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Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας 
διδακτικής ενότητας 

Μια διδακτική πρόταση, δηλαδή ένα σενάριο 
διδασκαλίας µιας µαθηµατικής έννοιας είναι το 
προϊόν τριών προσεγγίσεων: 

 Μιας φαινοµενολογικής προσέγγισης 
 Μιας µαθηµατικής προσέγγισης, και 
 Μιας διδακτικής προσέγγισης. 



Σύµφωνα µε την φαινοµενολογική προσέγγιση,  

η διδασκαλία µιας µαθηµατικής έννοιας, ξεκινάει µε την 
αναζήτηση εκείνων των φαινοµένων ή καταστάσεων από 
τον φυσικό κόσµο ή την καθηµερινότητα, που εκφράζονται 
ή οργανώνονται µέσω της συγκεκριµένης έννοιας. 

Έτσι αντί να αναζητάµε αόριστα υλικό για να 
παρουσιάσουµε µια έννοια, η διδακτική φαινοµενολογία 
προτείνει να αναζητήσουµε και να διερευνήσουµε εκείνες 
τις καταστάσεις ή τα φαινόµενα που εκφράζονται ή 
οργανώνονται µέσω της έννοιας. 



Κάποια	  από	  τα	  ερωτήματα	  που	  πρέπει	  να	  τίθενται	  από	  το	  δάσκαλο	  είναι:	  	  

 Για	  την	  οργάνωση	  ποιων	  φαινομένων	  δημιουργήθηκε	  η	  συγκεκριμένη	  
έννοια,	  σε	  ποια	  φαινόμενα	  μπορεί	  να	  επεκταθεί,	  πώς	  ενεργεί	  στα	  φαινόμενα	  
ως	  μέσον	  οργάνωσής	  τους;	  	  

 Σε	  ποιες	  καταστάσεις	  της	  φύσης	  ή	  της	  καθημερινής	  ζωής	  υπεισέρχεται	  η	  
έννοια;	  	  

 Ποια	  προβλήματα	  από	  την	  καθημερινή	  ζωή,	  ή	  από	  το	  χώρο	  των	  άλλων	  
επιστημών	  μπορεί	  κανείς	  να	  αντιμετωπίσει	  μέσω	  αυτής	  της	  έννοιας;	  

 Πως	  συνδέεται	  αυτή	  η	  έννοια	  με	  άλλες	  έννοιες	  από	  το	  χώρο	  των	  
Μαθηματικών	  ή	  άλλων	  επιστημών;	  

 Χρησιμοποιείται	  η	  έννοια	  στην	  καθημερινή	  ζωή	  με	  το	  ίδιο	  ή	  με	  διαφορετικό	  
περιεχόμενο,	  και	  ποια	  είναι	  τα	  προβλήματα	  που	  μπορεί	  να	  δημιουργηθούν	  σε	  
περίπτωση	  εννοιολογική	  ασυμβατότητας;	  



Κατά τη µαθηµατική προσέγγιση, το µαθηµατικό 
αντικείµενο (έννοια, διαδικασία ή τρόπος συλλογισµού) 
αναλύεται ως προς όλες τις µαθηµατικές πτυχές του.  

Είναι εξαιρετική σηµαντικό  
 να αναδειχθεί η γενικότερη µαθηµατική δοµή στην 
οποία εντάσσεται µια έννοια και  
 να επιδιωχθούν όλες οι δυνατές συνδέσεις µεταξύ 
δοµικά συσχετιζόµενων εννοιών. 



Κατά τη διδακτική προσέγγιση, ο δάσκαλος πρέπει κατ’ αρχήν να 
επιλέξει ένα θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς βάσει του οποίου θα 
σχεδιάσει τη διδασκαλία του. 
Η επιλογή του πλαισίου είναι σηµαντική δεδοµένου ότι οι 
θεωρητικές επιλογές του δασκάλου επηρεάζουν άµεσα τον τρόπο 
διδασκαλίας του.  

 Για παράδειγµα, το αν ένας δάσκαλος θεωρεί τα Μαθηµατικά ως 
ένα σύνολο από αδιαµφισβήτητες αλήθειες ή ως ένα σώµα γνώσεων 
υπό συνεχή διαπραγµάτευση επηρεάζει τις διδακτικές του επιλογές. 

 Επηρεάζει επίσης και τον τρόπο που αντιµετωπίζει τους µαθητές 
του και τον τρόπο σκέψης του. Για παράδειγµα, το λάθος του 
µαθητή µπορεί να ερµηνευθεί ως «έλλειψη µνήµης», ή ως «σωστό 
υπό συνθήκες», ή ως «δείγµα ελλιπούς κατανόησης». 



