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Δομή

• Περιγραφή του τι θα μάθουν τα παιδιά στην Α΄ δημοτικού σύμφωνα 
με το ΑΠΣ του μαθήματος.

• 2-3 βασικές παραδοχές για τη διδασκαλία των μαθηματικών.
• Τι μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας…



Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις 
έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης 

         

Τάξη Άξονες 
γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες 
Διαθεματικής προσέγγισης 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Επίλυση 
προβλημάτων 

Οι μαθητές εξερευνούν μία 
κατάσταση, κατασκευάζουν ερωτήσεις 
και προβλήματα με βάση 
συγκεκριμένα δεδομένα, διατυπώνουν 
διαφορετικά το ίδιο πρόβλημα, 
αναγνωρίζουν και περιγράφουν 
ανάλογες καταστάσεις, ερευνούν 
ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις, 
χρησιμοποιούν τα μαθηματικά στην 
καθημερινή ζωή και εξοικειώνονται με 
τις νέες τεχνολογίες. 

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Σύστημα 
Επικοινωνία
Άτομο – Σύνολο 
Ομοιότητα - Διαφορά 



         

Τάξη Άξονες 
γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Οι μαθητές επιδιώκεται:

Ενδεικτικές Θεμελιώδεις 
έννοιες Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Α Αριθμοί & 
πράξεις

Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να 
διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 100. 
Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με 
αριθμούς που δεν ξεπερνούν το 20.
Να εξοικειωθούν με καταστάσεις επανάληψης ίσων 
ποσοτήτων και διαμερισμούύ́ (μερισμούύ́). 

Μεταβολή
Επικοινωνία
Άτομο – Σύνολο
Ομοιότητα- Διαφοράύ́ 

Μετρήσεις Να έχουν μια πρώτη επαφή με τις έννοιες: μήκος, χρόνος, 
χρήμα, μάζα. 
Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να επεκτείνουν 
αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα. 

Σύστημα 
Χώρος - Χρόνος
Ομοιότητα - Διαφορά 

Γεωμετρία Να εξασκούνται στον προσανατολισμό στον χώρο, στη 
σχεδίαση, αναπαραγωγή, αναγνώριση, ονομασία και 
ταξινόμηση σχημάτων. Να διακρίνουν τα στερεά: τον κύβο, το 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα. 
Να παρατηρούν εικόνες και σχήματα συμμετρικά ως προς 
άξονα. 

Μεταβολή
Σύστημα 
Επικοινωνία
Χώρος - Χρόνος
Ομοιότητα - Διαφορά 



Τι προβλέπεται να διδαχθούν τα παιδιά της 
Α΄ τάξης σε κάθε άξονα

• Επίλυση προβλημάτων – Αριθμοί και πράξεις – Μετρήσεις – 
Γεωμετρία

• Οι άξονες δεν εξαντλούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά 
επανέρχονται



Επίλυση προβλημάτων

Στόχοι Θεματικές ενότητες
(Διατιθέμενος χρόνος) 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Οι μαθητές επιδιώκεται να: 
Ενεργοποιούν τις υπάρχουσες 
γνώσεις. 
Κάνουν δοκιμές και επαληθεύσεις. 

Επίλυση Προβλήματος 
(18 ώρες) 

Εισαγωγήύ́ δραστηριοτήτων με 
δραματοποίηση, οι οποίες δημιουργούν 
καταστάσεις προβληματισμού, και 
παρακινούν τους μαθητές να βιώσουν τη 
νέα γνώση. 
Επίλυση προβλημάτων που αφορούν 
παιχνίδια, συναλλαγές σε καταστάσεις της 
καθημερινής ζωής (Αισθητική Αγωγή, 
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος). 



