογισμικού συμβάλλει στη δημιουργία 
συνεργατικής μάθησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι το μοντέλο της συνεργατικής 
μάθησης οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, μιας και η διαδικασία της 
συζήτησης και του διαλόγου ενεργεί ως καταλύτης στη σκέψη. Η εργασία σε 
ομάδες εξασφαλίζει τη διερεύνηση, την κατανόηση και την αλληλεπίδραση στις 
ιδέες των μαθητών. Το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης έχει λάβει πλέον τη 
μορφή οργανωμένου κινήματος το οποίο όχι μόνο οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα, αλλά συγχρόνως ευνοεί την ανάπτυξη της σκέψης και της 
κοινωνικότητας των μαθητών και συμβάλλει στην καλύτερη παιδαγωγική 
διαχείριση της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού (Cohen, 1994, 
Σταυρίδου, 1999). 

Τα ΑΠΣ Μαθηματικών δημοτικού για κωφούς μαθητές αναφέρουν επιγραμματικά 
τις δυσκολίες και τις ελλείψεις που εμφανίζονται στην εκπαίδευση των κωφών 
παιδιών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών. Το παρόν 
λογισμικό είναι ένα εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και έχει άμεση εφαρμογή στη 
μέθοδο ή στις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διδασκαλία των 
μαθηματικών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές:  

 
 
• Εμφανίζεται έλλειψη στις προμαθηματικές έννοιες.  
 
Το λογισμικό εκθέτει τους μαθητές σε όλες τις προμαθηματικές έννοιες με 
οπτικοποιημένο και επεξηγηματικό τρόπο.  
 
• Υπάρχει δυσκολία κατανόησης συνδέσμων και άλλων λειτουργικών 
λέξεων, η οποία, μεταφερόμενη στη γλώσσα των μαθηματικών, σημαίνει 
δυσκολία κατανόησης των λογικών σχέσεων της πραγματικότητας (π.χ. 
εάν… τότε, τότε και μόνο τότε, άρα κ.λπ.). 
 
Όλες οι έννοιες έχουν αποδοθεί στην ΕΝΓ έπειτα από εννοιολογική ανάλυση από 
ομάδα φυσικών νοηματιστών. Η απόδοση αυτή έχει λάβει υπ΄ όψιν τα πολλαπλά 
γραμματικά και λεκτικά φαινόμενα των δύο γλωσσών (ελληνικά και ΕΝΓ), τις 
μεταξύ τους διαφορές και ομοιότητες, καθώς και την εξειδικευμένη χρήση τους 
στα μαθηματικά.  
 
• ∆εν έχει αποδοθεί ακόμη αποτελεσματικά στη νοηματική γλώσσα 
ολόκληρη η μαθηματική συμβολογραφία, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
αρκετός αυτοσχεδιασμός στην απόδοσή τους και οι κωφοί, πέραν του ότι 
πολύ πιθανό να μην έχουν κατανοήσει τη συγκεκριμένη μαθηματική 
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έννοια, να μην μπορούν να επικοινωνήσουν και μεταξύ τους σε σχετικά 
ζητήματα μαθηματικών. 
 
Η απόδοση των όρων έχει βασιστεί στην (δυστυχώς περιορισμένη) ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία, στη συνεργασία κωφών και ακουόντων φυσικών 
νοηματιστών και στη συνεχή αξιολόγηση των αποδόσεών τους. Παρ’ όλες τις 
τεκμηριωμένες προσπάθειες της ομάδας, τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και 
μόνο η ευρύτερη χρήση του λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία θα 
προσφέρει αποτελεσματικότερες λύσεις.  
 
• Το φαινόμενο των ομόηχων λέξεων, όταν αυτές αναγνωρίζονται με τη 
χειλεανάγνωση (π.χ. έξι-έκτη, ένα-εννιά-ενώ κ.ά.). 
 
Η παράλληλη χρήση ηχητικών, γραπτών και νοηματικών μηνυμάτων βοηθά κυρίως 
μαθητές με υπολείμματα ακοής, όπως βαρήκοοι και μαθητές με κοχλιακά 
εμφυτεύματα, στην καλύτερη αναγνώριση των ομόηχων λέξεων.  
 
• Το φαινόμενο των λέξεων που έχουν διάφορα νοήματα, για παράδειγμα 
οξύ, βάση, διαφορά, τετράγωνο, κύβος κ.λπ. 
 
Η εννοιολογική ανάλυση και απόδοση των μαθηματικών όρων με διαφορετικά 
νοήματα εξασφαλίζει την αποτελεσματική κατανόηση και διδασκαλία αυτών των 
λέξεων και αρκετές φορές φράσεων.  
 
• Μαθηματικοί τύποι και φόρμουλες που πιθανόν να αποτελούν για τα 
κωφά παιδιά «ακατανόητα σχήματα». 
 
Η εξελικτική μορφή του λογισμικού, αλλά και η πληρότητα του περιεχομένου του, 
εξασφαλίζουν την αρτιότερη χρήση και κατ’ επέκταση την κατανόηση σύνθετων 
τύπων και μαθηματικών σχημάτων. 
 
Γενικότερα δίδεται επικοινωνιακή επάρκεια στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό για 
μια αποτελεσματική και αμφίδρομη επικοινωνία που θα συμβάλει στη διδασκαλία 
των μαθηματικών η οποία μέχρι σήμερα είναι κυριολεκτικά άγνωστη στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η 
αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού και η μετάβασή του από ένα 
δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο μάθησης. 
Η διδακτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού αναφέρεται στην επιλογή των 
δραστηριοτήτων, στην παρακίνηση των μαθητών και στην παρακολούθηση της 
πορείας τους. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η φάση στην οποία οι μαθητές καλούνται 
να συζητήσουν τόσο για τις δυσκολίες που συνάντησαν όσο και για τις απαντήσεις 
που έδωσαν στα ερωτήματα των δραστηριοτήτων. Εκεί ο διδάσκων αναλαμβάνει 
το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης και φροντίζει να παρακινεί τους μαθητές 
του.  
Με την ένταξη του προτεινόμενου λογισμικού Μαθηματικά με Νόημα στη σχολική 
πραγματικότητα, σύμφωνα με τη φιλοσοφία που αναφέραμε, ορισμένα από τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα που προσδοκούμε είναι: 

 Η πολυδιάστατη και ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της 
μάθησης. 

 Η προσέγγιση δύσκολων και πολύπλοκων μαθηματικών φαινομένων. 

 Η δημιουργία αμεσότερης σχέσης ανάμεσα στους μαθητές, στα μαθηματικά και 
στη γλώσσα που χρησιμοποιούν, χάρη στη δυνατότητα του υπολογιστή να 
ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές που δέχεται. 
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 Η δημιουργία περιβαλλόντων που χωρίς τις δυνατότητες του υπολογιστή είναι 
δύσκολο ή χρονοβόρο να πραγματοποιηθούν στην τάξη ή στο σχολικό 
εργαστήριο (γλωσσικές δομές, λεξιλόγιο μαθηματικών όρων κ.λπ.). 

 Η δημιουργία κατανοητών γλωσσικών μοντέλων τα οποία συντελούν στη 
μείωση των παρανοήσεων που έχουν οι μαθητές. 

 Η ανάδειξη της ομαδικής εργασίας ως κυρίαρχης συνιστώσας μάθησης. 

 Η ανάπτυξη της ικανότητας για αμφίδρομη και αποτελεσματική επικοινωνία. 

 Η πρόκληση του ενδιαφέροντος του μαθητή και η μετατροπή του μαθήματος σε 
συναρπαστική εμπειρία. 

 Η δυνατότητα επιλογής και επεξεργασίας δεδομένων με τη βοήθεια των 
πολυμέσων. 

Θεωρούμε ότι η χρήση ενός τέτοιου μαθησιακού περιβάλλοντος θα δημιουργήσει 
νέες ευκαιρίες προώθησης και στήριξης διαδικασιών, με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 
δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι, ή στόχων που δυσκολεύονται να πετύχουν στις 
συνθήκες του σημερινού σχολείου. 

Το προτεινόμενο λογισμικό μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 
διδασκαλία και μελέτη των μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του δημοτικού 
σχολείου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων, αφού ο καθοδηγητικός και συντονιστικός του ρόλος μπορεί να 
βοηθήσει στην καλύτερη μελέτη των μαθηματικών φαινομένων.  

 

Τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού 
Μαθηματικά με Νόημα 

Ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του λογισμικού βασίστηκε στις παρακάτω 
γενικές αρχές: 

 Η διαλογικότητα ως σύνολο από λειτουργίες μέσα από τη μέγιστη δυνατή 
οπτικοποίηση (visualisation) τόσο του περιβάλλοντος διεπαφής (user 
interface) όσο και των σχέσεων ή κανόνων που διέπουν τα δρώμενα στην 
περιοχή εργασίας. Η οπτικοποίηση αποτελεί καθοριστικό σημείο στην 
υποστήριξη της ανάπτυξης βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων και 
συλλογισμών και ευνοεί το πέρασμα από το συλλογισμό στα αντικείμενα 
στο συλλογισμό με αφηρημένες έννοιες. 

 Άμεσος χειρισμός του χώρου εργασίας με κατευθείαν επιτέλεση 
λειτουργιών πάνω στα αντικείμενα της περιοχής εργασίας, με επιλογές 
κοινά αποδεκτές και αναγνωρίσιμες, αλλά και με ταυτόχρονη υποστήριξη 
μεθόδων για ποσοτική εισαγωγή δεδομένων στις περιπτώσεις όπου 
απαιτείται ακρίβεια παραμέτρων. 

 Οι πολλαπλές μαθηματικές αναπαραστάσεις βασίζονται στην ιδέα ότι η 
μάθηση με διερεύνηση μπορεί να επιτευχθεί αν δίνεται η δυνατότητα στους 
μαθητές να μεταβαίνουν από τη μια μαθηματική αναπαράσταση στην άλλη, 
με την προϋπόθεση ότι αυτές οι μεταβάσεις έχουν νόημα για τους μαθητές. 
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των πολλαπλών μαθηματικών αναπαραστάσεων 
ισχυροποιείται, όταν συνοδεύεται από μεταβολές γλωσσικών καταστάσεων 
και παραμέτρων-μεγεθών, οι οποίες, θεωρούμενες ως είσοδοι, μπορούν να 
προσδιορίζονται με διαφορετικούς τρόπους, συνιστώντας έτσι αυτό που 
ονομάζουμε «πολλαπλότητα των εισόδων».  

5. Συνοδευτικά εγχειρίδια  

Το λογισμικό συνοδεύεται από τα ακόλουθα εγχειρίδια:  

• Οδηγός εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης λογισμικού 
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• Βιβλίο δασκάλου 

Η συγγραφή στηρίχθηκε στις προαναφερθείσες παιδαγωγικές και τεχνικές αρχές 
σχεδιασμού. Όλα τα συνοδευτικά εγχειρίδια παρατίθενται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή ως στοιχείο της παρούσας προσφοράς.  

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του λογισμικού  

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του λογισμικού. Γίνεται παρουσίαση, σε 
πινακοποιημένη μορφή, ενδεικτικού μέρους του περιεχομένου του λογισμικού το 
οποίο συσχετίζεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

 

Περιοχές ανάπτυξης και δόμησης 
μαθηματικών εννοιών στο ΑΠΣ 

Μαθηματικών για κωφούς μαθητές 

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Μαθηματικά με Νόημα 

 

α) Οπτικές ικανότητες, σύμφωνα με τις 
οποίες οι μαθητές θα μπορούν να 
κτίσουν έναν αντιληπτικό χάρτη  

Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο κυρίως 
οπτικά, με χωρικές αναπαραστάσεις και 
χρήση του χώρου στην ΕΝΓ που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη των χωρικών δεξιοτήτων. 

β) Λεκτικές ικανότητες (λεξιλόγιο, 
ορισμοί, διατύπωση) 

Χρησιμοποιεί απλή και κατανοητή γλώσσα 
με εξελικτική μορφή, η οποία αναπτύσσει τη 
γλωσσική ικανότητα. 

Περιλαμβάνει 683 ασκήσεις, περισσότερες 
από 1.000 προτάσεις με 10.000 λέξεις στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, στα γραπτά 
και τα προφορικά ελληνικά. Καλύπτει όλο το 
λεξιλόγιο των μαθηματικών του δημοτικού 
σχολείου, όλους τους ορισμούς και τις 
εντολές που απαιτούνται κατά τη διδασκαλία 
των μαθηματικών. 

γ) Σχεδιαστικές ικανότητες 
(χαρτογράφηση του χώρου μέσω 
σχεδίων ή διαγραμμάτων) 

Αναπτύσσει τις σχεδιαστικές ικανότητες των 
μαθητών με τη δυνατότητα σχεδιασμών και 
ολοκλήρωσης γεωμετρικών σχεδίων, 
διαγραμμάτων και σχημάτων σε πληθώρα 
ενοτήτων και σε όλες τις απαραίτητες 
ενότητες από το ΑΠΣ γενικής αγωγής. 

δ) Λογικές ικανότητες (ανάλυση και 
σύνθεση)  

Περιλαμβάνει στρατηγικές επίλυσης 
προβλημάτων, λογικών συλλογισμών, 
ανάλυσης και σύνθεσης ασκήσεων. 
Καλύπτει όλες τις ενότητες του ΑΠΣ γενικής 
αγωγής με τρόπο προσβάσιμο και κατανοητό 
μέσω της ΕΝΓ. 

ε) Εφαρμοσμένες ικανότητες 
(πρακτικές εφαρμογές στην 
καθημερινή ζωή) 

Όλα τα προβλήματα έχουν χρηστική μορφή 
και ρεαλιστικές εφαρμογές από την 
καθημερινή ζωή και ανάλογα με την ηλικία 
των μαθητών. Το λογισμικό, λοιπόν, 
καλύπτει διττά τις εφαρμογές αυτές. 
Πρώτον καλύπτει τις μαθηματικές 
ικανότητες που διέπουν το ΑΠΣ και 
δεύτερον τις δυνατότητες επικοινωνίας των 
πρακτικών εφαρμογών στην καθημερινή 
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ζωή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και 
στα γραπτά ελληνικά. 

ζ) Κατανόηση και δόμηση 
μαθηματικών εννοιών: 
καθημερινό λεξιλόγιο 
μαθηματικοί όροι και σύμβολα 
ανάπτυξη διαστηματικής αντίληψης/ 
κατανόησης του χώρου 

Φυσικοί νοηματιστές έχουν επιμεληθεί τις 
έννοιες, τους μαθηματικούς όρους, τα 
σύμβολα και το καθημερινό λεξιλόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε. Η οπτική παρουσίαση, η 
προσβασιμότητα του περιεχομένου σε τρεις 
διαφορετικές γλωσσικές μορφές/δομές, η 
χρήση του χώρου και της κίνησης της ΕΝΓ, 
η εξατομίκευση και η πληθώρα του 
περιεχομένου, η παιγνιώδης μορφή του 
λογισμικού, η δυνατότητα συνεχούς 
επανάληψης, μαζί με την ολιστική σχεδίαση 
του λογισμικού, παρέχουν άρτιες 
δυνατότητες δόμησης των προβλεπόμενων 
εννοιών. 