Α. Τι είναι τα Μαθηµατικά  και  

Β. Ποιος είναι ο στόχος της 
διδασκαλίας των Μαθηµατικών.  



Η επιλογή του θεωρητικού πλαισίου, δεν αρκεί.  

 Επιφανειακή θεωρητική κατάρτιση µπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρές παρανοήσεις. 

 Για την παρουσίαση των αλγορίθµων πρέπει να 
αναζητούνται τρόποι λογικής και αιτιολογηµένης σύνδεσης 
µεταξύ των άτυπων στρατηγικών και των τυπικών 
(αιτιολογηµένων) µαθηµατικών διαδικασιών. 

 Τέλος µια ολοκληρωµένη διδακτική προσέγγιση απαιτεί 
από το δάσκαλο συνεχή ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα 
της έρευνας σχετικά µε το αντικείµενο που θα διδάξει.  



Η διδασκαλία είναι µια διαδικασία µύησης σε 
µια µορφή δράσης.  

Κ α τ ά π ρ ο έ κ τ α σ η η δ ι δ α σ κ α λ ί α τω ν 
Μαθηµατικών είναι µια διαδικασία µύησης των 
µαθητών στον ιδιαίτερο τρόπο συλλογισµού των 
Μαθηµατικών (ως επιστήµης).  



Αν υποθέσουµε, εποµένως, ότι θέλουµε να διδάξουµε µια 
µαθηµατική αρχή ή µια µαθηµατική έννοια, µια σωστή 
διδακτική προσέγγιση θα ήταν:  

 Αρχικά να δώσουµε στο µαθητή τις ευκαιρίες να εφαρµόσει αυτήν την έννοια 
ή την αρχή σε διάφορες καταστάσεις, ή/ και να ανακαλύψει την έννοια ή την 
αρχή σε διάφορες καταστάσεις. 

 Έπειτα, να τον βοηθήσουµε να «ανακαλύψει» την έννοια ως το κοινό 
στοιχείο αυτών των διαφορετικών καταστάσεων. 

 Στη συνέχεια µέσα από νέα παραδείγµατα, να διαπιστώσουµε αν αφοµοίωσε 
την αρχή ή την έννοια. 

 Τέλος να τον οδηγήσουµε να βρει µια προφορική έκφραση / διατύπωση/ 
αναπαράσταση της έννοιας ή αρχής, δηλαδή µια σαφή διατύπωσή της. 



Είναι προφανές ότι δεν µπορούµε να στηριχθούµε σε 
σταθερά, έτοιµα, σαφώς προκαθορισµένα διδακτικά 
σενάρια, διότι ο δάσκαλος πρέπει συνεχώς να προσαρµόζει 
τη διδασκαλία του στη σκέψη, το επίπεδο, το κοινωνικο-
πολιτισµικό πλαίσιο και το ρυθµό των µαθητών του.  

Κατά συνέπεια, είναι πιο χρήσιµο να συζητηθούν οι γενικές 
αρχές σχεδιασµού ενός µαθησιακού περιβάλλοντος στην 
τάξη των Μαθηµατικών. 

Σηµαντικό είναι , µέσα από τα σενάρια που θα 
κατασκευασθούν, οι µαθητές να ενθαρρύνονται όχι απλά 
να εφαρµόσουν, αλλά να επανεφεύρουν βασικές 
µαθηµατικές δοµές ή διαδικασίες. 



Η διαδικασία επανεφεύρεσης ακολουθεί συγκεκριµένα βήµατα.  
Γι’ αυτό µιλάµε για «καθοδηγούµενη επανεφεύρεση». 

Τα βήµατα αυτά είναι: 
1.Επιλογή κατάλληλων πλαισίων µέσα από τα οποία οι µαθητές θα µπορέσουν 
να κατασκευάσουν τη µαθηµατική γνώση τους (Φαινοµενολογική προσέγγιση).  
2.Ενίσχυση των διαφόρων  στρατηγικών των µαθητών, κατά τη φάση της 
διερεύνησης των ερωτηµάτων ή των δραστηριοτήτων, και συζήτηση των 
διαφορών και οµοιοτήτων τους (Διδακτική προσέγγιση). 
---------------------------------------------  
3. Ανάδειξη της οµοιότητας των διαφορετικών πλαισίων στη βάση της κοινής 
µαθηµατικής τους δοµής(Μαθηµατική προσέγγιση). 
---------------------------------------------   
4. Διατύπωση, συµβολισµός και µελέτη της κοινής δοµής (Μαθηµατική 
προσέγγιση).   