Αριθμοί και πράξεις
Στόχοι Θεματικές ενότητες

(Διατιθέμενος χρόνος) 
Ενδεικτικές δραστηριότητες

Να συγκρίνουν μεταξύύ́ τους συλλογές διακριτών 
αντικειμένων με στόχο τη χρήση αριθμητικών (απαρίθμηση) 
ή μη αριθμητικών (αντιστοίχιση ένα προς ένα) διαδικασιών. 
Να γράφουν τα αριθμητικάύ́ σύμβολα (0- 10).
Να απαγγέλλουν προφορικάύ́ 2-2 την ακολουθία των αριθμών 
μέχρι το 10. 
Να απαγγέλλουν προφορικάύ́ 1-1 την ακολουθία των αριθμών 
μέχρι το 10. 
Να απαριθμούν συλλογές αντικειμένων που περιέχουν μέχρι 
10 αντικείμενα. 
Να διαβάζουν τα αριθμητικάύ́ σύμβολα.
Να απαγγέλλουν προφορικάύ́ αντίστροφα απόύ́ 1-1 μέχρι το 
10.
Να βρίσκουν τον προηγούμενο και τον επόμενο ενός 
αριθμούύ́ σε αριθμούς μέχρι το 10.
Να αναγνωρίζουν γρήγορα ποσότητες με δομημένη μορφήύ́ 
ενός, δύο και τριών στοιχείων (άμεση εκτίμηση).
Να αναλύουν σε αθροίσματα τους αριθμούς μέχρι το 5.
Να υπολογίζουν αθροίσματα μέχρι το 5. Να λύνουν 
προβλήματα πρόσθεσης και να κάνουν χρήση των συμβόλων 
(+) και (=). 

Αριθμοί και πράξεις 
Υπολογισμοί μέχρι το 5. 
Απαρίθμηση μέχρι το 10.
Το σύμβολο «=»
Το σύμβολο «+» 

(25 ώρες) 

Προσδιορισμός αντικειμένων σε μια 
δεδομένη 
συλλογήύ́. 
Ανάγνωση καρτελών με ψηφία ή με την 
αριθμογραμμήύ́. 
Συμπλήρωση, επέκταση τμήματος της 
αριθμογραμμής. 
Διαμερισμός συλλογών αντικειμένων. 
Ανταλλαγήύ́ νομισμάτων μέχρι 5 Ευρώ χωρίς 
τις υποδιαιρέσεις. 
Ένωση συλλογών αντικειμένων.
Παρουσίαση των αριθμών με αντικείμενα, με 
συστοιχίες κουκίδων (ζάρι) και με ψηφία. 
Εισαγωγή προβλημάτων και δραστηριοτήτων 
που οδηγούν στη συμβολική γραφή της 
πρόσθεσης και της ισότητας. 
Δημιουργούνται συλλογές πραγματικών 
αντικειμένων και απαρίθμησήύ́ τους. Επίσης 
παιχνίδια με αγοραπωλησίες (π.χ. 
δραματοποιήσεις, μονόπολη) (Αισθητικήύ́ 
Αγωγήύ́, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος). 



Αριθμοί και πράξεις
Στόχοι Θεματικές ενότητες

(Διατιθέμενος χρόνος) 
Ενδεικτικές δραστηριότητες

Να αναπαριστάνουν με ποσότητες και να 
αναλύουν τους αριθμούς απόύ́ το 6 μέχρι το 10 
με βάση την πεντάδα και τα διπλάύ́ (ν+ν). 
Να αναγνωρίζουν, να διαβάζουν και να 
γράφουν τα αριθμητικάύ́ σύμβολα μέχρι το 20.
Να επαληθεύουν αποτελέσματα της πράξης της 
πρόσθεσης με την αφαίρεση και της αφαίρεσης 
με την πρόσθεση. 
Να μετρούν προφορικάύ́ 5-5 και 10-10 μέχρι το 
20. 
Να συγκρίνουν αριθμούς μεταξύύ́ τους και να 
χρησιμοποιούν τα κατάλληλα σύμβολα. 
Να κάνουν προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 
10, χρησιμοποιώντας τα διπλάύ́ και την πεντάδα. 
Να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους 
υπολογισμών, μέσα απόύ́ τους οποίους να 
αναδεικνύεται η αντιμεταθετική ιδιότητα. 
Να κάνουν αφαιρέσεις και να χρησιμοποιούν το 
σύμβολο της αφαίρεσης. 