Έχει γίνει εκτενής χρήση των γραφικών 
χωρικών αναπαραστάσεων των ασκήσεων, 
ειδικά για τη διαστηματική αντίληψη των 
αριθμών και των χωρικών εννοιών. 

Αξιολόγηση 
Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
στους τρεις τύπους αξιολόγησης που 
προτείνονται στα ΔΕΠΣ του ΠΙ.  

 

Όλο το περιεχόμενο είναι εκτυπώσιμο και αξιοποιήσιμο για την προβολή με 
προβολέα διαφανειών και video projector. 
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Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

Η εργασία του προγράμματος καλύπτει όλους τους στόχους του Αναλυτικού 
Προγράμματος Μαθηματικών. Με τις ασκήσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν, 
οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εργασθούν και να κατακτήσουν τις βασικές 
μαθηματικές γνώσεις και ικανότητες. Επίσης: 

• Θα καταλάβουν τις βασικές μαθηματικές μεθόδους για την επίλυση των 
προβλημάτων. 

• Θα μάθουν να εργάζονται στα μαθηματικά, κάνοντας συλλογισμούς τους 
οποίους στη συνέχεια θα πρέπει να αποδείξουν. 

• Θα εξασκηθούν στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, που είναι ένας 
βασικός στόχος του μαθήματος. 

• Θα βρίσκουν όχι μία, αλλά περισσότερες στρατηγικές για την επίλυση των 
ασκήσεων. 

• Θα μπορούν πρακτικά να εφαρμόζουν τα μαθηματικά στην καθημερινή τους 
ζωή. 

• Θα δείξουν ενδιαφέρον και θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα 
μαθηματικά. 

• Θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ομαδοσυνεργατικες δεξιότητες 
και κοινωνικές ευαισθησίες. 

• Θα συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. 

• Θα αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

• Θα αυτορρυθμίζουν τις συμπεριφορές τους, ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
πορείας τους στα προβλήματα, και θα αναπτύσσουν μεταγνωστικές ικανότητες. 

 

Λύνοντας πολλές ασκήσεις και προβλήματα σε κάθε ενότητα των μαθημάτων του 
Αναλυτικού Προγράμματος, οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα κατακτήσουν τις 
βασικές μαθηματικές γνώσεις, τις οποίες, στη συνέχεια, θα εφαρμόσουν σε πιο 
σύνθετα προβλήματα. Η γνώση και η χρήση των αριθμών, οι τέσσερις πράξεις και 
τα πρώτα μαθηματικά βήματα δίνονται με απλές ασκήσεις, προκειμένου να τα 
καταλαβαίνει το σύνολο των μαθητών, και κατόπιν επαναλαμβάνονται με σκοπό να 
αξιολογήσουν οι μαθητές και ο δάσκαλος το βαθμό κατάκτησής τους. 

Είναι φυσικό να μην μπορεί ο δάσκαλος και η τάξη να προχωρήσει σε επόμενες 
μαθηματικές ενότητες, αν η αξιολόγηση των βασικών εννοιών και ικανοτήτων 
παρουσιάζει κενά και μεγάλες δυσκολίες. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτή την παράμετρο, 
σταθήκαμε περισσότερο σε ασκήσεις που στηρίζουν τους μαθητές στην προσπάθεια 
κατανόησης των βασικών εννοιών με μεθοδολογία και παιδαγωγική προσοχή, 
δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να εισπράττουν την επιβράβευση σε κάθε τους 
θετική προσπάθεια. 

Ιδιαίτερα στα παιδιά των μικρών τάξεων είμαστε περισσότερο προσεκτικοί και 
επιδιώκουμε να τους δώσουμε πολλές ευκαιρίες να προσπαθήσουν χωρίς να 
εμφανιστεί ο/η πρωταγωνιστής/ια με την ένδειξη του λάθους. 

Τέλος ο δάσκαλος έχει στη διάθεσή του πολλές ασκήσεις και προβλήματα, για να 
μπορεί να δημιουργήσει τεστ αξιολόγησης και εργασίες ανατροφοδότησης, 
επαναληπτικά κριτήρια με τα οποία θα επεμβαίνει κάθε φορά που χρειάζεται, με 
σκοπό να διαπιστώσει και να επανορθώσει λάθη και κενά πάνω στις βασικές 
ικανότητες των μαθητών του.  
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Η διαγνωστική αξία των κριτηρίων και των επαναληπτικών γραπτών παρέχει στο 
δάσκαλο καλύτερη πληροφόρηση, προκειμένου να ανατροφοδοτήσει με 
εξατομικευμένες και διαφοροποιημένες εργασίες τους αδύνατους μαθητές και 
μάλιστα εκείνους που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα αδυναμίας και 
δυσκολίας στις βασικές μαθηματικές έννοιες. Αυτό, διότι δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε αφήνοντας κενά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τα καλύψουμε με κάθε 
διδακτικό και μεθοδολογικό τρόπο.  

Ένας από τους βασικούς στόχους στα μαθηματικά είναι η εκμάθηση επίλυσης 
προβλημάτων. Οι μαθητές θα συναντήσουν στο CD-ROM έναν πολύ μεγάλο αριθμό 
προβλημάτων με διαβάθμιση δυσκολίας. Άλλοτε με περισσότερη βοήθεια, στην 
αρχή, κι άλλοτε με μικρότερη, στηρίζουμε το μαθητή να εργασθεί και όχι να βρει 
το αποτέλεσμα, όπως γίνεται με τη νέα προσέγγιση των βιβλίων. Του δίνουμε 
ευκαιρίες να αναπτύξει μόνος του τις στρατηγικές που ο ίδιος επιλέγει.  

Δεν αφήνουμε να υπάρχουν μέσα στην εκφώνηση λέξεις-κλειδιά με τα οποία ο 
μαθητής θα προσπαθήσει να ξεκλειδώσει τα προβλήματα.  

Υπάρχουν ασκήσεις που ο μαθητής θα λύσει με λογικούς συλλογισμούς και θα 
εφαρμόσει τις μαθηματικές του ικανότητες και εμπειρίες. Αυτό που ζητούν κυρίως 
τα προβλήματα είναι να σκεφθεί και να προβληματισθεί, να κρίνει και να επιλέξει, 
να εμπεδώσει και να οικοδομήσει, και τέλος να αποθηκεύσει σωστά στη μνήμη του 
ολόκληρη τη στρατηγική που εφάρμοσε για τη λύση μιας άσκησης, για να μπορεί 
αργότερα να την επαναφέρει σε κάποια εργασία του. 

Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψει –ατομικά ή ομαδικά– μεθόδους 
και να συγκρίνει με τους συμμαθητές του την επίλυση ενός προβλήματος. Στην 
αρχή ο βαθμός δυσκολίας θα είναι μικρός, για να μπορέσει να κτίσει τις απλές 
μεθόδους, ενώ αργότερα οι μέθοδοι θα είναι πιο σύνθετες, για την επίλυση 
προβλημάτων με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. 

Ο στόχος της εύρεσης του αλγόριθμου μετατοπίζεται και τη θέση του παίρνει η 
εύρεση όχι μιας, αλλά περισσότερων στρατηγικών για την επίλυση ενός 
προβλήματος. Το στόχο αυτό ο μαθητής θα τον πετύχει μέσα από τα προβλήματα 
και τις ασκήσεις του προγράμματος, καθώς και με τη βοήθεια του δασκάλου, 
αξιοποιώντας τις πληροφορίες που του δίνονται, κάνοντας λογικούς συλλογισμούς, 
ανακαλύπτοντας και δοκιμάζοντας διάφορες μεθόδους.  

Επειδή τα μαθηματικά δεν τελειώνουν κλείνοντας τα βιβλία, ο μαθητής θα πρέπει 
να μεταφέρει στην καθημερινή του ζωή τα μαθηματικά σαν τρόπο ζωής και 
σκέψης.  

Τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην εργασία δίνονται με παραδείγματα, με 
πληροφορίες, εικόνες από την καθημερινή ζωή του μαθητή. Όλες τις επιλογές, τις 
κρίσεις και τις στρατηγικές που ακολουθεί, θα πρέπει να τις εφαρμόσει και στην 
πράξη, δηλαδή στην καθημερινή του ζωή.  

Έτσι, με τη βιωματική προσέγγιση των ασκήσεων και την ανακαλυπτική μέθοδο 
διδασκαλίας θα μεταφέρει όλο αυτό το γνωστικό κόσμο σαν συμπεριφορά και 
σκέψη στις καθημερινές πραγματικές καταστάσεις. Ο μαθητής μπαίνει σε μια 
πραγματική κατάσταση επίλυσης προβλημάτων, όπου του δίνεται η δυνατότητα να 
φτιάξει τις απαντήσεις και όχι να επιλέξει μια έτοιμη απάντηση. Αυτό θα έχει σαν 
αποτέλεσμα να σταματήσει το φαινόμενο κατά το οποίο οι μαθητές, παρόλο που 
έχουν τις ικανότητες να λύσουν διάφορα προβλήματα μαθηματικών και γνωρίζουν 
τις βασικές έννοιες, δεν κατορθώνουν να τις μεταφέρουν σε καταστάσεις της 
καθημερινής ζωή. 

Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι το υλικό που έχουμε στο CD-ROM ο μαθητής θα 
κατορθώσει να το αξιοποιήσει όχι σαν αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά 
σαν επεξεργαστής και κατασκευαστής μαθηματικών γνώσεων που τις αξιοποιεί 
στην πράξη, δηλαδή στη ζωή. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι η δασκαλοκεντρική και η βιβλιοκεντρική προσέγγιση έχουν 
ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Κέντρο της σύγχρονης διδασκαλίας είναι ο μαθητής. 
Η διδασκαλία που χρησιμοποιεί περισσότερα ερεθίσματα και μέσα για να διεγείρει 
το ενδιαφέρον του για μάθηση, έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι και 
πετυχημένη και πιο αποτελεσματική.  

Με τη βοήθεια του προγράμματος και με τις εργασίες που περιλαμβάνονται, 
σταματά η γνωστή διδακτική πορεία που αρχίζει και τελειώνει με το μοναδικό 
βιβλίο. Ο μαθητής γίνεται το κέντρο της διδασκαλίας, κατά την οποία 
εφαρμόζονται με σύγχρονα μέσα, εργάζεται με σύγχρονα και ενδιαφέροντα 
εργαλεία μάθησης, διεκπεραιώνει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα 
με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του και κατακτά τη γνώση. Επιπλέον, έχει και ο 
δάσκαλος στα χέρια του ένα μέσο για να δώσει στο μάθημά του ευελιξία και 
ευκαιρίες στους μαθητές του. Μπορεί να διαφοροποιεί και να εξατομικεύει το 
μαθησιακό αγαθό σε πολλά επίπεδα και εργασίες. 

Ο μαθητής γίνεται ενεργός συμμέτοχος στη διδασκαλία, παίρνει ουσιαστικούς 
ρόλους, συμμετέχει σε ομάδες για την επίλυση ασκήσεων, ενώ με τα 
συμπεράσματα και τις απόψεις του δημιουργείται διάλογος μέσα στην τάξη. Με 
αυτό τον τρόπο ανακαλύπτει τη μαθηματική έννοια και κάνει παρατηρήσεις για την 
εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας. 

Οι νέες γνώσεις θα περάσουν μέσα από τις προϋπάρχουσες γνώσεις του, για να 
διαπιστώσει και ο ίδιος και ο δάσκαλός του αν αυτές μπορούν να κτιστούν πάνω 
τους στέρεα ή αν χρειάζονται ανατροφοδοτικές εργασίες. 

Τέλος, ο μαθητής αποκτά θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά και αυτό είναι 
πολύ σημαντικό. Δείχνει ενδιαφέρον, προσέχει και προσπαθεί, γιατί ποτέ δεν 
αγαπάς κάτι που δεν καταλαβαίνεις, κάτι που δεν ενθουσιάζει την παιδική ψυχή. 

Ο τρόπος που δίνονται οι ασκήσεις, τα σύγχρονα μηνύματα που εκπέμπει η 
τεχνολογία, η πορεία του μαθήματος, όπως προσφέρεται μαζί με την εικόνα και τη 
δομή της εργασίας, θα κερδίσουν σίγουρα τους μαθητές. 

 

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες αποτελούμενες από τρία ή τέσσερα άτομα, 
αλλά και λίγο μεγαλύτερες, των πέντε ή έξι ατόμων, και να δώσετε την ευκαιρία 
στα παιδιά να συνεργαστούν για να λύσουν μαζί τις ασκήσεις. Επίσης να παίξουν 
σε ομάδες παιχνίδια, π.χ. ποια ομάδα θα κερδίσει σε προκαθορισμένο χρόνο, 
έχοντας συγκεντρώσει τις περισσότερες επιτυχίες.  

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να συνεργάζονται και να 
αναπτύσσουν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε 
ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, μέσα στο οποίο οι μαθητές 
σίγουρα αισθάνονται πιο ευχάριστα, αφού καθένας διατηρεί τα προσωπικά του 
χαρακτηριστικά μάθησης και όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις και τις δεξιότητές 
τους για το κοινό καλό. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να δουλέψουν την εργασία με τους 
υπολογιστές, βοηθώντας το ένα το άλλο, εξηγώντας και λαμβάνοντας τις σωστές 
αποφάσεις. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν και να κριθούν, να 
αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν για τις μαθηματικές τους σκέψεις και επιλογές 
– και η εργασία αυτή δίνει πολλές τέτοιες ευκαιρίες.  

 

Δ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Με τη μεθοδολογία της εργασίας, ο μαθητής ακολουθεί τον κριτικό τρόπο εργασίας 
μιας μαθηματικής δραστηριότητας. Στην αρχή ακούει αλλά και βλέπει γραπτώς την 
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άσκηση, προσδιορίζοντας έτσι το βαθμό δυσκολίας και τα δεδομένα της. Στη 
συνέχεια κάνει συλλογισμούς, επιλέγει την κατάλληλη στρατηγική για την επίλυση 
της άσκησης και ελέγχει τα αποτελέσματά του, βρίσκοντας τη λογική σχέση με τα 
ζητούμενα του προβλήματος. 

Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται η κριτική του σκέψη, αφού δουλεύει πάνω στους 
πρώτους βασικούς της άξονες: στην κατανόηση του βαθμού δυσκολίας μιας 
άσκησης, στις γνώσεις του σχετικά με τέτοιου είδους ασκήσεις και στην εφαρμογή 
της κατάλληλης στρατηγικής για την επίλυση της άσκησης. 

Η εργασία του προγράμματος έχει δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο, ώστε και με τη 
βοήθεια του δασκάλου, ο μαθητής να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την κριτική 
του σκέψη. 

 

Ε. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Το υλικό της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές 
σαν ένα επιπλέον μέσο για την κατάκτηση και οικοδόμηση της νέας μαθηματικής 
γνώσης. Δάσκαλος και μαθητές έρχονται σε επαφή με την εργασία με την 
προτροπή του πρώτου, ο οποίος τους οδηγεί έχοντας ως κυρίαρχο στοιχείο στην 
καθοδήγησή του τη διασκέδαση και τη χαρά της ανακάλυψης του νέου. Τα παιδιά 
παίζουν και κατακτούν, εμπεδώνουν και διερευνούν τη διαδικασία κατάκτησης της 
γνώσης μέσα από το μαγικό χώρο του παιχνιδιού και των υπολογιστών. 