Το δεύτερο στάδιο της διδασκαλίας (βήµα 4) στοχεύει στην 
κατασκευή ενός νέου µαθηµατικού αντικειµένου (έννοιας ή 
διαδικασίας), που αποτελεί και το στόχο της διδασκαλίας.  

Οι µαθητές στο τέλος αυτού του σταδίου, µπορούν να 
σκέφτονται σε σχέση µε µια µαθηµατική έννοια ή δοµή, 
χρησιµοποιώντας αποκλειστικά τη γλώσσα των συµβόλων. Τα 
µοντέλα που χρησιµοποιούν δεν είναι πλέον µοντέλα της 
κατάστασης, αλλά «µοντέλα για καταστάσεις αυτής της 
µαθηµατικής δοµής». 

Η ικανότητα δηµιουργίας τέτοιων γενικευµένων µοντέλων 
είναι αυτό που ονοµάζουµε «ικανότητα για µαθηµατικό 
συλλογισµό». Μόνο µέσα από την απόκτηση αυτής της 
ικανότητας οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις 
γνώσεις που απέκτησαν για την αντιµετώπιση νέων 
καταστάσεων (:µεταφορά γνώσης).  



Η διαφορά αυτού του τρόπου θεώρησης της 
διδασκαλίας σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο 
έγκειται στο εξής: 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία ο δάσκαλος αφού 
προτείνει (στην καλύτερη περίπτωση) ένα πρόβληµα 
στους µαθητές, τους παρουσιάζει σχεδόν αµέσως το 
µαθηµατικό µοντέλο βάσει του οποίου επιλύεται το 
πρόβληµα, για να περάσει στη συνέχεια σε ασκήσεις 
εφαρµογής.  
Κατ’ αναλογία, όταν ο µαθητής βρίσκεται αντιµέτωπος 
µε ένα πρόβληµα προσπαθεί να «µαντέψει» το 
µαθηµατικό µοντέλο που επιλύει το πρόβληµα  



Στην «ρεαλιστική θεώρηση», το µοντέλο διαµορφώνεται 
σταδιακά από τους ίδιους τους µαθητές, ενώ προσπαθούν 
να απαντήσουν στα ερωτήµατα που θέτει το πρόβληµα.  
Δηλαδή, η δηµιουργία του µοντέλου προκύπτει κατά την 
προσπάθεια οργάνωσης της «προβληµατικής» κατάστασης.  

Υπό αυτήν την έννοια, η «µαθηµατικοποίηση» δεν είναι 
µετάφραση ενός προβλήµατος σε ένα ήδη έτοιµο συµβολικό 
σύστηµα, αντίθετα,  
το συµβολικό σύστηµα µπορεί να προκύψει (ανάλογα µε τις 
δυνατότητες των µαθητών), στο πλαίσιο µιας διαδικασίας 
µαθηµατικοποίησης, έχουµε δηλαδή µια διαµορφωτική 
µοντελοποίηση.  
Το µοντέλο προκύπτει στο στάδιο της δόµησης µιας 
κατάστασης.  



Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου 



Α. Κάθε ενότητα ανοίγει µε µια σειρά από ενδιαφέρουσες 
ερωτήσεις ή πληροφορίες, που σχετίζονται άµεσα µε το 
µαθηµατικό περιεχόµενο της ενότητας.  

Αυτές οι ερωτήσεις και πληροφορίες έχουν σαν στόχο να 
εισάγουν τους µαθητές στην προβληµατική της ενότητας, 
να κεντρίσουν την περιέργειά τους, να στρέψουν το 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν σ τ α σ η µ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α σ η µ ε ί α πο υ 
διαπραγµατεύεται η ενότητα και να συνδέσουν την 
ενότητα µε θέµατα που ήδη γνωρίζουν.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι µαθητές µπορούν να 
απαντήσουν στα ερωτήµατα, έστω και µέσα από µια 
άτυπη διαισθητική προσέγγιση.  

Σε κάθε περίπτωση, όµως, µετά την ολοκλήρωση της 
ενότητας, οι ερωτήσεις επανατίθενται και εξετάζονται 
λεπτοµερώς. 



Β. Ακολουθεί µια σειρά από διερευνητικές 
δραστηριότητες, σε σχέση µε την έννοια που θέλουµε να 
διδάξουµε.  

Δουλεύοντας µε αυτές οι µαθητές αναπτύσσουν 
εννοιολογική κατανόηση, παραγωγικό συλλογισµό, και 
διαδικαστική ικανότητα.  

Κάθε δραστηριότητα χτίζεται σε σχέση µε τους 
µαθηµατικούς στόχους.  

