
Από το δάσκαλο που εφαρµόζει, 
στο δάσκαλο που σχεδιάζει 

Ε. Κολέζα 



«……στο δάσκαλο που σχεδιάζει» 
Τι; Ένα «καλύτερο» σχολείο 

3 βασικές διαστάσεις του σχεδιασµού: 

Κοινωνική διάσταση: Ο κοινωνικός ρόλος του δασκάλου 

Συναισθηµατική διάσταση: Η προσωπική εµπλοκή 
δασκάλου και µαθητή στη µάθηση 

Γνωστική διάσταση: Σκέφτοµαι, κρίνω, συγκρίνω, 
αποφασίζω 



Αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί, που ήταν εκτελεστές του 
προγράµµατος σπουδών, γίνονται σχεδιαστές και 
κριτικοί παρατηρητές των µαθησιακών περιβαλλόντων. 

Σήµερα είναι σχεδόν ασύλληπτο ότι οι δάσκαλοι δεν 
πρέπει να είναι τίποτα περισσότερο από εκτελεστές των 
προγραµµάτων σπουδών.  
Το νέο προφίλ των εκπαιδευτικών διαµορφώνεται ως 
«εκπαιδευτικός-ερευνητής», εκπαιδευτικός σε άµεση 
και συνεχή συνεργασία µε την κοινωνία και µε ένα 
δίκτυο εµπειρογνωµόνων (πχ ακαδηµαϊκών ερευνητών),  
για το σχεδιασµό και την επανερµηνεία των 
Προγραµµάτων Σπουδών  µέσα στο ίδιο το πλαίσιο της 
τάξης.  



Σκεφτείτε: 
 Ένας δάσκαλος θέλει να θέσει µια ερώτηση στους µαθητές του για να 
σχηµατίσει µια άποψη σχετικά µε το αν έχουν κατανοήσει το «νόηµα» των 
δεκαδικών, και ιδιαίτερα αν µπορούν να τους διατάξουν κατά αύξουσα ή 
φθίνουσα σειρά µεγέθους.  
Ποιο ‘η ποια από τα παρακάτω τρία σύνολα δεκαδικών εξυπηρετεί καλύτερα 
το στόχο του; Ή και τα τρία είναι εξίσου καλά; Δικαιολογείστε την απάντησή 
σας.  
 0.123    1.5    2            0.56 

 0.62     2.53      3.14      0.45 

 0.63       4.25     0.565      2.5 

Με ποια κριτήρια επιλέγουµε τα ερωτήµατα που θα θέσουµε στους 
µαθητές µας; 

Γνωστική διάσταση: Σκέφτοµαι, κρίνω, συγκρίνω, 
αποφασίζω όταν σχεδιάζω τη διδασκαλία και όταν 
αποτιµώ τα αποτελέσµατά της 



Όταν βλέπετε τη διαίρεση 

2/3 : 1/5 

Πως σκέφτεστε να την χειριστείτε διδακτικά; 

Τι σηµαίνει για σας η έκφραση : «οι µαθητές µου 
ξέρουν τη διαίρεση κλασµάτων;» 



Σηµαίνει…. 
Να µάθουν τον αλγόριθµο; (: «αντιστρέφω και κάνω 
πολλαπλασιασµό») 

 Θα τους εξηγούσατε γιατί αντιστρέφω……;  
 Πως;  
 Απλά λέγοντας ότι η διαίρεση είναι αντίστροφη πράξη 
του πολλαπλασιασµού;  
Δηλαδή, µπιχεβιοριστικά;  
«Αντίστροφη πράξη-Αντιστρέφω; 

Θα τους κατευθύνατε σε εναλλακτικούς τρόπους; (πχ 
4/12: 2/3=4:2/12:3)  

ΤΙ ΆΛΛΟ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ; 



2/3 : 1/5 
Θα τους δίνατε να λύσουν προβλήµατα διαίρεσης; 