Πρωτεύοντα ρόλο παίζει η πρώτη επαφή των παιδιών με το υλικό της εργασίας και 
τη φιλοσοφία του. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει ο μαθητής να εκμεταλλευτεί αυτό 
το σύγχρονο εργαλείο μάθησης για κατανόηση, ανακάλυψη και εμπέδωση της 
γνώσης. Δεν πρέπει όμως να διαφεύγει της προσοχής του εκπαιδευτικού ότι η 
εργασία αυτή έχει έντονο το χαρακτηριστικό της διασκέδασης. Ο μαθητής πρέπει 
να χαρεί, να απολαύσει ευχάριστα τη διαδικασία της γνώσης με τα σχέδια, τον ήχο 
και την κίνηση που υπάρχουν μέσα σε αυτό το εργαλείο, ώστε να τελειώσει την 
εργασία και την επαφή του με αυτό χαρούμενος και ευτυχισμένος, διότι η 
διδασκαλία των μαθηματικών δεν θα πρέπει στο τέλος να δημιουργεί σε κάποιο 
μαθητή το συναίσθημα του μαθηματικά στερημένου.  

Το κλασικό συμπέρασμα ότι κάποιο παιδί είναι αδύνατο στα μαθηματικά δεν πρέπει 
πλέον να αποτελεί εύκολο συμπέρασμα, διότι μέσα από τον καινούργιο τρόπο 
σκέψης που προωθείται ενθαρρύνεται το συμπέρασμα ότι τα μαθηματικά δεν 
αποτελούν παρά καθημερινό τρόπο ζωής και σκέψης όχι μόνο των ενηλίκων αλλά 
και των παιδιών από τη στιγμή που θα χρησιμοποιούν χρήματα, θα κάνουν 
λογικούς συλλογισμούς και θα παίρνουν αποφάσεις. Τα μαθηματικά είναι μέρος 
της ζωής του κάθε παιδιού, όμως το κάθε παιδί διαφέρει από το άλλο στον τρόπο 
προσέγγισης που του δίνεται για να καταλάβει τα μαθηματικά.  

Όλη η φιλοσοφία του υλικού μας είναι κτισμένη πάνω στη χαρά της εκπαίδευσης 
και στους συντελεστές που εμπλέκονται σε αυτή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αυτή την εργασία όπως ο ίδιος θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει 
καλύτερα στο έργο του:  

Στον τομέα του ελέγχου που θέλει να κάνει πριν ξεκινήσει το καινούργιο του 
μάθημα. Αν δει ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, μπορεί να συνεχίσει 
με αυτό έχοντας βρει το τροφοδοτικό υλικό για να επαναλάβει και να δώσει την 
ευκαιρία στους μαθητές να εμπεδώσουν καλυτέρα τη γνώση και να μπορέσει στη 
συνέχεια να ξεκινήσει την καινούργια μαθηματική έννοια. Στην παρούσα εργασία 
υπάρχει υλικό το οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει και να προετοιμάσει για την 
εμπέδωση μιας ενότητας που θέλει να διεξάγουν οι μαθητές. 

Στην πορεία της διδασκαλίας μπορεί συγχρόνως με το βιβλίο να συνδυάσει και το 
υλικό της εργασίας το οποίο θα συμπληρώσει θαυμάσια την πορεία του βιβλίου με 
εικόνα, ήχο και παιχνίδι. Ο πλουραλισμός στην πορεία του μαθήματος με όσο το 
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δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα σπάει τη μονοτονία και δίνει άρωμα και χρώμα 
στο μαθηματικό περιβάλλον της τάξης. 

Στην αξιολόγηση της κατάκτησης της νέας μαθηματικής έννοιας διαδικαστικά και 
τελικά· ο εκπαιδευτικός μπορεί να συγκεντρώσει από την προηγουμένη ημέρα το 
κατάλληλο υλικό που χρειάζεται για να αξιολογήσει και με την εργασία τους κατά 
πόσο οι μαθητές έχουν εμπεδώσει το μάθημα, ποιοι έχουν μαθησιακά κενά, 
απορίες και δυσκολίες, και να σημειώσει τα αποτελέσματα τα οποία θα 
χρησιμοποιήσει ενδεχομένως σε μια ανατροφοδοτική εργασία. 

Για την ανατροφοδότηση μιας ενότητας ή μαθηματικής έννοιας που ενδιαφέρει τον 
εκπαιδευτικό να εμπεδώσουν καλύτερα οι μαθητές του. 

Ως επανάληψη με παιγνιώδη τρόπο, όπως έχει κατασκευασθεί η εργασία. Μπορεί, 
λοιπόν, να ζητήσει από τα παιδιά να την επαναλάβουν, παίζοντας ομαδικά, ατομικά 
και εταιρικά με τους υπολογιστές της τάξης. 

Ως κριτήριο, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, με το οποίο θα κρίνει το 
βαθμό επιτυχίας του παιδιού στη γνώση της μαθηματικής ενότητας που κάλυψε. 

Τέλος ο εκπαιδευτικός με την κατάλληλη εξήγηση και ενημέρωση μπορεί να δώσει 
στο μαθητή την ευκαιρία να περάσει ευχάριστα και δημιουργικά στο σπίτι του, 
παίζοντας με το υλικό της εργασίας και μαθαίνοντας από αυτό. Μάλιστα ο μαθητής 
μπορεί την επόμενη ημέρα να συζητήσει με το δάσκαλό του σχετικά με όσες 
απορίες και δυσκολίες συνάντησε. 

Να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όπως ο δάσκαλος κρίνει ότι 
τον βοηθάει καλύτερα στη δουλειά του, δηλαδή είτε ως αφόρμηση του μαθήματος 
είτε ως εργαλείο ελέγχου των προαπαιτούμενων γνώσεων των μαθητών είτε ως 
εμπέδωση και αξιολόγηση της μαθηματικής έννοιας που διδάχτηκε ο μαθητής. 

Ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και εταιροαξιολόγησης του μαθητή στην ατομική ή 
την εταιρική διδασκαλία. 

Οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επαναληπτικό υλικό είτε μαζί με 
άλλο υλικό που έχει ο εκπαιδευτικός είτε μόνες τους. 

Ως κριτήριο αξιολόγησης με άλλες ασκήσεις. 

Ως μαθησιακό εργαλείο παιδαγωγικής αξιοποίησης της λανθασμένης απάντησης 
του μαθητή. 

Ως εργαλείο ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή στην πορεία της διδασκαλίας. 

Ως εργαλείο σιωπηρών εργασιών, όταν ο δάσκαλος εργάζεται με άλλη ομάδα ή 
άλλη τάξη (ολιγοθέσια σχολεία). 

Ως βοηθητικό υλικό κατάκτησης μαθηματικών αυτοματισμών στις μεγαλύτερες 
τάξεις. 

Ως υλικό για εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Στη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση του μαθητή σε ένα μάθημα, σε μια 
ενότητα. 

Τέλος ως ένα επιπλέον μέσο στο διδακτικό «οπλοστάσιο» του εκπαιδευτικού για 
μια σύγχρονη, ευχάριστη, δημιουργική και αποτελεσματική διδασκαλία.  

 

ΣΤ. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Η εργασία περιλαμβάνει εικόνα, κίνηση και ήχο, είναι χωρισμένη σε θεματικές 
ενότητες και αφορά τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Οι ασκήσεις 
ξεκινούν από εύκολα ερωτήματα και σταδιακά υπάρχει διαβάθμιση δυσκολιών. 
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ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

1. Έννοιες μέσα στο χώρο 

2. Συγκρίσεις  

3. Ταξινόμηση πραγμάτων 

4. Αντιστοίχηση 

5. Διάταξη πραγμάτων 

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

6. Ταξινόμηση πραγμάτων 

7. Αντιστοίχηση  

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

9. Ταξινόμηση 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

10. Σύνολα πραγμάτων 

11. Ο πληθικός αριθμός 

12. Στερεά γεωμετρικά σχήματα 

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

13. Σύνολα, υποσύνολα πραγμάτων 

14. Σχήματα – Διαστάσεις 

15. Γραφικές απεικονίσεις 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

16. Σύνολα – Στοιχεία – Περίγραμμα συνόλου 

17. Υποσύνολα 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

18. Μέτρηση μήκους 

19. Μέτρηση ύψους 

20. Μέτρηση επιφάνειας 

21. Μέτρηση χωρητικότητας 

22. Μέτρηση χρόνου 
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Β΄ ΤΑΞΗ 

23. Μέτρηση μήκους 

25. Μέτρηση επιφάνειας 

26. Μέτρηση χωρητικότητας 

27. Μέτρηση χρόνου 

28. Μέτρηση χρήματος 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

29. Μέτρηση μήκους, πλάτους και ύψους 

30. Μέτρηση βάρους 

31. Μέτρηση χρόνου 

32. Μέτρηση νομισμάτων 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

33. Οι αριθμοί 1-5 

34. Γραφή αριθμητικών συμβόλων 

35. Οι αριθμοί 0-10 

36. Οι αριθμοί 0-20 

37. Ίσοι αριθμοί 

38. Άνισοι αριθμοί 

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

40. Σύγκριση αριθμών με αθροίσματα 

41. Σύγκριση αριθμών με διαφορές 

42. Σύγκριση αριθμών με γινόμενα 

43. Σύγκριση αριθμών με αθροίσματα και διαφορές 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

46. Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 10 – Η δεκάδα 

47. Λογαριάζοντας με δεκάδες – Η εκατοντάδα 

48. Η αξία του ψηφίου από τη θέση του 

50. Ίσοι και άνισοι αριθμοί 

51. Λογαριάζοντας με εκατοντάδες – Η χιλιάδα 

52. Οι αριθμοί από το 101 μέχρι το 120 

53. Οι αριθμοί από το 121 μέχρι το 200 

54. Οι φυσικοί αριθμοί από το 201 μέχρι το 1000 
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ΠΡΟΣΘΕΣΗ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

55. Ένωση συνόλων 

56. Πρόσθεση αριθμών 

57. Κάθετη πρόσθεση 

58. Οριζόντια και κάθετη πρόσθεση 

59. Πρόσθεση στους αριθμούς 0-10 

60. Πρόσθεση στους αριθμούς 0-20 

61. Συμπλήρωμα συνόλου 

62. Ανάλυση αριθμών 

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

63. Πρόσθεση διψήφιου με μονοψήφιο χωρίς κρατούμενο 

64. Πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο χωρίς κρατούμενο 

65. Πρόσθεση διψήφιου με μονοψήφιο με κρατούμενο 

66. Πρόσθεση διψήφιου με διψήφιο με κρατούμενο 

67. Η αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης 

68. Η προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

69. Η πράξη της πρόσθεσης 

70. Η πρόσθεση με βάση το 10 

71. Πρόσθεση χωρίς να αλλάξει το ψηφίο των δεκάδων 

72. Πρόσθεση με αλλαγή στο ψηφίο των δεκάδων 

73. Πρόσθεση με διψήφιους αριθμούς 

74. Πρόσθεση με κρατούμενο 

75. Πρόσθεση με κρατούμενο (όταν το άθροισμα των ψηφίων των 
μονάδων υπερβαίνει το 9) 

76. Πρόσθεση με κρατούμενο (όταν το άθροισμα των ψηφίων των 
δεκάδων υπερβαίνει το 9) 

77. Πρόσθεση με κρατούμενο (όταν το άθροισμα των ψηφίων των 
μονάδων και των δεκάδων υπερβαίνει το 9) 

78. Πρόσθεση με κρατούμενο (με περισσότερους από δύο προσθετέους) 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

79. Διαχωρισμός συνόλων 

80. Αφαίρεση αριθμών 

81. Κάθετη αφαίρεση 
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82. Η πρόσθεση και η αφαίρεση σαν αντίθετες πράξεις 

83. Αφαίρεση στους αριθμούς 0-10 

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

84. Αφαίρεση μονοψήφιου από διψήφιο χωρίς κρατούμενο 

85. Αφαίρεση διψήφιου από διψήφιο χωρίς κρατούμενο 

86. Αφαίρεση μονοψήφιου από διψήφιο με κρατούμενο 

87. Αφαίρεση διψήφιου από διψήφιο με κρατούμενο 

88. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

89. Η πράξη της αφαίρεσης 

90. Η αφαίρεση με βάση το 10 

91. Αφαίρεση χωρίς να αλλάξει το ψηφίο των δεκάδων 

92. Αφαίρεση με αλλαγή στο ψηφίο των δεκάδων 

93. Αφαίρεση με διψήφιους αριθμούς 

94. Αφαίρεση με δανεισμό 

96. Αφαίρεση (όταν το ψηφίο των μονάδων του μειωτέου είναι 
μικρότερο από το ψηφίο των μονάδων του αφαιρετέου) 

97. Αφαίρεση (όταν το ψηφίο των δεκάδων του μειωτέου είναι μικρότερο από 
το ψηφίο των δεκάδων του αφαιρετέου) 

98. Αφαίρεση (όταν τα ψηφία των μονάδων και των δεκάδων του μειωτέου 
είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα ψηφία του αφαιρετέου) 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

99. Πολλαπλασιασμός στους αριθμούς 0-10 

100. Πολλαπλασιασμός στους αριθμούς 0-20 

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

101. Η πράξη του πολλαπλασιασμού 

102. Η αντιμεταθετική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού 

103. Η προπαίδεια του 2 και του 3 

104. Η προπαίδεια του 4 και του 5 

105. Η προπαίδεια του 6 και του 7 

106. Η προπαίδεια του 8 και του 9 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

107. Η πράξη του πολλαπλασιασμού 
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108. Πολλαπλασιασμός με μονοψήφιο πολλαπλασιαστή (χωρίς 
κρατούμενο) 

109. Πολλαπλασιασμός με μονοψήφιο πολλαπλασιαστή (με κρατούμενο) 

110. Πολλαπλασιασμός με διψήφιους αριθμούς 

111. Διαδοχικοί πολλαπλασιασμοί 

 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

112. Η πράξη της διαίρεσης 

113. Διαίρεση διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο χωρίς υπόλοιπο 

114. Ατελής διαίρεση διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο 

115. Διαίρεση με διαιρετέο του οποίου όλα τα ψηφία διαιρούνται με το 
μονοψήφιο διαιρέτη 

116. Διαίρεση στην οποία τα ψηφία του διαιρετέου αφήνουν υπόλοιπο 

117. Διαίρεση στην οποία ο διαιρέτης δεν χωράει στο πρώτο ψηφίο του 
διαιρετέου 

118. Άλλες περιπτώσεις διαίρεσης 

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

119. Η έννοια του μισού 

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

120. Τα κλάσματα 1/2, 1/4, 2/4, 3/4 και 4/4  

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

121. Οι κλασματικές μονάδες 1/2, 1/4, 1/8 

122. Οι κλασματικές μονάδες 1/3, 1/6 

123. Οι κλασματικοί αριθμοί 

124. Πράξεις με κλάσματα 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

125. Είδη γραμμών 

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

126. Επίπεδα σχήματα 
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Γ΄ ΤΑΞΗ 