Ο συνδετικός κρίκος των ενοτήτων είναι η µαθηµατική 
έννοια ή διαδικασία που αποτελεί στόχο της διδασκαλίας. 

Κάθε ενότητα περιλαµβάνει τρεις έως πέντε 
διερευνητικές δραστηριότητες.    



Γ. Αξιολόγηση/ Αυτοαξιολόγηση 
Περιλαµβάνει προβλήµατα που επιτρέπουν στους 
µαθητές να δείξουν τι έχουν κατανοήσει, να εξηγήσουν 
το συλλογισµό τους,  να συνοψίσουν και να συνδέσουν τι 
έχουν µάθει. 



Δ. Εφαρµογές - Συνδέσεις - Επεκτάσεις   
Για να είναι αληθινά κάτοχος µιας ιδέας, µιας 
στρατηγικής, ή µιας έννοιας, ένας µαθητής πρέπει να 
µπορεί να την εφαρµόσει, να τη συνδέσει µε αυτά που 
ξέρει ήδη ή έχει δοκιµάσει, και να µπορεί να την 
επεκτείνει ή να τη γενικεύσει. 

Οι επεκτάσεις/ συνδέσεις βοηθούν τους µαθητές να 
σταθεροποιήσουν την κατανόησή τους εφαρµόζοντας ιδέες 
και στρατηγικές που έχουν ήδη µάθει. Επιπλέον θέτουν 
κάποιους προβληµατισµούς που ξεπερνούν την απλή 
αλγοριθµική εφαρµογή.  

Οι επεκτάσεις περιλαµβάνουν δραστηριότητες που 
απαιτούν κριτική στάση απέναντι στη νέα γνώση 
Επιθυµητό είναι αυτές οι δραστηριότητες να αναφέρονται 
σε πραγµατικά, πραγµατικά προβλήµατα, δηλαδή 
προβλήµατα που περιέχουν αυθεντικά στοιχεία.  



Ε. Εκπόνηση project 
Σε κάθε τάξη, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα project. 
Τα project παρουσιάζονται στην αρχή της ενότητας 

και ολοκληρώνονται µε την παρουσίαση της εργασίας του 
κάθε µαθητή ή της κάθε οµάδας  στο τέλος της ενότητας.  

Τα project είναι ανοιχτό-κλειστα προβλήµατα που 
δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να εργασθούν 
ανεξάρτητα, δηµιουργικά, µε φαντασία και κρίση και να 
επιδείξουν το βαθµό κατανόησης των θεµάτων που 
διαπραγµατεύεται η ενότητα. 

Στ. Σύνδεση µε άλλες ενότητες 



Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης 

Α. Τι είναι τα Μαθηµατικά και  
Β. Το στόχο της διδασκαλίας των Μαθηµατικών.  

Α. Η αντίληψη που υιοθετούµε για τα Μαθηµατικά είναι 
ότι:  
«τα Μαθηµατικά είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα», 
είναι προϊόν κοινωνικών διαδικασιών και ως εκ τούτου 
• είναι διαψεύσιµα και επιδέχονται ανασκευές και 
αναθεωρήσεις 
• σχετίζονται µε το πλαίσιο εκφοράς τους (context-
bound) και  
 εµπεριέχουν αξίες (value-laden)  











Τα	  μαθηματικά	  αντικείμενα	  δημιουργήθηκαν	  και	  δημιουργούνται	  
λόγω	  της	  ανάγκης	  για	  επικοινωνία	  	  
και	  δεν	  προϋπάρχουν	  αυτής.	  	  

Η	  διαλογική	  δραστηριότητα,	  δημιουργεί	  την	  ανάγκη	  κατασκευής	  
μαθηματικών	  αντικειμένων.	  Αυτά	  τα	  μαθηματικά	  αντικείμενα	  με	  
την	  σειρά	  τους	  επηρεάζουν	  το	  διάλογο	  και	  τον	  οδηγούν	  σε	  νέες	  
κατευθύνσεις.	  	  

Η	  γνώση	  κατασκευάζεται	  και	  επαναπροσδιορίζεται	  συνεχώς	  και	  
κάθε	  φορά	  με	  διαφορετικό	  τρόπο	  μέσω	  του	  διαλόγου.	  	  

Ο	  διάλογος	  μεταξύ	  των	  μαθητών	  στην	  τάξη	  αντικαθίσταται	  από	  
μια	  «πολυφωνία»	  («polyphonic	  discourse»)	  μεταξύ	  όλων	  των	  
πιθανών	  «φωνών»	  που	  βοήθησαν	  ή	  βοηθούν	  να	  δημιουργηθεί	  η	  
ιστορία	  της	  συγκεκριμένης	  κοινότητας	  πρακτικής.	  