Πως θα τα επιλέγατε; Μέσα από το εγχειρίδιο; 
Αλήθεια!!!!!Σε µια ενότητα που αναφέρεται στη διαίρεση, τι άλλο θα 

µπορούσαν να κάνουν οι µαθητές από……διαίρεση;  
Αυτό είναι δείγµα κατανόησης; 

Θα «αναµειγνύατε» τα προβλήµατα διαίρεσης µε προβλήµατα 
άλλων πράξεων; 

Ποιών πράξεων; Πως θα φτιάχνατε τέτοια προβλήµατα; 

Θα τους ζητούσατε να φτιάξουν δικά τους προβλήµατα; 
Σκεφτείτε: Πόσα «διαφορετικά» προβλήµατα διαίρεσης έχουµε;  



Πόσα µπουκάλια των 200ml λίτρου γεµίζουµε µε 2/3 λίτρα λάδι; 
(διαίρεση µέτρησης) 

Διαίρεση µερισµού;  
Χθες πήγα µε το ποδήλατο από την  πόλη Α στην πόλη 
Β. Για το 1/5 του ταξιδιού µου έκανα σαράντα λεπτά. 
Πόση ώρα έκανα για όλο το ταξίδι; 

Συνήθως λέµε: Όταν ζητάµε το «όλο» κάνουµε 
διαίρεση. 

Πως θα το εξηγούσατε στους µαθητές αυτό το 
«τέχνασµα;» 



ΤΕΛΙΚΑ: Τι σηµαίνει ότι οι µαθητές «κατανοούν» την διαίρεση  
γενικά και όχι µόνο των κλασµάτων πχ τη διαίρεση 312: 4;  

Τέτοια ερωτήµατα αποτελούν προϋποθέσεις της διδασκαλίας  

αν ο δάσκαλος θέλει να σχεδιάζει υπεύθυνα, και όχι 
απλά να εφαρµόζει κατ’ ανάγκη.  



Σηµαίνει ότι:  
 µπορούν να ανακαλέσουν έναν αριθµό από νοητικές αναπαραστάσεις σχετικά 
µε αυτή την έννοια (επαναλαµβανόµενη αφαίρεση, καρτεσιανό γινόµενο, 
εµβαδόν κλπ),  

 µπορούν να εκτελέσουν την πράξη της διαίρεσης κατανοώντας το κάθε 
βήµα, όχι µόνο µε τον κλασικό τρόπο, αλλά και µε εναλλακτικούς τρόπους και 
να αναγνωρίσουν την αξία του καθενός 
 µπορούν να αναπαριστούν µε διάφορους τρόπους την αλγοριθµική διαδικασία 
 µπορούν να µιλούν για τη διαίρεση χρησιµοποιώντας τη σωστή ορολογία 
 µπορούν να λύνουν προβλήµατα αναγνωρίζοντάς τα ως προβλήµατα 
διαίρεσης, και να φτιάχνουν προβλήµατα εξηγώντας την «διαφορετικότητά 
τους» 
 µπορούν να δικαιολογούν την απόφασή τους σχετικά µε την επιλογή του 
τρόπου λύσης  
 µπορούν να αξιολογούν τρόπους επίλυσης προβληµάτων διαίρεσης από 
άλλους 
 µπορούν να αναγνωρίζουν την χρησιµότητα της συγκεκριµένης έννοιας και 
να ερµηνεύουν τα αποτελέσµατα της διαίρεσης στην καθηµερινή ζωή (πχ 50 
άτοµα σε αυτοκίνητα των τεσσάρων θέσεων). 