127. Οι γωνίες 

128. Το τετράγωνο, το ορθογώνιο, το τρίγωνο, ο κυκλικός δίσκος 

129. Ο ρόμβος και άλλα πολύγωνα 

130. Γεωμετρικά στερεά 

131. Το τετραγωνικό μέτρο 

132. Το κυβικό μέτρο 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

1. Μετρούμε το μήκος, το πλάτος και το ύψος 

2. Βρίσκουμε την περίμετρο 

3. Μετρούμε επιφάνειες 

4. Μετρούμε τον όγκο 

5. Μετρούμε τη χωρητικότητα 

6. Μετρούμε το βάρος 

7. Λογαριάζουμε με χρήματα 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

8. Μέτρηση μήκους 

9. Μέτρηση επιφάνειας 

10. Μέτρηση όγκου 

11. Μέτρηση γωνιών 

12. Μέτρηση βάρους 

13. Μέτρηση χρόνου 

14. Πρόσθεση συμμιγών αριθμών 

15. Αφαίρεση συμμιγών αριθμών 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

16. Μονάδες μήκους 

17. Πράξεις με μήκη 

18. Μονάδες εμβαδού 

19. Σχεδιάζουμε με κλίμακα 

20. Πώς γράφουμε και διαβάζουμε όγκους 

21. Μετρούμε και λογαριάζουμε βάρη 

22. Μετρούμε γωνίες 

23. Μετρούμε και υπολογίζουμε χρονικές διάρκειες 
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ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

24. Πώς σχηματίζουμε τη δεκάδα, την εκατοντάδα και τη χιλιάδα 

25. Πώς γράφουμε και διαβάζουμε τους αριθμούς – Από τι εξαρτάται η αξία του 
κάθε ψηφίου 

26. Οι αριθμοί ως το 2.000 

27. Οι αριθμοί ως το 10.000 

28. Πώς συγκρίνουμε και βάζουμε στη σειρά τους αριθμούς 

29. Οι αριθμοί από το 10.000 ως το 100.000 

30. Οι αριθμοί από το 100.000 ως το 1.000.000 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

31. Αριθμοί μεγαλύτεροι από το 1.000.000 

32. Σύγκριση, διάταξη και στρογγυλοποίηση αριθμών 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

33. Οι αριθμοί στη ζωή μας 

34. Συγκρίνουμε αριθμούς 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

35. Η πράξη της πρόσθεσης χωρίς κρατούμενο 

36. Η πράξη της πρόσθεσης με κρατούμενο 

37. Πώς προσθέτουμε τρεις αριθμούς 

38. Πώς προσθέτουμε τέσσερις αριθμούς 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

39. Η πράξη της πρόσθεσης 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

40. Χρησιμοποιούμε ιδιότητες της πρόσθεσης, για να διευκολυνθούμε στους 
υπολογισμούς 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

41. Η πράξη της αφαίρεσης – ζητάμε το υπόλοιπο 

42. Η πράξη της αφαίρεσης – ζητάμε τη διαφορά 

43. Η πράξη της αφαίρεσης – ζητάμε το συμπλήρωμα 

44. Πώς φτιάχνουμε αντίστροφο πρόβλημα 
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45. Πώς αφαιρούμε άθροισμα από αριθμό 

46. Πώς λύνουμε προβλήματα με το περισσότερο και το λιγότερο 

47. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση 

48. Από την πρόσθεση στην αφαίρεση και αντίστροφα 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

49. Η πράξη της αφαίρεσης 

50. Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης – Ασκήσεις και προβλήματα  

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

51. Χρησιμοποιούμε ιδιότητες της αφαίρεσης, για να διευκολυνθούμε στους 
υπολογισμούς 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

52. Η πράξη του πολλαπλασιασμού 

53. Πότε και πώς κάνουμε πολλαπλασιασμό με μονοψήφιο πολλαπλασιαστή 

54. Πότε και πώς κάνουμε πολλαπλασιασμό με διψήφιο πολλαπλασιαστή 

55. Η επαλήθευση (δοκιμή) του πολλαπλασιασμού 

56. Πώς πολλαπλασιάζουμε τρεις αριθμούς 

57. Πώς πολλαπλασιάζουμε άθροισμα με αριθμό 

58. Πώς πολλαπλασιάζουμε πολυψήφιους αριθμούς 

59. Πώς βρίσκουμε το γινόμενο πολλών αριθμών 

60. Πώς πολλαπλασιάζουμε σύντομα αριθμούς 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

61. Η πράξη του πολλαπλασιασμού – Πολλαπλάσια 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

62. Χρησιμοποιούμε ιδιότητες του πολλαπλασιασμού, για να διευκολυνθούμε 
στους υπολογισμούς 

63. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί – Δενδροδιαγράμματα 

64. Πώς αναλύουμε ένα σύνθετο αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων 

65. Πώς βρίσκουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) 

66. Γινόμενο με ίσους παράγοντες – Δυνάμεις 

67. Δυνάμεις του 10 
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ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

68. Η πράξη της διαίρεσης 

69. Πώς κάνουμε διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη 

70. Πώς κάνουμε διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη  

71. Πώς διαιρούμε άθροισμα με αριθμό 

72. Πώς διαιρούμε διαφορά με αριθμό 

73. Πώς διαιρούμε πολυψήφιους αριθμούς 

74. Πώς διαιρούμε σύντομα αριθμούς 

75. Από τον πολλαπλασιασμό στη διαίρεση 

76. Από τη διαίρεση στον πολλαπλασιασμό 

77. Πώς λύνουμε προβλήματα τεσσάρων πράξεων 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

78. Η πράξη της διαίρεσης – Διαιρέτες 

79. Κριτήρια διαιρετότητας 

80. Η πράξη της διαίρεσης με αναλυτικό και σύντομο τρόπο 

81. Η πράξη της διαίρεσης – Ασκήσεις και προβλήματα 

82. Προβλήματα αναγωγής στη μονάδα 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

83. Χρησιμοποιούμε ιδιότητες του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, για να 
διευκολυνθούμε στους υπολογισμούς 

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

84. Πώς δημιουργούμε κλασματικές μονάδες 

85. Τι εκφράζουν οι κλασματικές μονάδες 

86. Πώς δημιουργούμε κλασματικούς αριθμούς 

87. Τι εκφράζουν οι κλασματικοί αριθμοί 

88. Πώς δημιουργούμε ισοδύναμα κλάσματα 

89. Προσθέτουμε και αφαιρούμε κλάσματα 

90. Προβλήματα με κλάσματα 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

91. Οι κλασματικές μονάδες 

92. Οι κλασματικοί αριθμοί (κλάσματα) 

93. Σύγκριση κλασμάτων με την ακέραιη μονάδα 

94. Τα δεκαδικά κλάσματα ως δεκαδικοί αριθμοί 
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95. Σύγκριση, διάταξη και στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών 

96. Ισοδύναμα κλάσματα – Απλοποίηση κλασμάτων 

97. Σύγκριση κλασματικών αριθμών 

98. Μετατροπή ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα 

99. Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων 

100. Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων 

101. Πολλαπλασιασμός κλάσματος με ακέραιο 

102. Πολλαπλασιασμός κλάσματος με κλάσμα 

103. Διαίρεση ακέραιου με κλάσμα 

104. Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα 

105. Σύνθετα κλάσματα 

106. Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών με τη βοήθεια δεκαδικών 
κλασμάτων 

107. Διαίρεση δεκαδικού ή ακέραιου με δεκαδικό με τη βοήθεια δεκαδικών 
κλασμάτων 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

108. Ίσα και ισοδύναμα κλάσματα 

109. Σύγκριση μεγεθών με λόγους 

110. Σχηματίζουμε αναλογίες 

111. Ποσά που είναι ανάλογα 

112. Ποσά που είναι αντιστρόφως ανάλογα 

113. Λύνουμε προβλήματα με ποσά ανάλογα 

114. Μοιράζουμε ένα ποσό σε μέρη ανάλογα 

115. Προβλήματα με ποσά που είναι αντιστρόφως ανάλογα 

116. Εκφραζόμαστε με ποσοστό στα εκατό 

117. Λύνουμε προβλήματα ποσοστών 

118. Πώς βρίσκουμε τον τόκο 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

119. Τα γεωμετρικά στερεά 

120. Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και ο κύβος 

121. Σημείο, ευθεία, γραμμή, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία 

122. Παράλληλες ευθείες, είδη γραμμών, κύκλος 

123. Τα πολύγωνα 

124. Συμμετρία 
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Ε΄ ΤΑΞΗ 

125. Υλικά σώματα – Γεωμετρικά στερεά 

126. Τα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα 

127. Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία 

128. Γωνίες 

129. Ευθείες παράλληλες – Ευθείες τεμνόμενες 

130. Το τρίγωνο – Στοιχεία τριγώνου 

131. Διάκριση τριγώνων ως προς τις γωνίες τους 

132. Διάκριση τριγώνων ως προς τις πλευρές τους 

133. Τα τετράπλευρα – Στοιχεία τετραπλεύρου – Είδη τετραπλεύρων 

134. Τα παραλληλόγραμμα – Είδη παραλληλογράμμων 

135. Άλλα πολύγωνα 

136. Εμβαδόν παραλληλογράμμων 

137. Εμβαδόν τριγώνων 

138. Κύκλος – Κυκλικός δίσκος 

139. Μήκος του κύκλου 

140. Εγγραφή κανονικών πολυγώνων σε κύκλο 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

141. Γνωρίσματα των γεωμετρικών στερεών 

142. Πώς βρίσκουμε το εμβαδόν τραπεζίου 

143. Πώς βρίσκουμε το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου 

144. Πώς βρίσκουμε το εμβαδόν της επιφάνειας του κύβου 

145. Πώς βρίσκουμε το εμβαδόν της επιφάνειας του ορθογώνιου 
παραλληλεπίπεδου 

146. Πώς βρίσκουμε το εμβαδόν της επιφάνειας του κυλίνδρου 

147. Πώς βρίσκουμε τον όγκο του κύβου 

148. Πώς βρίσκουμε τον όγκο του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου 

149. Πώς βρίσκουμε τον όγκο του κυλίνδρου 

 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

150. Από τα δεκαδικά κλάσματα στους δεκαδικούς αριθμούς 

151. Πώς γράφουμε και διαβάζουμε δεκαδικούς αριθμούς 

152. Πρόσθεση δεκαδικών αριθμών 

153. Αφαίρεση δεκαδικών αριθμών 

154. Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών 
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Ε΄ ΤΑΞΗ 

155. Πρόσθεση δεκαδικών αριθμών 

156. Αφαίρεση δεκαδικών αριθμών 

157. Πολλαπλασιασμός δεκαδικού αριθμού με ακέραιο 

158. Πολλαπλασιασμός δεκαδικού με ακέραιο – Ασκήσεις και προβλήματα 

159. Διαίρεση δεκαδικού αριθμού με ακέραιο 

160. Διαίρεση δεκαδικού με ακέραιο – Ασκήσεις και προβλήματα 

161. Ασκήσεις και προβλήματα τεσσάρων πράξεων δεκαδικών 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

162. Οι δεκαδικοί αριθμοί 

163. Στρογγυλοποίηση αριθμών 

 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  

Ε΄ ΤΑΞΗ 

164. Έννοια και υπολογισμός μέσου όρου 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

165. Βρίσκουμε τους αριθμούς που θα βάλουμε στη θέση του |_| ή του x 

166. Πώς βρίσκουμε τον άγνωστο προσθετέο, όταν ξέρουμε το άθροισμα 

167. Πώς βρίσκουμε τον άγνωστο μειωτέο ή τον αφαιρετέο, όταν ξέρουμε τη 
διαφορά 

168. Πώς βρίσκουμε τον άγνωστο παράγοντα ενός γινομένου, όταν ξέρουμε το 
γινόμενο 

169. Πώς βρίσκουμε τον άγνωστο διαιρετέο ή διαιρέτη, όταν ξέρουμε το 
πηλίκο μιας τέλειας διαίρεσης 

 

Ζ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η εικόνα που παρουσιάζεται στον υπολογιστή έχει ελκυστικό σχέδιο και χρώμα, 
είναι εύκολη στη χρήση, όπως θα διαπιστώνεται από τις οδηγίες χρήσης, και 
σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή των παιδιών με την πρώτη ματιά. 

Οι εικόνες και το περιεχόμενό του, η ομιλία και τα σχέδια με τις κινήσεις είναι 
στοιχεία που σχετίζονται με τα σημερινά ενδιαφέροντα των παιδιών. 

  

Α΄ ΤΑΞΗ 

 

ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προμαθηματική έννοια είναι η ταξινόμηση. Σε αυτό το 
μάθημα ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την εργασία ως αφόρμηση. Τα 
παιδιά σίγουρα θα ενθουσιαστούν με τους ήχους, τα χρώματα και τα πρόσωπα της 
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ιστορίας, όπως επίσης και θα βοηθηθούν με τη διδακτική πορεία που ακολουθεί το 
πρόγραμμα. 

Ατομικά αλλά και μεταξύ τους τα δύο παιδιά κάθε θρανίου θα μπορούν να 
σκεφθούν και να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τις σωστές απαντήσεις. 

Ο δάσκαλος, αρωγός της προσπάθειάς τους, τα συμβουλεύει, τα ενθαρρύνει και 
απολαμβάνει μαζί τους το ταξίδι προς την κατάκτηση της γνώσης. Τα επιβραβεύει 
και τους δείχνει την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις τους.  

Τα παιδιά θα μπορούσαν να συνεχίσουν και στα άλλα επίπεδα, αλλά θα ήταν 
καλύτερα να δουν τις υπόλοιπες ασκήσεις κατά τη διάρκεια εμπέδωσης της 
γνώσης, καθώς και όταν αξιολογείται ο βαθμός κατάκτησής τους του 
συγκεκριμένου μαθήματος. 

Ειδικά στην αξιολόγηση, ο δάσκαλος έχει στα χέρια του ένα πολύ καλό εργαλείο, 
διότι μπορεί να διαπιστώσει γρήγορα και πολύ πρακτικά πόσοι μαθητές έχουν 
κατανοήσει την έννοια της ταξινόμησης, αλλά και να σημειώσει τους μαθητές 
εκείνους που έχουν ακόμα κάποιες δυσκολίες και τέλος όσους εξακολουθούν να 
δυσκολεύονται. Οι σημειώσεις του θα τον βοηθήσουν να φτιάξει μια εργασία 
ανατροφοδότησης. 

Στην πρώτη εικόνα η δραστηριότητα γίνεται με βιωματική προσέγγιση. Τα ζώα 
έχουν σχέση με περιβάλλον που ζουν τα παιδιά τα οποία γνωρίζουν και τις 
ιδιότητες των ζώων που προβάλλονται. Τα παιδιά ονομάζουν τα ζώα και δίνουν τη 
σωστή απάντηση για το ζώο που πετά. Επίσης κάποιο παιδί μπορεί να πει τι νομίζει 
ότι είναι το πουλί και να μιλήσει για τα πουλιά που υπάρχουν στον τόπο του ή στο 
σπίτι του. Τα παιδιά δέχονται τον έπαινο και του πρωταγωνιστή. 

Στη δεύτερη εικόνα ζητάμε από τα παιδιά να βρουν δύο από τα αντικείμενα που 
επίσης γνωρίζουν, όμως τονίζουμε ότι εδώ οι λύσεις είναι δύο.  

Εδώ τα παιδιά θα μπορούσαν να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους με το πέταγμα 
του χαρταετού, όπως επίσης αν έχουν ταξιδέψει με αεροπλάνο, πώς ένιωσαν, αλλά 
και τι γνωρίζουν για τους πρωτοπόρους Δαίδαλο και Ίκαρο. Στη συνέχεια θα 
μπορούσαν να δουλέψουν τις επόμενες ασκήσεις σε ομάδες. 

