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ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Τα Μαθηματικά δεν είναι απλά ένα μάθημα, 

αλλά ένα  σημαντικό εργαλείο του μυαλού

στη ζωή μας.              



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ…..ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΘΑΜΕ…

Στην αρχή του βιβλίου 

γίνεται μια σύντομη 

επανάληψη στα 

Μαθηματικά του Δημοτικού, 

γνώσεις απαραίτητες για να 

μπορέσει ο μαθητής να 

μεταβεί χωρίς δυσκολία από 

το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.



ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Στην ενότητα αυτή θα 
μάθουμε…

Περιέχει όλα όσα 
πρέπει να ξέρει ο 
μαθητής στο τέλος της 
ενότητας. Θα τον 
βοηθήσει στην 
επανάληψή του, όταν θα 
προετοιμαστεί για το 
διαγώνισμα πάνω σε 
όλη την ενότητα.



ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Έχουμε μάθει…

Περιέχει τις 

προηγούμενες

(προαπαιτούμενες) 

γνώσεις των μαθητών 

που χρειάζονται για να 

μπορέσουν να 

κατανοήσουν τις 

καινούριες έννοιες της 

ενότητας.



ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Εξερεύνηση

Στις εξερευνήσεις υπάρχουν 
δραστηριότητες στις οποίες 
οι μαθητές εξερευνούν 
ελεύθερα μαθηματικές 
έννοιες. Είναι ανοικτού τύπου.

Διερεύνηση

Οι διερευνήσεις 
περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες στις οποίες οι 
μαθητές διερευνούν τις νέες 
μαθηματικές έννοιες με τρόπο 
που υποκινεί το ενδιαφέρον 
και την περιέργεια των 
μαθητών/τριών.



ΜΑΘΑΙΝΩ (κίτρινες σελίδες)

Στο «Μαθαίνω» 

παρατίθεται η νέα 

γνώση (θεωρία του 

μαθήματος), που πρέπει 

οι μαθητές  στο σπίτι 

τους να διαβάζουν  και 

να μαθαίνουν  κάθε 

φορά πριν να 

προχωρήσουν στην 

κατοίκον εργασία.



Παραδείγματα

(που είναι λυμένα μέσα στο βιβλίο)

Πρέπει οι μαθητές να τα 

διαβάσουν και να τα 

ξαναλύσουν σε 

πρόχειρο τετράδιο, όπως 

επίσης και τα 

παραδείγματα που 

δίνονται στην τάξη από 

την καθηγήτριά τους, πριν 

να προχωρήσουν στην 

κατοίκον εργασία.



Δραστηριότητες

 Οι δραστηριότητες που προτείνονται 

απευθύνονται σε διαφορετικά 

επίπεδα μαθητών και αντιστοιχούν, 

ως επί το πλείστον, στη διδακτέα ύλη 

της συγκεκριμένης ενότητας.

 Κάποιες από αυτές δίνονται στην τάξη 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 Κάποιες δίνονται ως  κατ’ οίκον 

εργασία. 



Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας…

 Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να ακούν 

προσεκτικά, να παίρνουν σημειώσεις 

όπου χρειάζεται και κυρίως να 

αντιγράφουν σωστά και έγκαιρα από 

τον πίνακα.

 Επίσης να ρωτούν με σαφήνεια και 

χωρίς ενδοιασμούς τις απορίες τους, 

τη στιγμή που τους δημιουργούνται.



Κατ’ οίκον εργασία…

 Όσον αφορά στην κατοίκον εργασία, 

καλύτερα να τη σημειώνουν στο τετράδιο 

των Μαθηματικών τους και όχι σε 

ημερολόγιο, για να προετοιμάζονται σωστά. 

 Την προηγούμενη ημέρα, ανοίγουμε  ΠΑΝΤΑ 

το τετράδιο και το βιβλίο των Μαθηματικών 

(η δικαιολογία  «δεν έχουμε Μαθηματικά» 

δεν ισχύει), διαβάζουμε και μαθαίνουμε τη 

θεωρία του μαθήματος, διαβάζουμε και 

ξαναλύουμε τα παραδείγματα,  και στο 

τέλος κάνουμε την κατοίκον εργασία.



Κατοίκον εργασία…
 Τα παιδιά πρέπει να προσπαθούν να 

ολοκληρώσουν την κατοίκον εργασία τους 
έστω και αν συναντούν δυσκολίες σε κάποιες 
ασκήσεις. Να γράφουν τη λύση της άσκησης 
ακόμα και αν δεν είναι ολοκληρωμένη, έτσι 
ώστε να φαίνεται η προσπάθεια που έκαναν, 
αλλά και να είναι πιο εύκολο γι’ αυτούς να 
διατυπώσουν συγκεκριμένες απορίες κατά τη 
λύση των ασκήσεων στην τάξη. 

 Τέλος πρέπει να γίνεται σωστή και 
συστηματική διόρθωση στο τετράδιο των 
ασκήσεων που λύνονται στην τάξη. Οι 
μαθητές πρέπει να μάθουν να διορθώνουν 
προσεκτικά, αλλά και να κατανοούν πού και 
γιατί έκαναν λάθος.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση είναι πολύπλευρη.

Δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο το 

διαγώνισμα, αλλά και το ενδιαφέρον για 

το μάθημα, η συμμετοχή, η κατοίκον 

εργασία, η εικόνα του τετραδίου και του 

βιβλίου, και οποιεσδήποτε άλλες 

συμπληρωματικές εργασίες (project) 

ανατεθούν στους μαθητές.



Για οποιεσδήποτε απορίες 

είμαστε στη διάθεσή σας.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


