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• Σχήμα απο το: 

Μεταξύ της μορφή που έχουν οι δραστηριότητες στο βιβλίο,  

στον τρόπο που τις προσαρμόζουν οι δάσκαλοι, και  

που-στη συνέχεια- τις διαχειρίζονται στην τάξη  

υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, με σημαντικές επιπτώσεις στη μάθηση των μαθητών 
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Ο «πλούτος» μιας δραστηριότητας δεν βρίσκεται τόσο στο περιεχόμενο όσο 
στον τρόπο διαχείρισής της από το δάσκαλο. 

•Μια υψηλού επιπέδου δραστηριότητα λειτουργεί ως τέτοια, αν οι μαθητές έχουν 
την ευκαιρία να κάνουν σημαντικές μαθηματικές επιλογές και να χρησιμοποιήσουν  
στο μέγιστο τις νοητικές τους ικανότητες. 
Δίνεται η συνάρτηση f:R→R      2(fx)=(x+1) f(x+1) και f(1)=2  
 Υπολογίστε το: f(2)+f(-20). 

........ Πρέπει να προσέξετε 3 πράγματα: τον κανόνα της συνάρτησης. Εδώ είναι 
2(fx)=(x+1)f(x+1). Την γνωστή τιμή...f(1)=2; Και το ζητούμενο....... f(2)+f(-20). 
Ξέρουμε την f του 1...  Πρέπει να βρούμε την f(2) και f(-20).Ας ξεκινήσουμε 
βάζοντας 1 στον τύπο 2(fx)=(x+1)f(x+1), .... ...  Θα δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο 
για το f του  -20. ....x=0⇒2⋅f(0)=1f(1) ......................... x=-20⇒2f(-20)=-19f(-19)... 
Βλέπετε κάποιο μοτίβο σε αυτό το σύστημα εξισώσεων;…Έχετε κάποια ιδέα;... 
[Ησυχία στην τάξη] ... Θα σας δώσω μια βοήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
συνήθως χρησιμοποιούμε .... 
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Παραδείγματα υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων;;;;;;; 
ΓΙΑΤΙ;;;; 

(ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 
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Οι υψηλού επιπέδου δραστηριότητες: 

 
• Είναι επεκτάσιμες (μπορούν να δημιουργηθούν συνδέσεις 

και να ανεβεί το επίπεδο) 
• Δίνουν την ευκαιρία για λήψη απόφασης, έλεγχο, 

εξήγηση, αναστοχασμό ερμηνεία   
• Προωθούν τη συζήτηση και την επικοινωνία  
• Ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία στις λύσεις 
 
Η συνήθης αντίληψη είναι ότι πρέπει να ξεκινάμε με απλές 

δραστηριότητες και σταδιακά να περνάμε σε πιο 
σύνθετες.  

Οι μαθητές, όμως, τα απλά θέματα τα αντιμετωπίζουν 
συνήθως διαισθητικά, και δυσκολεύονται στη συνέχεια 
να γενικεύσουν.  

Δεν κατανοούν το ρόλο της γενίκευσης, εφόσον οι 
διαισθητικές τους μέθοδοι τους δίνουν το αποτέλεσμα.   

 
Επιπλέον τα απλά θέματα, δεν είναι ιδιαίτερα 

προκλητικά.  
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• Model eliciting M 
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• Ποιά είναι μαθηματική έννοια που βρίσκεται 
πίσω απο τη δραστηριότητα;;; 

• Το Ιαπωνικό παράδειγμα: Μια μόνο 
δραστηριότητα!! 
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Ποιά είναι η πιο «γνωστή» ταξινόμηση των 
μαθηματικών δραστηριοτήτων; 
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•Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν είναι ιδιαίτερα λειτουργική 
 

•-Σε σχέση με τις επιδιωκόμενες ικανότητες 
•-Την αναζήτηση υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων 
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De Lange-Freudenthal Institute-PISA 
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• Βάθος Γνώσης-Depth of Knowledge (Webb) 
 

DOK Level 1 

• Ανάκληση &Αναπαραγωγή -Recall & Reproduction 
 
DOK Level 2 

• Βασική Εφαρμογή δεξιοτήτων &Εννοιών- Basic 
Application of Skills & Concepts 

  
DOK Level 3 

• Στρατηγική σκέψη & Συλλογισμός-Strategic Thinking & 
Reasoning 

  
DOK Level 4 

• Εκτεταμένη Σκέψη-Extended Thinking 

 

13 



14 

 
 
Υπολογίστε την κλίση της  
y = 3x -2 
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Λέξεις κλειδιά: Ταξινομήστε, αντιστοιχήστε, οργανώστε, εκτιμήστε, 
συγκρίνετε... 
 
 
 

                                      Αντιστοιχήστε  
 
 

Η Μαρία αγόρασε 7 κάρτες με 
31,50 ευρώ. Όλες κοστίζουν 
το ίδιο ποσό χρημάτων.  
 
Γράψτε μια ανισότητα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να βρείτε το μέγιστο αριθμό  
καρτών που μπορεί να 
αγοράσει με 75 ευρώ.  
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Ο ιδιοκτήτης μιας καλλιέργειας 
μήλου πρέπει να αποφασίσει πώς 
θα χρησιμοποιήσει τη συγκομιδή 
της κάθε ημέρας. Μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τη συγκομιδή για 
την παραγωγή χυμού μήλου 
ή μαρμελάδα μήλου.  
Οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί 
για να  αποφασίσει είναι οι 
παρακάτω: 
• Ένα πανέρι  με μήλα   δίνει 16 
λίτρα χυμό μήλου, και 20  βάζα  
μαρμελάδα μήλου. 
• Το αγρόκτημα μπορεί να παράγει 
όχι περισσότερο από 180  βάζα  
μαρμελάδα μήλο κάθε μέρα. 
•  και όχι περισσότερα από 15  
πανέρια μήλων κάθε μέρα. 
 
Χ είναι τα λίτρα χυμού 
Και ψ ο αριθμός των βάζων 
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