Στην τρίτη εικόνα εμφανίζεται και πάλι ο κόσμος των ζώων και τα παιδιά πρέπει να 
βρουν τα δύο έντομα που πετούν – καλούνται να ακούσουν προσεκτικά και τη 
φωνή που κάνει την ερώτηση και τη γραπτή μορφή της ερώτησης. 

Στη συνέχεια η ερώτηση θα ζητήσει τα ζώα που κολυμπούν. Εύκολα τα παιδιά θα 
σημειώσουν το ψάρι και το χταπόδι.  

Αν κάποιο παιδί δε συμφωνήσει ότι το χταπόδι κολυμπάει, τότε είναι μια ευκαιρία 
να συζητήσουμε με τους μαθητές για τις δικές τους απόψεις και να δούμε τους 
διαφορετικούς τρόπους που ζουν και κινούνται τα ζώα της θάλασσας. 

Συνεχίζουμε με τον κόσμο των θαλάσσιων ζώων. Τα παιδιά έχουν καταλάβει τον 
τρόπο εργασίας και σημαδεύουν τα δύο ψάρια. Όμως κι εδώ μπορεί να έχουμε μια 
άλλη άποψη από ένα μαθητή ότι το μικρό το ψάρι ζει στα ποτάμια, διότι πιστεύει 
ότι πρόκειται για πέστροφα. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα 
άλλα ζώα που ζουν στα νερά των ποταμών και των λιμνών. 

Πριν να πάμε στην επόμενη εικόνα, μπούμε να οργανώσουμε παρόμοιες ασκήσεις 
με δικές μας παραστάσεις, ή τα ίδια τα παιδιά, προφορικά, μέσα από τα αντικείμενα 
της τάξης ή του κοντινού του περιβάλλοντος, να φτιάξουν παρόμοιες ιστορίες. 

Στη συνέχεια ζητάμε στους μαθητές μας να προσέξουν τα αντικείμενα και να 
κρίνουν ποια από αυτά μπορούν να τα εντάξουν σε μια ομάδα, καθώς είτε έχουν 
κάποια κοινά χαρακτηριστικά είτε χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για τον ίδιο 
σκοπό. Τα παιδιά θα αφήσουν έξω από την ομάδα το γάλα. Αλλά και στην ερώτηση 
για το αντικείμενο που δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα, θα αποκλείσουν και πάλι το 
γάλα. 
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Σε περίπτωση που κάποιο παιδί δώσει λάθος απάντηση, εκμεταλλευόμαστε την 
ευκαιρία και κάνουμε παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους, βρίσκοντας και 
διορθώνοντας τη λάθος στρατηγική που ανέπτυξε το παιδί. 

Από το μαγικό χώρο της τροχοκίνησης έρχεται η συνέχεια. Εύκολα τα παιδιά θα 
διώξουν από την παρέα των αυτοκινήτων τη μηχανή. Εδώ θα μπορούσαμε να 
ρωτήσουμε με ποιο κριτήριο τη σημείωσαν, αφού και τα δύο είναι μεταφορικά 
μέσα και χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για τον ίδιο σκοπό.  

Ακούγοντας τις γνώμες των μαθητών, κρατάμε τις κρίσεις και τις παρατηρήσεις 
τους για μια καλύτερη, με την πρώτη ευκαιρία, συζήτηση σχετικά με τα μέσα 
μεταφοράς και την κυκλοφοριακή αγωγή. 

Τα γεωμετρικά σχήματα θα βοηθήσουν τα παιδιά να εμπεδώσουν την έννοια της 
ταξινόμησης. Καλούνται και εδώ να ακούσουν και να διαβάσουν προσεκτικά την 
ερώτηση, για να καταλάβουν τι ακριβώς πρέπει να προσέξουν, προκειμένου να 
δώσουν τη σωστή απάντηση. Με άλλα λόγια, καλούνται να εστιάσουν στη 
συγκεκριμένη ιδιότητα που πρέπει να κατανοήσουν, ώστε να διαγράψουν το σχήμα 
που δεν ταιριάζει. 

Εντυπωσιακή και η χορευτική φιγούρα της πρωταγωνίστριας, η οποία θα κλέψει το 
χαμόγελο των παιδιών.  

Δίνονται πολλά παραδείγματα, προκειμένου να εμπεδώσει ο μαθητής τα 
χαρακτηριστικά μιας ομάδας. 

Με τα γεωμετρικά σχήματα συνεχίζονται οι ασκήσεις που αναφέρονται στην έννοια 
της ταξινόμησης. Αν κάποιοι μαθητές γνωρίζουν και την ονομασία των σχημάτων, 
τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως αφόρμηση για να μάθουμε μέσα στην 
τάξη ποια γεωμετρικά σχήματα γνωρίζουν οι μαθητές μας. 

Στο δεύτερο και τρίτο κύκλο ζητάμε από τους μαθητές να είναι πιο προσεκτικοί, με 
μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης, και αν κάπου, στη διάρκεια της εργασίας τους, 
έχουν απορίες τους βοηθάμε. Βεβαίως όλες οι ενέργειές μας γίνονται με χιούμορ, 
με τη χαρά του παιχνιδιού και της διασκέδασης. 

Στην εικόνα με τα διάφορα αντικείμενα ζητάμε από τους μαθητές να ταξινομήσουν 
μέσα στον κύκλο όσα από αυτά έχουν σχέση με το φαγητό. Οι μαθητές 
διαπιστώνουν ότι μια λάθος επιλογή τους επιστρέφει στην αρχική της θέση.  

Αν κάποιοι μαθητές δεν γνωρίζουν πώς να παίρνουν τα αντικείμενα και να τα 
τοποθετούν στο τραπέζι, τότε ένας συμμαθητής ή ο δάσκαλός τους τους βοηθά. 

Τα ίδια αντικείμενα παρουσιάζονται και στη συνέχεια και ζητάμε τώρα από τα 
παιδιά να ξεχωρίσουν όσα είναι εργαλεία. Οι μαθητές ήδη έχουν αποκλείσει κάποια 
από αυτά, αφού στην προηγούμενη εικόνα τα ταξινόμησαν σε μια διαφορετική 
ομάδα.  

Εδώ, αν κάποια παιδιά ξέρουν την ονομασία και τον τρόπο χρήσης των εργαλείων, 
τα εξηγούν και στους υπολοίπους. 

Στην τρίτη εικόνα της δεύτερης ομάδας οι μαθητές ξανάρχονται σε επαφή με τα 
γεωμετρικά σχήματα. Αν κάποιοι από τους μαθητές γνωρίζουν ποια είναι τα 
τρίγωνα, μπορούν να τα ζωγραφίσουν στον πίνακα ή να μας δείξουν τριγωνικά 
σχήματα μέσα στην τάξη. Παραδείγματα μπορούν να αντλήσουν από την 
καθημερινή τους ζωή, όπως, για παράδειγμα, τα οδικά σήματα στο δρόμο. 

Όμως και ο δάσκαλος δείχνει και εξηγεί λίγα λόγια για το τρίγωνο, όσο χρειάζεται 
για να εξυπηρετήσει την άσκηση. Τονίζουμε στους μαθητές ότι δεν ενδιαφέρει το 
μέγεθος και το χρώμα των σχημάτων, παρά μόνο η μορφή τους. 

Στην τέταρτη εικόνα η αναζήτηση των κόκκινων τετραγώνων δείχνει στους 
μαθητές ότι ναι μεν μας ενδιαφέρουν τα τετράγωνα, όμως ζητάμε μόνο εκείνα που 
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έχουν κόκκινο χρώμα, οπότε γίνεται προσδιορισμός, διαφοροποίηση και 
ταυτοποίηση των γεωμετρικών σχημάτων. 

Πριν ξεκινήσουμε τον τρίτο κύκλο ερωτήσεων μπορούμε να παίξουμε με τα παιδιά 
μαζί σε ομάδες διάφορα παιχνίδια ταξινόμησης μέσα στην τάξη ή στον πίνακα. 

Στον τρίτο κύκλο τα παιδιά μπορούν θαυμάσια να παίξουν με ομάδες. Εμείς, από 
τη μεριά μας, τα ενθαρρύνουμε και επιβραβεύουμε τις προσπάθειές τους.  

Ζητάμε από τα παιδιά να βρουν το σχήμα εκείνο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
με το αρχικό. Εξετάζοντας κάθε φορά διαφορετικό σχήμα και ιδιότητες, τα 
οδηγούμε στην εμπέδωση της γνώσης. Υπάρχει διαβάθμιση δυσκολιών. 

Στην πρώτη εικόνα ζητάμε να βρεθεί το σχήμα που ταιριάζει με το τετράγωνο. Οι 
μαθητές, μετά τις εμπειρίες των προηγούμενων ασκήσεων, μπορούν πλέον να 
δώσουν τη σωστή απάντηση. Μπορούμε να επεκτείνουμε την άσκηση, ρωτώντας 
για τα χαρακτηριστικά του τετραγώνου που το διακρίνουν από τα άλλα σχήματα. 

Ακολουθεί η σειρά του τριγώνου· και αυτή η άσκηση δε θα δυσκολέψει τους 
μαθητές, αφού ζητάμε μόνο μια ιδιότητα στο σχήμα και επιπλέον δεν υπάρχει άλλο 
τρίγωνο στην ομάδα των σχημάτων. Όπως προηγουμένως με το τετράγωνο, 
μπορούμε κι εδώ να μιλήσουμε για τα τρίγωνα, τις ιδιότητές τους και τις διαφορές 
του από τα άλλα σχήματα. 

Μετά έρχεται ο κύκλος με τον οποίο διαγράφουμε ακριβώς την ίδια πορεία σε 
μαθηματικά βήματα. 

Στο τετράγωνο που ακολουθεί ζητάμε από τα παιδιά να προσέξουν δύο ιδιότητές 
του. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε και μέσα στην τάξη ένα παράδειγμα, με 
σχήματα και αντικείμενα, όπου θα ζητάμε από τα παιδιά να εντοπίσουν ποια από 
αυτά έχουν δύο ίδιες ιδιότητες με εκείνο που θέλουμε να βρούμε. 

Στην επόμενη άσκηση με τα τρίγωνα τονίζουμε στα παιδιά ότι πρέπει να 
προσέξουν, ώστε να μην παγιδευτούν από μια ιδιότητα η οποία δεν ζητείται στην 
άσκηση. Σε περίπτωση όμως που κάποια παιδιά κάνουν το λάθος να παγιδευτούν 
στο χρώμα, τότε εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία και δίνουμε ένα παράδειγμα είτε 
στον πίνακα είτε με σχήματα που έχουμε φτιάξει, δείχνοντας και εξηγώντας. 

Η άσκηση που θα συναρτήσουμε στη συνέχεια έχει ως στόχο να εμπεδώσουν τα 
παιδιά το προηγούμενο παράδειγμα, όπου ίσως είχαμε κάποιες λάθος επιλογές. Ο 
κύκλος, ως σχήμα και ως μέγεθος, θα ολοκληρώσει το μάθημα της ταξινόμησης 
των πραγμάτων.  

 

Β΄ ΤΑΞΗ 

 

Ένα ενδιαφέρον μάθημα των μαθηματικών, τα κλάσματα, συναντάμε στη Β΄ Τάξη. 
Στην αρχή με παραστάσεις και στη συνέχεια με σύμβολα, οι μαθητές κατανοούν 
και εμπεδώνουν την έννοια των κλασμάτων. 

Στο ξεκίνημα της επαφής τους με τις ασκήσεις ο δάσκαλος βοηθά τους μαθητές να 
καταλάβουν πώς πρέπει εδώ να εργάζονται, ενώ ο ίδιος έχει προετοιμάσει την 
εργασία αυτή προσαρμόζοντας την πορεία της διδασκαλίας στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τάξης του και επειδή μαθηματικά σημαίνει κυρίως 
δραστηριότητες, οι μαθητές, κάνοντας περισσότερα παραδείγματα και ασκήσεις, θα 
καταφέρουν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά να εμπεδώσουν τις σχετικές 
μαθηματικές έννοιες. 

Οι ασκήσεις του πρώτου κύκλου εμφανίζουν τον Γιάννη και τη Φανή να παίρνουν 
σε κάθε περίπτωση ένα ή περισσότερα κομμάτια της τούρτας. 



Βιβλίο Δασκάλου  Δραστηριότητες Μαθηματικών στο περιβάλλον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 

34 

Πρέπει να εξηγήσουμε από την αρχή στα παιδιά ότι η τούρτα είναι χωρισμένη σε 
ίσα κομμάτια και ότι ο χρωματισμός των κομματιών θα τους βοηθήσει να 
καταλάβουν καλυτέρα αυτό που ζητάει η άσκηση – κι εδώ μπορούμε να πούμε ότι 
οι ασκήσεις αυτές γίνονται με βιωματική προσέγγιση. 

Η πρώτη εικόνα μπορεί να λειτουργήσει ως αφόρμηση, αλλά και ως έλεγχος των 
προαπαιτουμένων γνώσεων των παιδιών. 

Στον προβληματισμό των παιδιών αν πρέπει να βλέπουν την τούρτα όπως είναι 
χωρισμένη σε κομμάτια ή σε σχέση με το χρώμα, όπως δίνεται στη Φανή, θα ήταν 
ενδιαφέρον αν μέσα στην τάξη, παραστατικά, παρουσιάζαμε έναν κύκλο χάρτινο 
σαν τη συγκεκριμένη τούρτα και αφήναμε τα παιδιά να εξετάσουν και να 
καταλάβουν τι ακριβώς ζητάει η άσκηση. Σίγουρα με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα 
εμπέδωναν καλυτέρα ακόμα και το μισό κομμάτι που παίρνει η Φανή. 

Στη συνέχεια της άσκησης δίνεται στον Γιάννη ένα διαφορετικό κομμάτι από της 
Φανής. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε στα παιδιά ότι το κομμάτι αυτό, σε σχέση με 
τα υπόλοιπα, είναι που τα οδηγεί να επιλέξουν το σωστό τετράγωνο. 

Το ίδιο συμβαίνει και στην επόμενη άσκηση, όπου η Φανή παίρνει κάποια κομμάτια 
από την τούρτα. Εδώ έχουμε κλασματικούς αριθμούς τους οποίους, όμως, δεν 
αναφέρουμε στα παιδιά με τις ονομασίες τους.  Αντίθετα, αναφέρουμε τη διαφορά 
με την πρώτη περίπτωση όπου η Φανή πήρε κλασματική μονάδα. 

Ο πρώτος κύκλος τελειώνει με τον Γιάννη να δέχεται κι εκείνος δύο από τα 
τέσσερα κομμάτια της τούρτας. 

Πριν πάμε στον επόμενο κύκλο, ένα μικρό διάλειμμα με αστείες ερωτήσεις για το 
ποιος έφαγε τα περισσότερα κομμάτια, ποιος θα μπορούσε να φάει ακόμα 
περισσότερο, πώς να είναι τώρα το στομάχι των παιδιών ύστερα από τόσο φαγητό, 
θα έδινε ένα διασκεδαστικό τόνο στο μάθημα. 