Τι σηµαίνει ότι οι µαθητές έχουν κατανοήσει τα 
κλάσµατα; 

Ποιες είναι οι διαφορετικές όψεις του κλάσµατος; 

3/4 
Σε τι διαφέρουν τα παρακάτω προβλήµατα; 

 Μοιράστε 3 στρογγυλά κέικ σε 4 παιδιά. Με πόσους 
τρόπους µπορείτε να το κάνετε; 
 Κόψτε ένα κέικ σε 4 κοµµάτια και δώστε µου τα 3. Με 
πόσους τρόπους µπορείτε να το κάνετε; 
 Κάναµε τρία τέταρτα να φτάσουµε στον Πύργο. 
 Στις εκπτώσεις αγόρασα ένα παντελόνι µε έκπτωση 
25%. 



Ας δούµε ένα διαφορετικό παράδειγµα: 

Φανταστείτε ότι ένας από τους µαθητές σας έρχεται στην 
τάξη πολύ ενθουσιασµένος.  
Εξηγεί ότι  έχει κάνει µια ανακάλυψη:  
ανακάλυψε ότι όταν η περίµετρος ενός ορθογωνίου 
αυξάνει, αυξάνει επίσης και το εµβαδόν του.    
Σας παρουσιάζει µια εικόνα για να εξηγήσει τι κάνει.  



Περίµετρος  = 16 
µονάδες 

Εµβαδόν= 16 τετρ. 
µονάδες 

Περίµετρος= 24 
µονάδες 

Εµβαδόν= 32 τετρ. 
µονάδες 



Πώς θα αντιµετωπίζατε αυτόν το µαθητή; 
Θα προσπαθούσατε να βρείτε αντιπαράδειγµα; 
Πόσες περ ιπτώσε ις αντ ιπαραδε ιγµάτων στο 
συγκεκριµένο πρόβληµα έχουµε; 
Τι είδους γενίκευση θα κάνατε; 

Πως θα συνδέατε την ιδέα του µαθητή σας µε το 
µάθηµά σας έτσι όπως παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο;  

Τι γνώσεις πρέπει να έχετε ως δάσκαλοι για να 
µπορείτε να αντιµετωπίζετε τέτοιες καταστάσεις; 



Οι ερευνητές της διδακτικής των Μαθηµατικών, 
διεθνώς, συµφωνούν στο ότι:  

Ο δάσκαλος που θέλει να σχεδιάζει και όχι απλά να 
εφαρµόζει, πρέπει να έχει: 
1) µια βαθιά γνώση του  µαθηµατικού περιεχοµένου  
και του τρόπου οργάνωσής του.  
και 
2) µ ι α ουσ ιαστ ι κή πα ιδαγωγ ική γνώση του 
περιεχοµένου.  
Την ικανότητα, δηλαδή, να µετασχηµατίζει το 
µαθηµατικό περιεχόµενο, ώστε να είναι διδάξιµο και 
κατανοητό από τους µαθητές του. 



Παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου 

Η παιδαγωγική γνώση των Μαθηµατικών περιλαµβάνει τις πιο 
χρήσιµες µορφές αναπαράστασης των εννοιών, τις ισχυρότερες  
αναλογίες,	  απεικονίσεις,  παραδείγµατα,  εξηγήσεις , και  αποδείξεις 
- µε µια λέξη, εκείνους τους τρόπους αναπαράστασης και 
διατύπωσης του µαθηµατικού περιεχοµένου που το καθιστούν 
κατανοητό στους µαθητές.   

Η παιδαγωγική γνώση περιλαµβάνει επίσης µια κατανόηση του τι 
κάνει εύκολο ή δύσκολο το µαθηµατικό περιεχόµενο : τις αντιλήψεις, 
προκαταλήψεις και παρανοήσεις που οι µαθητές των διαφορετικών 
ηλικιών και υποβάθρων φέρνουν µέσα στην τάξη.	   



 Κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών ή εννοιολογική κατανόηση. Η 
εννοιολογική γνώση είναι γνώση πλούσια σε σχέσεις  

 Κατανόηση του τρόπου εκτέλεσης των  διαδικασιών ή διαδικαστική 
άνεση 

 Ικανότητα επίλυσης προβλήµατος  ή στρατηγική ικανότητα 

 Ικανότητα για µαθηµατικό συλλογισµό και αιτιολόγηση 

 Θετική στάση απέναντι στα Μαθηµατικά, παραγωγική διάθεση 

Γνώση του Μαθηµατικού Περιεχοµένου:  
Τι σηµαίνει ότι ένας δάσκαλος «ξέρει» Μαθηµατικά; 
Σηµαίνει ότι έχει: 



Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των µαθηµατικών γνώσεων των 
δασκάλων και  
 Των επιδόσεων στα Μαθηµατικά των µαθητών 
 Της στάσης των µαθητών απέναντι στα Μαθηµατικά 

 Τότε µόνο µπορούµε να καθοδηγήσουµε τους µαθητές µας, όταν εµείς 
κατανοούµε πλήρως τα Μαθηµατικά. 

 Όσο καλύτερα καταλαβαίνουµε τα Μαθηµατικά, τόσο καλύτερες 
αποφάσεις θα πάρουµε σχετικά µε αυτό που χρειάζονται οι µαθητές 
µας. 

Επιπλέον,  
 οι προσωπικές πεποιθήσεις και οι θεωρίες των δασκάλων για τα 
Μαθηµατικά και τη διδασκαλία και µάθηση των Μαθηµατικών 
διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στις πρακτικές διδασκαλίας τους 



Εννοιολογική Κατανόηση 
Παράδειγµα 

 Το να ξέρει κάποιος την αξία θέσης των ψηφίων ενός δεκαδικού, δεν 
συνιστά εννοιολογική γνώση.   
 Εάν η αξία θέσης στους δεκαδικούς συσχετίζεται µε  τα κλάσµατα, 
ανιχνεύεται σε διαγράµµατα, και χρησιµοποιείται σωστά στην επίλυση 
προβληµάτων, τότε η  γνώση είναι εννοιολογική.  

 Ποιός δεκαδικός είναι µεγαλύτερος: 0.5 ή 0.15 
 Ποιος είναι ο επόµενος δεκαδικός του 0,99 (ο 0,100;;;;) 
 Προσθέστε ένα δέκατο στον 2,9 (Συνήθη λάθη: 2,19 ή 2,10) 



Το να ξέρει κάποιος την αξία θέσης των ψηφίων ενός 
ακεραίου, δεν συνιστά εννοιολογική γνώση.   

Σηµαντικό είναι όταν του δίνεται ο αριθµός 1234 να 
µπορεί να κάνει τη διαφοροποίηση µεταξύ του ότι:  

το 3 είναι το ψηφίο των δεκάδων,  

αλλά ο αριθµός έχει 123 δεκάδες. 





Για να είναι επιτυχείς οι πρωτοβουλίες της 
µεταρρύθµισης ενός Προγράµµατος Σπουδών, οι 
δάσκαλοι πρέπει όχι µόνο  
 να διευρύνουν  τις µαθηµατικές γνώσεις και 
ικανότητές τους, αλλά και  
 να αναθεωρήσουν ενδεχοµένως τις απόψεις 
τους σχετικά µε το τι είναι τα Μαθηµατικά και 
τι σηµαίνει «ξέρω Μαθηµατικά».  





3) στα εγχειρίδια:  

– Πολλά θέµατα (άρα περισσότερος απαιτούµενος χρόνος) 
σε µικρό βάθος (λόγω έλλειψης χρόνου) 
– Ανεπαρκείς συνδέσεις µεταξύ των εννοιών και µεταξύ των 
Μαθηµατικών και των ρεαλιστικών τους εφαρµογών 
–Πολλές επαναλήψεις και λανθασµένη σπειροειδής 
προσέγγιση 
-Εντυπωσιακές αλλά «άχρηστες» εικονογραφήσεις 
-Μη λειτουργικές αναπαραστάσεις 
– Ίδιος χρόνος για σηµαντικά και µη σηµαντικά θέµατα 
– Ελάχιστη πληροφόρηση των δασκάλων για το περιεχόµενο 
και τη µεθοδολογία. 