 

Στο δεύτερο κύκλο και αφού έχουμε διαπιστώσει ότι οι μαθητές έχουν κατακτήσει 
σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο τα πρώτα βήματα για τις κλασματικές μονάδες και 
τους κλασματικούς αριθμούς, εξετάζουμε γεωμετρικά σχήματα τα οποία θα παίξουν 
το ρόλο της τούρτας στις επόμενες ασκήσεις. 

Το σχήμα μοιάζει με την τούρτα, τα παιδιά απουσιάζουν, το έντονο κόκκινο χρώμα 
θα τα βοηθήσει να ξεχωρίσουν τα μέρη εκείνα σε σχέση με τα άλλα που δεν είναι 
χρωματισμένα. Εδώ τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν και δυο δυο, παίζοντας το 
παιχνίδι του νικητή στο τέλος του κύκλου αυτού των ερωτήσεων. 

Οι ασκήσεις ξεκινούν, όπως και προηγουμένως, με κλασματική μονάδα, οπότε αν 
θέλουμε κάνουμε και πάλι τις παρατηρήσεις μας αναφορικά με τις κλασματικές 
μονάδες και τους κλασματικούς αριθμούς. 

Αυτές οι παρατηρήσεις θα μας βοηθήσουν στην επόμενη άσκηση, για να 
μπορέσουν τα παιδιά να καταλάβουν καλύτερα το κόκκινο κομμάτι σε έναν κύκλο 
που δεν έχει χωρισθεί, καθώς ελέγχουμε πόσα ίσα κομμάτια περιέχει αυτός ο 
κύκλος.  

Αν υπάρχουν απορίες στην ερώτηση, τότε με παραδείγματα στον πίνακα ή με το 
χάρτινο κύκλο που είχαμε στην αρχή το ξαναδείχνουμε όσο περισσότερες φορές 
μπορούμε. 

Αν τελικά τα παιδιά κατάλαβαν το θέμα με τα παραδείγματα που δείξαμε, θα το 
διαπιστώσουμε στην επόμενη άσκηση. Οδηγίες θα μπορούσαμε να δώσουμε όχι 
μόνο με τα χρωματισμένα κομμάτια, αλλά και με το αχρωμάτιστο μέρος που 
συσχετίζεται με τα κόκκινα κομμάτια. Τελειώνοντας μας δίνεται μια άσκηση 
λιγότερο δύσκολη, καθώς τα παιδιά βλέπουν τον κύκλο χωρισμένο σε κομμάτια και 
εύκολα διαπιστώνουν τη σωστή επιλογή. 



Βιβλίο Δασκάλου  Δραστηριότητες Μαθηματικών στο περιβάλλον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 

35 

Στον τρίτο κύκλο το ορθογώνιο αντικαθιστά τον κύκλο και οι δύο πρώτες ασκήσεις 
δε δυσκολεύουν τους μαθητές. Ο διαφορετικός χρωματισμός κάθετα ή οριζόντια 
προσθέτει επιπλέον παραστάσεις για εμπέδωση, αλλά και για την αξιολόγηση που 
θα κάνει ο δάσκαλος. Στην τρίτη εικόνα, όπου το ορθογώνιο έχει χωρισθεί με 
διαγωνίους, η ερώτηση για τα δύο χρωματισμένα κομμάτια μπορεί να 
προβληματίσει τους μαθητές σχετικά με ποιο από τα δύο είναι σωστό: το 1/2 ή το 
2/4. Η άσκηση δείχνει σωστό το 2/4, διότι το ορθογώνιο είναι χωρισμένο σε 
τέσσερα κομμάτια, όμως δεχόμαστε και το 1/2, διότι και αυτό είναι σωστό ως 
κλασματική μονάδα. Για του λόγου του αληθές, η επόμενη άσκηση έχει το 
ορθογώνιο χωρισμένο σε δύο μέρη και κοκκινισμένο το ένα. Αυτός ο τρόπος μας 
δείχνει ότι το 1/2 είναι ίσο με το 2/4. Μάλιστα, αν κάποιο παιδί μιλήσει γι’ αυτό, 
εμείς επιβραβεύουμε την παρατήρησή του και θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ θετικό 
σημάδι για τα αποτελέσματα της εργασίας του προγράμματος. 

Στον τέταρτο κύκλο έχουμε την εμφάνιση του ρόμβου. Αν κάποιο παιδί επιθυμεί 
να ανακοινώσει την ονομασία του σχήματος, του δίνουμε τη δυνατότητα αυτή και 
μπορούμε να πούμε και εμείς με τη σειρά μας δύο λόγια για το σχήμα αυτό. 

Οι ασκήσεις εμπεδώνουν τις γνώσεις των μαθητών μας στις δύο ακόλουθες 
περιπτώσεις: στην πρώτη όπου ολόκληρος ο ρόμβος είναι κόκκινος και στη 
δεύτερη όπου έχουν κοκκινίσει δύο μη διαδοχικά κομμάτια του ρόμβου και εμείς 
ζητάμε από τα παιδιά τις παρατηρήσεις και τη γνώμη τους για το πώς θα κάνουν 
τις σωστές επιλογές. 

Στον πέμπτο κύκλο θα είχε ενδιαφέρον πριν να ξεκινήσουν οι ασκήσεις να 
διηγηθούμε την ιστορία με τον πεινασμένο λύκο που ανοίγει το στόμα του για να 
φάει όσο περισσότερο μπορεί, αφήνοντας το λιγότερο στην πονηρή αλεπού που 
πάντα τον ξεγελά στη μοιρασιά.  

Επίσης τα παιδιά θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τα σύμβολα στο πληκτρολόγιο. 

Οι μαθητές τώρα συγκρίνουν σύμβολα με παραστάσεις και αντιλαμβάνονται τις 
μεταξύ τους σχέσεις και διαφορές. 

Αν πιστεύετε ότι οι μαθητές χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη εμπέδωση, μπορείτε να 
τους πείτε να επαναλάβουν τις ασκήσεις στο σπίτι τους, παίζοντας και μαθαίνοντας 
το πρόγραμμα μαζί με τους γονείς τους. 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

Από την πρώτη κιόλας τάξη συναντάμε τα νομίσματα και αυτό δείχνει τη σημασία 
του θέματος στα νέα βιβλία. 

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κάποιες πρακτικές εμπειρίες με τα νομίσματα, ενώ οι 
βασικές γνώσεις έχουν δοθεί και κατακτηθεί στις μικρότερες τάξεις. 

Οι ασκήσεις που θα συναντήσουν τα παιδιά της Γ΄ Τάξης δίνουν νέες γνώσεις 
σχετικά με τη χρήση των νομισμάτων στην καθημερινή μας ζωή. 

Ο δάσκαλος θα δώσει εξηγήσεις και βοήθεια στους μαθητές που έχουν ακόμα 
δυσκολίες με τα νομίσματα. Στις ασκήσεις παρουσιάζονται τα χάρτινα νομίσματα 
και η αξία τους σε διάφορες αγορές αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Επειδή τα 
αντικείμενα αυτά είναι γνωστά στα παιδιά και βρίσκονται στο κοντινό τους 
περιβάλλον, η προσέγγιση του μαθήματος θα γίνει με βιωματικό τρόπο. 

Τα παιδιά δεν έχουν δει όλα τα χάρτινα νομίσματα. Ο δάσκαλος τα φέρνει μαζί του 
και τα δείχνει στην τάξη, ενώ αν υπάρχουν σε πλαστική ή κοκάλινη μορφή, τότε 
τα παιδιά, συγχρόνως με τις ασκήσεις, μπορούν και πρακτικά να εργαστούν με 
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αυτά. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει με το παιχνίδι του ταμία που παίρνει και δίνει 
χρήματα.  

Στη συνέχεια γίνεται μια συζήτηση για την αγοραστική ικανότητα του κάθε 
νομίσματος και για τις εμπειρίες που έχουν οι μαθητές από αγορές που έκαναν 
μόνοι τους ή με τους γονείς τους. 

Στον πρώτο κύκλο η αρχική εικόνα δείχνει μια τηλεόραση με τη νομισματική της 
αξία. Οι μαθητές καλούνται να δείξουν τα νομίσματα με τα οποία μπορούμε να την 
αγοράσουμε, δηλαδή τα 670 ευρώ. 

Κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν δυσκολίες ή απορίες ακόμα με τον τρόπο 
εργασίας σε τέτοιου είδους ασκήσεις. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να αφήσει κενά και 
αναπάντητες ερωτήσεις, διότι η συνέχεια των ασκήσεων θα βρίσκει τους μαθητές 
με δυσκολίες στην εργασία και την ανακάλυψη του στόχου του μαθήματος. 

Όλες οι ασκήσεις του πρώτου και δεύτερου κύκλου είναι παρόμοιες, γι’ αυτό και οι 
μαθητές πρέπει να κατακτήσουν το μηχανισμό επίλυσης της άσκησης. 

Το ερωτηματικό που υπάρχει στην εικόνα δίνει την απάντηση των επιλογών των 
μαθητών. Επίσης διορθώνει τις λάθος επιλογές τους και αφήνει στη θέση τους τις 
σωστές. 

Στον πρώτο κύκλο δεν χρησιμοποιείται ακόμα το νόμισμα των 5 ευρώ, αν και είναι 
το πιο γνωστό στη χρήση του από τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει, διότι ο 
δάσκαλος, για την απόδοση της αξίας των αντικειμένων, θέλει να χρησιμοποιήσει 
μεγαλύτερα στην αρχή νομίσματα, προκειμένου να τα γνωρίσουν καλύτερα οι 
μαθητές. 

Κλείνοντας τον πρώτο κύκλο ασκήσεων με τα νομίσματα, θα μπορούσαμε να 
κάνουμε μια συζήτηση με τους μαθητές για το πώς τους φάνηκαν οι ασκήσεις, πού 
δυσκολευτήκαν, αν χρειάζονται ακόμα κάποιες διευκρινήσεις, αλλά και για να τους 
επιβραβεύσουμε για την προσπάθειά τους και τις επιτυχίες τους. 

Στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων μπορούμε να βάλουμε τους μαθητές να εργασθούν 
σε εταιρική μορφή, ώστε, πέρα από τους γνωστικούς, να επιτευχθούν και 
παιδαγωγικοί και κοινωνικοί στόχοι. 

Στις ασκήσεις του δεύτερου κύκλου οι μαθητές εμπεδώνουν τις γνώσεις που 
απέκτησαν και κάνουν τα πρώτα βήματα με τα οποία θα αξιολογηθούν, αλλά και 
για να γίνει μια ετεροαξιολόγηση με το διπλανό τους συμμαθητή με τον οποίο 
κάνουν μαζί τις ασκήσεις. Επίσης μπορούν να λύσουν τις ασκήσεις παίζοντας με το 
συμμαθητή τους ένα παιχνίδι στο οποίο θα κρίνεται ο αριθμός των επιτυχιών ή ο 
χρόνος που τελειώνει καθένας όλες τις ασκήσεις και σε κάθε επιτυχία θα δίνεται 
και ένας πόντος. 

Στον τρίτο κύκλο, όπου βρίσκεται η τελευταία άσκηση, ο δάσκαλος δίνει κάποιες 
εξηγήσεις, αν θεωρεί ότι χρειάζονται, και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να χωρίσει τα 
παιδιά της τάξης σε τρεις ή τέσσερις ομάδες. 

Αν ο δάσκαλος πιστεύει ότι μια άσκηση στον πίνακα από μια ομάδα μαθητών που 
είχε μια παρόμοια άσκηση θα βοηθούσε την τάξη, μπορεί να το κάνει και να 
εξηγήσει τον τρόπο εργασίας. 

Ζητάμε από τους μαθητές να πάρουν για κάθε αριθμό όσο το δυνατόν περισσότερα 
διαφορετικά νομίσματα και όχι το ίδιο νόμισμα πολλές φορές. Δηλαδή, για 180 
ευρώ θα μπορούσαμε να πάρουμε 9x20. Όμως προτιμάμε να πάρουμε: 1x100, 
1x50, 1x20 και 1x10. 

Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειασθεί να πάρουμε πολλές φορές ένα μεγάλο 
νόμισμα. 

Αυτή η άσκηση, με το βαθμό δυσκολίας που έχει, θα δώσει στο δάσκαλο και στους 
μαθητές τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το βαθμό κατάκτησης του μαθήματος. 
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Ο δάσκαλος κάνει μια τελική αξιολόγηση και σημειώνει τις παρατηρήσεις του 
σχετικά με την πορεία του μαθήματος και το βαθμό επιτυχίας του. 

Τέλος, αν πιστεύει ότι οι μαθητές χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση, θα μπορούσε 
να δώσει ασκήσεις από το πρόγραμμα, με διαφορετικές τιμές, τις οποίες θα λύσουν 
οι μαθητές στο σπίτι τους.  

  

Δ΄ ΤΑΞΗ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

 

Αρχικά εμφανίζεται στον υπολογιστή ένα μοντέρνο και εντυπωσιακό σχέδιο, κάτω 
από το οποίο υπάρχουν κουμπιά με διαφορετικές επιλογές το καθένα. Στο μεγάλο 
μέρος της οθόνης εμφανίζονται αριθμοί που ο καθένας αντιπροσωπεύει μια 
διαφορετική μαθηματική έννοια. Στο μικρό μέρος της οθόνης εμφανίζονται επίσης 
αριθμοί οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το διαφορετικό επίπεδο της κάθε μαθηματικής 
έννοιας.  

Στην πρώτη ομάδα ξεκινάμε με προβλήματα που σχετίζονται με κλάσματα. Στα 
προβλήματα με κλάσματα παρουσιάζεται η περίπτωση, όπου γνωρίζουμε ολόκληρη 
την ποσότητα και ζητάμε ένα μέρος από αυτή. Επίσης μελετάται η περίπτωση να 
γνωρίζουμε ένα μέρος της ποσότητας και να αναζητάμε το υπόλοιπο μέρος αυτής. 
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση του μαθήματος, ακόμα 
και για έλεγχο των προαπαιτουμένων γνώσεων στη συνέχεια του μαθήματος. Οι 
μαθητές μαθαίνουν τις κλασματικές μονάδες και τους κλασματικούς αριθμούς, 
καθώς και τον τρόπο επίλυσης παρόμοιων ασκήσεων. Οι ασκήσεις του 
προγράμματος του CD-ROM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
εξατομικευμένης διδασκαλίας στα παιδιά που παρουσιάζουν κενά στις 
προαπαιτούμενες γνώσεις, όπως επίσης και για τους μαθητές που έχουν τελειώσει 
τις ασκήσεις του βιβλίου.  

Στην πρώτη άσκηση, τα 100 παιδιά αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ποσότητα και 
προσπαθούμε να βρούμε πόσα από αυτά είναι αγόρια. Το πρόβλημα βοηθά το 
μαθητή στην εργασία του σχετικά με την αναγωγή στη μονάδα. Ο μαθητής στη 
συνέχεια θα πρέπει να αναπτύξει την κατάλληλη στρατηγική για να λύσει το 
πρόβλημα.  

Η επόμενη άσκηση έχει τα ίδια στοιχεία με την προηγουμένη. Μας δίνει λοιπόν την 
ευκαιρία να επαναλάβουμε και να εξηγήσουμε στους μαθητές τη διαφορά που 
υπάρχει όταν αναζητάμε μέρος ενός αριθμού ή τον αριθμό που φανερώνει ένα 
μέρος.  

Η τρίτη άσκηση συνδυάζει τις δύο προηγούμενες ασκήσεις και χρησιμοποιεί τα ίδια 
στοιχεία.  

Δίνεται μια βοήθεια στο μαθητή, προκειμένου να λύσει το πρόβλημα, όμως ο 
δάσκαλος προσφέρει και μια επιπλέον βοήθεια στους μαθητές που έχουν δυσκολία 
στην κατανόηση της άσκησης.  

Στο τέταρτο πρόβλημα γίνεται μια επανάληψη της πρώτης άσκησης, αυτή τη φορά 
με διαφορετικά στοιχεία, για μια ακόμα καλύτερη εμπέδωση των προβλημάτων με 
αναγωγή στη μονάδα.  

Με ουσιαστική και προσεκτική βοήθεια προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τους 
μαθητές να κατακτήσουν τον τρόπο εργασίας πάνω σε προβλήματα που αφορούν 
την αναγωγή στη μονάδα. 

Ωστόσο, υπάρχουν παιδιά που έχουν να μας προτείνουν και άλλες στρατηγικές 
επίλυσης προβλημάτων, τις οποίες ακούμε και εξετάζουμε στην τάξη την πιθανή 
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εφαρμογή τους. Συγχρόνως αν κάποιοι μαθητές προτείνουν προβλήματα με 
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τον προτεινόμενο, τότε αυτό μας δίνει την 
ευκαιρία να βοηθήσουμε τα παιδιά να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις 
τους γύρω από τα προβλήματα με κλάσματα – το επίπεδο και οι ανάγκες της κάθε 
τάξης οδηγούν και τη μεθοδολογία αλλά και το υλικό που χρησιμοποιούμε για μια 
αποτελεσματική διδασκαλία.  
 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΟΥ 

 

Επειδή ο όγκος είναι μια έννοια που δεν είναι εύκολα αντιληπτή από ένα παιδί, 
χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερα παραδείγματα για την καλύτερη 
κατανόησή της. Στην πρώτη εικόνα δίνεται το κυβικό μέτρο και είναι μια 
διευκόλυνση σαν παράσταση, αφού δεν μπορούμε να φέρουμε μέσα στην τάξη ένα 
ολόκληρο κυβικό μέτρο. Οι μαθητές παρατηρούν την εικόνα, ενώ συγχρόνως τους 
δίνονται εξηγήσεις για τη μορφή, τις διαστάσεις και τη χωρητικότητά του. Μάλιστα 
πάνω από την εικόνα του κυβικού μέτρου αναγράφεται και ο ορισμός του. Αυτή η 
εικόνα μπορεί να σταθεί ως αφόρμηση για το ξεκίνημα του μαθήματος.  

Το κυβικό εκατοστόμετρο είναι η επόμενη εικόνα στην οποία αναγράφεται και ο 
ορισμός του. Έπειτα παρουσιάζονται σε μια παράσταση το κυβικό μέτρο και το 
κυβικό εκατοστόμετρο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές να 
παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τις δύο αυτές μονάδες μετρήσεις όγκου. Μετά το 
θεωρητικό μέρος, οι μαθητές έχουν εμπεδώσει την έννοια του όγκου σαν έννοια 
χώρου.  

Στις επόμενες ασκήσεις γίνεται εφαρμογή της θεωρίας με τις μεθόδους που πρέπει 
να κατακτήσει ο μαθητής, προκειμένου να λύσει τα προβλήματα και να αναπτύξει 
την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα όγκου. 

Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει αριστερά 6 κυβάκια του 1 κ.εκ., κάτι που λειτουργεί 
ως παράδειγμα για να μπορέσει ο μαθητής να βρει το χώρο που καταλαμβάνουν τα 
κυβάκια δεξιά της εικόνας. 

Βλέποντας το παράδειγμα, ζητάμε από τους μαθητές να μετρήσουν και να 
γράψουν μέσα στο κουτί πόσα είναι τα κυβάκια. Στη συνέχεια εξηγούμε ότι αυτός 
ο αριθμός είναι ο όγκος που καταλαμβάνουν τα κυβάκια της εικόνας. 

Οι επόμενες ασκήσεις έχουν ως στόχο να οδηγήσουν τα παιδιά στην ανακάλυψη, 
μέσα από την εργασία, της έννοιας του όγκου. 

Ο δάσκαλος μπορεί να εξηγήσει, για παράδειγμα βάζοντας μικρά κυβάκια μέσα σε 
κουτιά, την έννοια του όγκου και κατόπιν να ζητήσει από τα παιδιά να δοκιμάσουν 
και εκείνα. 

Οι μαθητές μπορούν να εργασθούν με εταιρική μορφή, να συνεργασθούν στις 
ασκήσεις και να εμπεδώσουν με περισσότερα παρόμοια παραδείγματα την έννοια 
του όγκου. 

Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν πού συναντούν τον όγκο στην καθημερινή 
τους ζωή, έτσι ώστε, μέσα από τα βιώματά τους, η έννοια αυτή να γίνει πιο 
κατανοητή. 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΨΗΦΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  

 

Στην πρώτη ομάδα η άσκηση του πολλαπλασιασμού μπορεί να δοθεί σαν 
προοργανωτής και αφόρμηση για την πράξη του πολλαπλασιασμού πολυψήφιων 
αριθμών. 
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Στο αριστερό μέρος της εικόνας υπάρχει ο τρόπος που γίνεται ο πολλαπλασιασμός 
και εξηγεί την εύρεση των αποτελεσμάτων. Κάτω από το αποτέλεσμα της πράξης 
υπάρχει η επαλήθευση. Συζητάμε με τους μαθητές πώς έγινε η πράξη του 
πολλαπλασιασμού και πώς βρέθηκαν οι αριθμοί κατά την επαλήθευση της πράξης. 
Πριν ξεκινήσουν τις ασκήσεις ρωτάμε αν υπάρχουν μαθητές που έχουν απορίες και 
δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς πώς αναπτύσσεται η συγκεκριμένη πράξη. 

Στην προσπάθειά τους να κάνουν τον πολλαπλασιασμό, τα παιδιά θα ανακαλύψουν 
τις οποίες δυσκολίες υπάρχουν στην προπαίδεια ή στην ανάπτυξη της 
συγκεκριμένης πράξης. 

Τα αποτελέσματα από την πρώτη τους προσπάθεια θα μπορούσαν να συζητηθούν 
και να αξιολογηθούν και όπου χρειάζεται να γίνουν ανατροφοδοτικές επεμβάσεις. 

Στη δεύτερη ομάδα υπάρχουν προβλήματα πολλαπλασιασμού με πολυψήφιους 
αριθμούς, προκειμένου να εμπεδώσουν οι μαθητές το μηχανισμό του 
πολλαπλασιασμού και να εξασκηθούν στην προπαιδεία. 

Αριστερά υπάρχει και πάλι το παράδειγμα, αυτή τη φορά χωρίς την εξήγηση των 
αποτελεσμάτων και χωρίς την επαλήθευση. Ζητάμε από τους μαθητές να 
συμπληρώσουν τα κουτιά και βοηθάμε όσους έχουν δυσκολία στην προπαίδεια. 

Επίσης δίνουμε ασκήσεις για εξάσκηση της προπαίδειας, τις οποίες οι μαθητές 
λύνουν πριν ξεκινήσουν να κάνουν τον πολλαπλασιασμό. 

Όταν τελειώσουν όλες οι ασκήσεις, ο δάσκαλος έχει πλέον αξιολογήσει τα 
αποτελέσματα, ώστε, αν δεν τον ικανοποιούν, να ετοιμάσει επαναληπτική εργασία 
ή ανατροφοδοτικό μάθημα. 

Οι μαθητές κάνουν την αυτοαξιολόγησή τους, αναπτύσσουν μεταγνωστικές 
δεξιότητες για την εργασία που έκαναν και ετεροαξιολογούν το συμμαθητή τους, 
αν η εργασία έγινε σε εταιρική μορφή. 

 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ο πρώτος κύκλος ασκήσεων μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε σε τι βαθμό 
έχουν οι μαθητές κατανοήσει τα σύμβολα της ανισότητας. Τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν είναι ένα στοιχείο για να αξιολογήσουμε τις προαπαιτούμενες γνώσεις 
τους πριν προχωρήσουμε στις επόμενες ασκήσεις. 

Συζητάμε με τους μαθητές τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τη 
σύγκριση δύο πολυψήφιων αριθμών και σημειώνουμε στον πίνακα σαν 
συμπέρασμα το μαθηματικά σημαντικό που προέκυψε από τη συζήτηση. 

Στην περίπτωση της ανισότητας, η εύρεση ενός συμπεράσματος από τα παιδιά, 
σχετικά με τη διαφορετική αξία ενός ψηφίου σε άλλη θέση μέσα στον αριθμό, έχει 
αξία, διότι οι μαθητές ανακαλύπτουν και κατακτούν μόνοι τους τη μαθηματική 
γνώση. 

Λύνοντας τις ασκήσεις, οι μαθητές θα εμπεδώσουν πόσο σημαντική είναι η καλή 
παρατήρηση ενός αριθμού, προκειμένου να τον συγκρίνουν με έναν άλλο που έχει 
τα ίδια ψηφία αλλά σε διαφορετικές θέσεις. 

Στο δεύτερο κύκλο γίνεται η επαφή των παιδιών με τη στρογγυλοποίηση. Πριν 
ξεκινήσουμε τις ασκήσεις θα πρέπει να εξηγήσουμε την έννοια της 
στρογγυλοποίησης, να δώσουμε στον πίνακα παραδείγματα και να υπενθυμίσουμε 
τον κατά προσέγγιση υπολογισμό των αποτελεσμάτων. 
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Γίνεται λοιπόν στρογγυλοποίηση των αριθμών στις δεκάδες, στις εκατοντάδες και 
τις χιλιάδες. Οι μαθητές μπορούν να εργασθούν σε ομάδες και στη συνέχεια να 
τους δοθούν και άλλες ασκήσεις, αν ο δάσκαλος κρίνει ότι αυτό θα τους βοηθήσει 
περισσότερο. 

Σε αυτό τον κύκλο ασκήσεων οι μαθητές κάνουν στρογγυλοποίηση στη θέση των 
δεκάδων. Ο δάσκαλος τους εξηγεί τον τρόπο που θα εργασθούν και στο τέλος 
συζητούν τα αποτελέσματά τους. Γίνονται διαπιστώσεις και έπειτα δίνονται 
περισσότερες εξηγήσεις και βοήθεια στους μαθητές εκείνους που δυσκολεύονται 
να κατανοήσουν τη μέθοδο εργασίας για τη στρογγυλοποίηση. 

Στον τρίτο κύκλο οι ασκήσεις σχετίζονται με τη στρογγυλοποίηση στις 
εκατοντάδες. Οι μαθητές θα εμπεδώσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
στρογγυλοποίησης και θα αξιολογήσουν τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους 
μαθητές της ομάδας, στην οποία συνεργάζονται, για τις επιλογές και αποφάσεις 
τους. 

Στον τέταρτο κύκλο ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν στρογγυλοποίηση ενός 
αριθμού στις χιλιάδες. Ο τρόπος εργασίας δεν έχει αλλάξει και οι μαθητές έχουν 
άλλη μια ευκαιρία να καταλάβουν καλυτέρα τη στρογγυλοποίηση. 

Ο δάσκαλος αξιολογεί το βαθμό κατάκτησης της γνώσης από τους μαθητές και 
σημειώνει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του για την πορεία της διδασκαλίας. 
Όλα αυτά θα του χρησιμεύσουν στις τροποποιήσεις που θα θελήσει να κάνει στη 
διδασκαλία και σε εργασίες που θα ετοιμάσει σχετικά με την έννοια της 
στρογγυλοποίησης. 

 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ 
ΑΡΙΘΜΩΝ 

 

Οι μαθητές γνώρισαν τους δεκαδικούς αριθμούς στην Γ΄ και Δ΄ Τάξη. Τώρα έχουν 
την ευκαιρία να εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτούς, στα χαρακτηριστικά τους 
γνωρίσματα και στις ιδιότητες, λύνοντας προβλήματα με πράξεις δεκαδικών 
αριθμών. 

Ο δάσκαλος θα ελέγξει τις γνώσεις των μαθητών γύρω από τους δεκαδικούς 
αριθμούς και θα τους βοηθήσει, εξηγώντας τις απορίες τους και δίνοντας οδηγίες 
για την εργασία τους. 

Στον πρώτο κύκλο ασκήσεων ζητάμε από τους μαθητές να λύσουν ασκήσεις 
πολλαπλασιασμού και διαίρεσης δεκαδικών αριθμών με το 10, το 100 και το 1.000. 

Παρόμοιες ασκήσεις είχαν κάνει οι μαθητές και στην Δ΄ Τάξη. Στους μαθητές που 
έχουν δυσκολία, ο δάσκαλος μπορεί να δώσει εξατομικευμένη διδασκαλία με τις 
βασικές γνώσεις των δεκαδικών αριθμών. 

Στο δεύτερο κύκλο ασκήσεων ζητάμε από τους μαθητές να λύσουν ασκήσεις με 
δεκαδικούς αριθμούς και τις τέσσερις πράξεις. Τα αθροίσματα και οι διαφορές 
μεταξύ των αριθμών που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις προηγούνται του 
πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.  

Επίσης ζητάμε από τους μαθητές να βρουν τα αποτελέσματα δίχως τη βοήθεια του 
τετραδίου, όμως αν κάποιοι μαθητές δυσκολεύονται στις προσθέσεις και τις 
αφαιρέσεις των παρενθέσεων, τους δίνουμε τη δυνατότητα να τις κάνουν στο 
τετράδιο. 
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Στο τέλος των ασκήσεων ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν στην τάξη μια 
συζήτηση και να αναπτύξουν τις στρατηγικές που εφάρμοσαν για τις ασκήσεις, τις 
οποίες στη συνέχεια αξιολογούμε. Με αυτό τον τρόπο δείχνουμε τη σημασία που 
έχει για το μάθημα των μαθηματικών η προσωπική στρατηγική κάθε μαθητή και ο 
διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής ένα πρόβλημα. 
Καθένας μπορεί να εργασθεί με το δικό του μαθηματικό δρόμο, αρκεί αυτός στο 
τέλος να οδηγεί στη σωστή λύση του προβλήματος. 

Στον τρίτο κύκλο τα παιδιά μπορούν να εργασθούν σε ομάδες, με σκοπό να 
εμπεδώσουν ακόμα καλύτερα τις πράξεις με τους δεκαδικούς αριθμούς. Οι 
πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις είναι με μονοψηφίους αριθμούς και μπορούν να 
γίνουν και χωρίς τη βοήθεια του τετραδίου. 

Στον τέταρτο κύκλο ζητάμε από τους μαθητές να λύσουν το πρόβλημα, εξηγούμε 
τη βοήθεια που δίνει η άσκηση και συζητάμε τον τρόπο εργασίας σε παρόμοια 
προβλήματα. 