Για να µπορέσουν οι δάσκαλοι να διδάξουν 
σωστά µε βάση τα εγχειρίδια, απαιτείται να 
έχουν:  
 Μαθηµατική γνώση/ εννοιολογική  
κατανόηση,   
 Παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου 
 Πολιτισµική  συνείδηση  και   
 Πολιτικό  θάρρος.  



Παιδαγωγική γνώση του περιεχοµένου 

• Πώς θα επιλέξω τις «κατάλληλες δραστηριότητες»;  

• Ποια Μαθηµατικά, από αυτά που περιλαµβάνονται στο 
εγχειρίδιο, θα «καλυφθούν» και ποια θα «ανακαλυφθούν» 
από τους µαθητές;  

• Γιατί είναι σηµαντικό αυτό που θα διδάξω; Δεν είναι 
σηµαντικό ο µαθητής να µάθει να κάνει µηχανικά τις 
πράξεις. Είναι σηµαντικό να µπορεί να εξηγεί το κάθε 
βήµα. 

• Κάτω από ποιες διαφορετικές οπτικές µπορώ να το 
εξετάσω; 



 Πως θα διαπιστώσω τι ξέρουν ήδη οι µαθητές µου; 

 Πως θα συνδέσω τη νέα γνώση µε αυτό που ξέρουν; 

 Η δραστηριότητα του βιβλίου είναι κατάλληλη για να 
«µπω» στο θέµα; Αν όχι τι έχω να αντιπροτείνω; 

 Οι ερωτήσεις του βιβλίου «προκαλούν» τους µαθητές; 
Αν όχι τι µπορώ να ρωτήσω; Ποιο είδος απάντησης 
περιµένω;  

 Ποια είναι η νέα γνώση που αποκτήθηκε; 

 Πως ξέρω ότι οι µαθητές µου «έµαθαν;» 



Τι µπορούµε να κάνουµε για να µην περιοριστούµε στην εφαρµογή, 
αλλά να έχουµε και να προβάλλουµε προς τα έξω µια τεκµηριωµένη 
άποψη;  

Να εστιάσουµε σε σηµαντικούς στόχους.  
Ποιοι είναι σηµαντικοί στόχοι στη διδασκαλία των Μαθηµατικών;  

 Η Επίλυση Προβλήµατος,  
 Η Νοερή εξάσκηση, 
 Η χρήση Αναπαραστάσεων,  
 Η σωστή Επιλογή δραστηριοτήτων και ερωτήσεων,   
 Η Δηµιουργία Συνδέσεων.  



ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Στρατηγική 1 
325+243                                   325+200=525; 525+40=565; 565+3=568 
325–249                                   325–200=125; 125–40=85; 85–9=76 
6×48                                         3×48=144; 3×48=144; 144+144=288 
78÷6                                         10×6=60; 3×6=18; 10+3=13 

Στρατηγική 2 
325+243                                   300+200=500; 25+43=68; 500+68=568 
385–249                                   300–200=100; 85–49=36; 100+36=136 
6×48                                         6×40=240; 6×8=48; 240+48=288 
78÷6                                         60÷6=10; 18÷6=3; 10+3=13 

Στρατηγική 3 
253+198                                   253+200–2=451 
19×25                                       (20×25)–(1×25)=475 
124–78                                      124–78=126–80=46 
125×7                                        125×7=7×125=875 
301–298                                    298+...=301; 3 
16×25                                        16×25=8×50=400 
75÷5                                          5×...=75; 15 



Αναπαραστάσεις του 2/3 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 



Ποια από τις παρακάτω αναπαραστάσεις δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να δείξει ότι   1 1/2 x 2/3= 1;   



«Η σωστή Επιλογή δραστηριοτήτων και ερωτήσεων»   
Να µπορούµε να κρίνουµε αυστηρά τις δραστηριότητες 
του εγχειριδίου και να φτιάχνουµε «καλές» 
δραστηριότητες 

 Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας; 
 Πο ι ε ς σ η µ α ν τ ι κ έ ς µ α θ η µ α τ ι κ έ ς ι δ έ ε ς 
παρουσιάζονται µέσα από τη δραστηριότητα;  
 Αυτές οι ιδέες είναι εννοιολογικές ή απλά 
διαδικαστικές;  

Για παράδειγµα, οι µαθητές µας (και εµείς) ξέρουµε τα 
κριτήρια διαιρετότητας. Τα ξέρουµε όµως συνήθως στο 
επ ίπεδο της «δ ι αδ ι καστ ι κής» κα ι όχ ι της 
«εννοιολογικής» γνώσης. 
Ας δούµε το παράδειγµα: 



Ο κύριος Κυπριανός είπε στους µαθητές του, ότι ένας αριθµός 
διαιρείται µε το 4, εάν ο αριθµός που σχηµατίζουν τα δυο τελευταία 
ψηφία του διαιρείται µε το 4. Ένας από τους µαθητές ρώτησε γιατί 
ισχύει αυτός ο κανόνας. Ο δάσκαλος ρώτησε τη γνώµη των άλλων 
µαθητών. Να µια ενδιαφέρουσα απάντηση: 
«Γιατί ο αριθµός 100 διαιρείται µε το 4 (και επίσης οι 1000, 
10,000, κλπ.)» 

Συµφωνείτε; 



Επειδή ο 100 διαιρείται µε το 4, ξέρουµε ότι οποιοδήποτε 
πολλαπλάσιο 100 πρέπει να είναι διαιρετό από το 4. Ότι µένει 
εποµένως είναι τα δύο τελευταία ψηφία.  

Ένα παράδειγµα: Είναι ο 524 διαιρετός από το 4; 
524= 500 + 24. 

1232=1000+200+32 



Να µάθουµε να ρωτάµε 
 Δηµιουργήστε ερωτήσεις για να πάτε πιο πέρα από 
µια επιφανειακή απάντηση 

Δάσκαλος: «Τι µέρος του χρόνου είναι ο Ιανουάριος;» 
Μαθήτρια: Χειµώνας!! 





Να µάθουµε να αποδεχόµαστε τις εναλλακτικές ιδέες 
και να τις χρησιµοποιούµε για να ενισχύσουµε την 

κατανόηση 

« Γιατί στην αφαίρεση αρχίζουµε από δεξιά;» 
ΌΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
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Να προσπαθούµε να καταλάβουµε! 
Εκµεταλλευτείτε τα λάθη των µαθητών σας!!!  

"  Τα λάθη των µαθητών µας αποτελούν ένδειξη για το 
επίπεδο της κατανόησής τους και για το ….επίπεδο 
της διδασκαλίας µας 



Να συζητάµε µε τους µαθητές µας τη χρησιµότητα 
των όσων τους διδάσκουµε 

Πείστε τους µαθητές ότι  αξίζει να ασχοληθούν!!  

«Τι µας χρειάζονται οι δυνάµεις;» 





"  Φορτωµένο Πρόγραµµα Σπουδών 
"  Χρόνος για την προετοιµασία 
"  Απάθεια των µαθητών- « Θα µπει στις 
εξετάσεις;» 

"  Επιρροή γονέων 
"  Έλλειψη γνώσεων  

Εµπόδια που καθιστούν δύσκολο το να 
διδάξουµε για την κατανόηση:  



Ξεπερνώντας τα εµπόδια: 

Φορτωµένο πρόγραµµα σπουδών;  

"  “Το λιγότερο είναι περισσότερο” 
"  Όταν διδάσκουµε µε κατανόηση, 
κερδίζουµε χρόνο 

"  “Ψεκάστε" το µάθηµά σας µε ερωτήσεις 
που στοχεύουν στην κατανόηση. Θα 
εντυπωσιαστείτε από το αποτέλεσµα. 