Με αφορμή τη λύση αυτού του προβλήματος από τους μαθητές επεκτείνουμε την 
εξάσκησή τους σε περισσότερες ασκήσεις που λύνονται με την ίδια μέθοδο. Επίσης 
μπορούμε να αφήσουμε τους μαθητές να φτιάξουν μόνοι τους παρόμοιες ασκήσεις 
και να συζητήσουμε τον τρόπο επίλυσής τους. 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν για πρώτη φορά το σχεδιασμό με κλίμακα. Η αξία του 
μαθήματος έγκειται στο να κατανοήσουν οι μαθητές πώς χρησιμοποιείται η κλίμακα 
στην καθημερινή ζωή και πώς σχετίζεται με αντικείμενα από το κοντινό τους 
περιβάλλον. 

Στις ασκήσεις του πρώτου κύκλου δίνεται στους μαθητές πληροφοριακό υλικό με 
εικόνες μιας κατοικίας, όπου έχει μετρηθεί το μήκος και το πλάτος του οικοπέδου. 

Εξηγείται η σχέση του μήκους του σχεδίου με το πραγματικό μήκος της κατοικίας, 
καθώς και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το πραγματικό μήκος, αν 
γνωρίζουμε το μήκος του σχεδίου και το αντίθετο. 

Συμπληρωματικά, θα μπορούσε και ο δάσκαλος να δώσει τις δικές του 
κατευθύνσεις, οδηγίες και παραδείγματα, ώστε να γίνει μια συζήτηση και να 
εξηγηθούν οι απορίες των μαθητών πριν ξεκινήσουν τις ασκήσεις. 

Οι ασκήσεις χωρίζονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι μαθητές βρίσκουν τις 
διαστάσεις ενός σχεδίου γνωρίζοντας τις πραγματικές διαστάσεις και στο δεύτερο 
μέρος γνωρίζουν τις διαστάσεις του σχεδίου και καλούνται να βρουν τις 
πραγματικές διαστάσεις. 

Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν λογικούς συλλογισμούς και να σκεφθούν τη 
μέθοδο με την αντίστοιχη πράξη που μας οδηγεί στη λύση του προβλήματος. 

Για να σχεδιάσουμε μια πραγματική διάσταση σε ένα χαρτί θα πρέπει να τη 
μικρύνουμε πάρα πολύ, δηλαδή να τη διαιρέσουμε με τον αριθμό που θέλουμε 
τόσες φορές να τη μικρύνουμε, ώστε να καταφέρουμε να τη σχεδιάσουμε στο 
χαρτί. 

Το αντίθετο συμβαίνει, όταν ζητάμε να βρούμε το μήκος ενός σχεδίου σε 
πραγματικές διαστάσεις και πρέπει να το μεγαλώσουμε τόσες φορές όσες μας 
ζητάει η κλίμακα. 
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Η κλίμακα είναι αυτή που μας δείχνει πόσες φορές πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε 
τις διαστάσεις. Τα προβλήματα δίνονται με τα ίδια στοιχεία και κάθε φορά αλλάζει 
η κλίμακα. 

Μετά το τέλος των ασκήσεων, ο δάσκαλος μπορεί να δώσει στους μαθητές εργασία 
στην οποία καλούνται να υπολογίσουν την κλίμακα του σπιτιού τους, της τάξης, 
του σχολείου, καθώς και άλλων χώρων της περιοχής τους. 

 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

 

Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΥ Ή ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΟΤΑΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟ 
ΠΗΛΙΚΟ ΜΙΑΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Στον πρώτο κύκλο η άσκηση με την οποία ξεκινά το μάθημα βοηθά τους μαθητές 
να δουν μέσα στα δύο σύννεφα τον τρόπο εργασίας για τη επίλυση του 
προβλήματος. Αυτά τα σύννεφα βοηθείας θα υπάρχουν και στις υπόλοιπες 
ασκήσεις του πρώτου κύκλου. 

Ο δάσκαλος μπορεί να συζητήσει με τους μαθητές τη μέθοδο που θα 
ακολουθήσουν και να ακούσει και άλλους τρόπους επίλυσης της άσκησης που 
έχουν να προτείνουν τα παιδιά. Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν με εταιρική ή με 
ομαδική μορφή. 

Ζητάμε από τους μαθητές να βάλουν τα στοιχεία του προβλήματος στο κουτί που 
είναι η σωστή του θέση και να κάνουν τις πράξεις που δεν παρουσιάζουν 
δυσκολίες. 

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εμπεδώσουν τη μέθοδο επίλυσης των 
ασκήσεων, να συνεργασθούν με τους άλλους μαθητές της ομάδας τους, ή το 
διπλανό τους συμμαθητή, και να κατακτήσουν τη γνώση. 

Στο δεύτερο κύκλο των ασκήσεων η βοήθεια που δίνεται μέσα στα σύννεφα είναι 
με το ζητούμενο αριθμό να έχει τη θέση του διαιρετέου ή του διαιρέτη σε μια 
οριζόντια διαίρεση. 

Ο τρόπος λύσης των ασκήσεων δε θα δυσκολέψει τους μαθητές. 

Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει το βαθμό επιτυχίας της διδασκαλίας και μπορεί να 
δώσει και δικές του ασκήσεις, χωρίς βοήθεια αυτή τη φορά, προκειμένου να 
διαπιστώσει σε τι βαθμό κατανόησε το μάθημα η τάξη.  

Τέλος μπορεί να γίνει μια συζήτηση, όπου οι μαθητές θα διατυπώσουν τα 
μαθηματικά συμπεράσματα από την πορεία της διδασκαλίας, αλλά και τις 
παρατηρήσεις και τις απόψεις τους για το μάθημα.  
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Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ως επέκταση της δραστηριότητας θα μπορούσαν στο τέλος της ώρας να παιχθούν 
κάποια σκίτσα ή ιστορίες από την εργασία, τα οποία και θα βοηθήσουν όλους να 
χαλαρώσουν. 

Ασκήσεις και προβλήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε κεφάλαια 
άλλων μαθημάτων στο πρόγραμμα της διαθεματικότητας, ενώ θα μπορούσαν και 
να αξιοποιηθούν σε σχέδια εργασίας που θα κάνουν οι μαθητές.  

Με αφορμή το υλικό του προγράμματος, ο δάσκαλος μπορεί να συμπληρώσει τη 
διδασκαλία ενός μαθήματος με παρόμοιες ασκήσεις και προβλήματα λιγότερο ή 
περισσότερο δύσκολα, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης και την αξιολόγηση που 
έκανε στη διδασκαλία μιας μαθηματικής έννοιας. Όλα αυτά με τη φαντασία και τις 
πρωτοβουλίες του δασκάλου για μια πιο δημιουργική, σύγχρονη και 
αποτελεσματική διδασκαλία. 

Η πρώτη περίπτωση, κατά την οποία θα δραματοποιηθεί ένα πρόβλημα ή μια 
άσκηση στο τέλος του μαθήματος, είναι μια πολύ παιδαγωγική αλλά και μαθησιακή 
ενέργεια. Οι μαθητές θα δραματοποιήσουν την άσκηση, θα γελάσουν και θα 
διασκεδάσουν, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά (π.χ. ένα γλυκό στα κλάσματα), 
θα βάλουν και την ψυχή τους ακόμα στη διαδικασία της μάθησης και θα έχουν έτσι 
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Η δραματοποίηση θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να βιώσουν τις μαθηματικές 
ιστορίες των προβλημάτων, παίζοντας τους πρωταγωνιστές και συμμετέχοντας με 
ρόλους σε πραγματικές καταστάσεις προβλημάτων. Η ενέργεια αυτή θα δώσει και 
μια χαρούμενη νότα στην τάξη και θα ολοκληρώσει ένα μάθημα μαθηματικών με 
τον καλύτερο παιδαγωγικό τρόπο. 

Πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ασκήσεις σε άλλα 
μαθήματα κατά την επέκταση της ενότητάς τους. Στα Θρησκευτικά, στην Ιστορία, 
στο Εμείς και ο Κόσμος, αλλά στη Γλώσσα, προβλήματα και ασκήσεις από το CD-
ROM μπορούν να συμπληρώσουν μια ενότητα ή ένα κεφάλαιο, αφού η γνώση 
αντιμετωπίζεται σαν ενιαία ολότητα. 

Επιπλέον η έννοια ερευνάται και από άλλες επιστήμες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία 
στο μαθητή να τη διευρύνει χωρίς τις διαχωριστικές γραμμές των μαθημάτων. 
Επίσης, στα καλλιτεχνικής έκφρασης μαθήματα και στη Γυμναστική, με διάφορα 
παιχνίδια τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τις ασκήσεις των μαθηματικών του 
προγράμματος. 

Η διαθεματικότητα θα υλοποιηθεί με την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας και εκεί οι 
μαθητές θα πάρουν τις ασκήσεις που έχουν σχέση με το θέμα της εργασίας. Με 
αυτό τον τρόπο θα δουλέψει με μαθηματικές ασκήσεις τα σύγχρονα προγράμματα 
εκπαίδευσης, ανοίγοντας έτσι τους ορίζοντες των μαθηματικών μεθόδων για την 
αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων της καθημερινής ζωής. 

Με βάση το υλικό που υπάρχει στο πρόγραμμα, ο δάσκαλος μπορεί να φτιάξει τις 
δικές του ασκήσεις, με μεγαλύτερο ή με μικρότερο βαθμό δυσκολίας και την ίδια 
μεθοδολογία, και να ετοιμάσει σε φωτοτυπία μια δική του εργασία για τους 
μαθητές. Επίσης μπορεί να εμπλουτίσει μια ενότητα με περισσότερες ασκήσεις και 
προβλήματα, να τροποποιήσει τους αριθμούς ή τη μορφή ενός προβλήματος και να 
φτιάξει ένα κριτήριο αξιολόγησης ή μια ανατροφοδοτική εργασία. 

 

Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στο θέμα της αξιολόγησης σημαντικό ρόλο θα παίξει το υλικό του προγράμματος. 
Ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία με τις ασκήσεις να κρατήσει σημειώσεις για την 
εξέλιξη κάθε μαθητή τόσο κατά την πορεία της διδασκαλίας όσο και κατά την 
τελική αξιολόγηση κατάκτησης των μαθηματικών εννοιών από το μαθητή. 
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Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα κρατήσει στο φάκελο κάθε μαθητή, ώστε να 
διαμορφώσει προσωπική άποψη για την πορεία του, αλλά και για να έχει ένα 
σύνολο παρατηρήσεων που θα τον βοηθήσουν να συγκροτήσει το υλικό για την 
ανατροφοδότηση και για την επανάληψη μιας ενότητας την οποία, όπως 
διαπίστωσε, οι μαθητές δεν είχαν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Με τις ασκήσεις μπορεί να φτιάξει ένα δικό του τεστ αξιολόγησης, για να καταλάβει 
αν τα παιδιά γνωρίζουν καλά τις μαθηματικές έννοιες. Κατά την πορεία της 
διδασκαλίας παρακολουθεί αν οι μαθητές κατανοούν τις έννοιες και με ποιες 
στρατηγικές προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα. Αξιολογεί το βαθμό 
συνεργασίας μέσα στην ομάδα, ενώ σημειώνει και άλλα ποιοτικά στοιχεία που 
αφορούν την αξιολόγηση. 

Ο μαθητής μπορεί με τις ασκήσεις να αξιολογήσει και να διαμορφώσει άποψη για 
τις ικανότητές του, τις δυσκολίες που συνάντησε και τους τρόπους με τους οποίους 
μαθαίνει καλυτέρα τις μαθηματικές έννοιες. Να αποκτήσει, με άλλα λόγια, 
αυτογνωσία και κριτική σκέψη. 

Επίσης μπορεί να κάνει ετεροαξιολόγηση του συμμαθητή του κατά τη διάρκεια της 
εταιρικής ή της ομαδικής εργασίας.  

Η αξιολόγηση δεν γίνεται σαν μια αυτόνομη διδακτική ενέργεια. Αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής διδασκαλίας και έχει παιδαγωγική και 
διδακτική αξία. Ο δάσκαλος μπορεί με τις ασκήσεις στο τέλος του μαθήματος να 
εξετάσει γρήγορα και ουσιαστικά αν οι μαθητές στο μάθημα της ημέρας είχαν 
δυσκολίες, αν είχαν καλό βαθμό κατάκτησης της γνώσης ή αν πρέπει να 
επαναλάβει στοιχεία του μαθήματος που δεν έχουν ικανοποιητικά κατακτηθεί. 

Με την αξιολόγηση όλοι οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα έχουν 
μια πολύ καλή εικόνα για την πορεία τους. 

Ο μαθητής: θα κάνει μόνος του την αυτοαξιολόγησή του και θα γνωρίσει πού τα 
καταφέρνει καλά και πού πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Θα διαπιστώσει τα 
ποιοτικά στοιχεία της αξιολόγησής του, με βάση τις απόψεις συμμαθητών και του 
δασκάλου του για τη συμπεριφορά και τον τρόπο εργασίας του. 

Επίσης, θα ενημερωθεί από το δάσκαλό του για την πρόοδό του και θα 
διαμορφώσει ανάλογα τις προσπάθειές του στο μάθημα των μαθηματικών. 

Τέλος θα ενημερωθεί και από το διπλανό του, ο οποίος θα κάνει την 
ετεροαξιολόγηση, προκειμένου να τροποποιήσει τον τρόπο και τη συμπεριφορά 
του, αναπτύσσοντας έτσι ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες. 

Ο δάσκαλος: θα αντιληφθεί το βαθμό επιτυχίας των επιλογών του, των μέσων 
που εφαρμόζει, τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί, τη μέθοδο διδασκαλίας και το 
βαθμό εκμετάλλευσης όλων των μέσων που του προσφέρει η σύγχρονη 
τεχνολογία και θα τροποποιήσει αναλόγως μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας, 
τρόπους προσέγγισης της γνώσης και τρόπους επικοινωνίας με το παιδί. Με το 
υλικό του προγράμματος θα έχει ουσιαστική βοήθεια σε όλους αυτούς τους 
παράγοντες διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας.  

Οι συμμαθητές μέσα στην τάξη: με την εταιρική και την ομαδική διδασκαλία 
συνεργαζόμενοι, θα αξιολογηθούν από τους συμμαθητές τους για τον τρόπο που 
εργάσθηκαν σε μια άσκηση, για το βαθμό που έχουν κατακτήσει μια μαθηματική 
έννοια ή ενότητα και για το βαθμό δυσκολιών στην πορεία της εργασίας, και τέλος 
για τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας κατά την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία. 

Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων: θα ενημερωθούν για την πορεία, για τον 
τρόπο και για τις παρατηρήσεις των αποτελεσμάτων από τις εργασίες που 
πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Θα μπορούν έτσι να κάνουν 
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επεμβάσεις και διορθώσεις, αναμορφώσεις και αλλαγές, με στόχο τη βελτίωση των 
εργασιών τους. 

Οι γονείς: θα ενημερωθούν για την προσπάθεια και την πρόοδο των παιδιών τους 
και θα συνεργασθούν με τους δασκάλους για το συντονισμό μιας προσπάθειας που 
στοχεύει στην επιτυχία της διδασκαλίας στο σχολείο. 

Οι παρατηρήσεις και οι διαπιστώσεις που γίνονται θα πρέπει να αποτελούν 
πρόκληση για συζήτηση μεταξύ μαθητών και δασκάλου, προκειμένου να 
διαμορφωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού και μαζί να 
προσπαθήσουν να διορθώσουν και να βελτιώσουν όλους τους παράγοντες του 
περιβάλλοντος χώρου μάθησης σε μια τάξη. 
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