Αριθμοί και πράξεις 

Υπολογισμοί μέχρι το 
10. 
Απαρίθμηση μέχρι το 
20. 
Τα σύμβολα «=»και 
«>», «<» 

(25 ώρες) 

Αναπαράσταση, π.χ. του 7, ως 5+2, του 8 ως 
5+3 και ως 4+4. 
Χρήση της αριθμογραμμής. 
Χρήση άτυπων εμπειρικών στρατηγικών (π.χ. 
δαχτύλων, λεκτικών επιχειρημάτων ). 
Εισαγωγή δραστηριοτήτων με εποπτικά μέσα 
που δείχνουν για παράδειγμα, το 6 ως 5+1, το 8 
ως 5+3 κλπ. 
Ανάλυση δεκάδας σε επιμέρους αθροίσματα. 
Για την εισαγωγήύ́ της αφαίρεσης να δοθούν 
δραστηριότητες της μορφής: 
α-β=* και όχι α+ * =β ή *+α=β. 
Ζωγραφίζουν τα μέλη της οικογένειάς τους και 
προσθέτουν συγγενείς τους (θείους, ξαδέλφια), 
οικογενειακούς φίλους, συμμαθητές κ.λπ. 
Απαριθμούν τους άνδρες, τις γυναίκες και τα 
παιδιάύ́. Αφαιρούν τους ανηλίκους απόύ́ τους 
ενηλίκους κ.λπ. (Αισθητική Αγωγήύ́, Γλώσσα, 
Μελέτη Περιβάλλοντος). 



Αριθμοί και πράξεις
Στόχοι Θεματικές ενότητες

(Διατιθέμενος χρόνος) 
Ενδεικτικές δραστηριότητες

Να κάνουν προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 20.
Να κάνουν αφαιρέσεις με αριθμούς μέχρι το 20. 
Να ελέγχουν τα αποτελέσματα προσθέσεων ή 
αφαιρέσεων με την αντίστροφη πράξη τους. 
Να μετρούν προφορικάύ́ 10-10 μέχρι το 50 και μετά 
μέχρι το 100.
Με βάση τις ιδιότητες της πρόσθεσης να 
χρησιμοποιούν στρατηγικές όπως: 
8+5=(8+2)+3=10+3=13 
8+7=8+(8-1)=(8+8)-1=16-1=15 
Να παριστάνουν τους διψήφιους αριθμούς 
στο δεκαδικόύ́ σύστημα. 
Να χρησιμοποιούν τη δεκαδικήύ́ μορφήύ́ και να 
υπολογίζουν: 
α) το άθροισμα και β) τη διαφοράύ́ δύο αριθμών. 
Να αναπαριστάνουν διψήφιους αριθμούς και να 
βρίσκουν τη διαφοράύ́ τους.
Να εξοικειωθούν με καταστάσεις επανάληψης
ίσων ποσοτήτων και διαμερισμούύ́ (μερισμού)
χωρίς την εισαγωγήύ́ των συμβόλων του 
πολλαπλασιασμούύ́ και της διαίρεσης. 

Αριθμοί και πράξεις 

Υπολογισμοί μέχρι το 20. 
Απαρίθμηση μέχρι το 50 και στη 
συνέχεια μέχρι το 100. 
Καταστάσεις επανάληψης ίσων 
ποσοτήτων και διαμερισμούύ́ 
(μερισμού). 

(22 ώρες) 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα ζάρια ή το αριθμητήριο για να 
αναπαραστήσουν τις ποσότητες.
Υπολογίζουν πχ το 6+5 ως 5+1+5, το 9+7=9+1+6 κτλ.
Με τη βοήθεια του αριθμητήριου ή άλλου 
εποπτικού μέσου αναλύουν τους αριθμούς σε δεκάδες και 
μονάδες. 
Για παράδειγμα:
23+5 = 10+10+3+2.
18 - 3 = 10 + 8 - 3.
Παίζουν με καρτέλες στις οποίες υπάρχουν αναπαραστάσεις 
με εικόνες, σύμβολα και λέξεις ώστε να υπολογίζουν μέχρι το 
20, να απαριθμούν μέχρι το 100 και να χρησιμοποιούν τα 
σύμβολα : «>», «<», «=» και «-». 
Κάθε παιδί κάνει αναπηδήσεις στην αριθμογραμμή ανάύ́ δύο, 
για να αντιληφθεί την έννοια «φορές». 
Επισκέπτονται και ζωγραφίζουν ένα δάσος με δέντρα, 
θάμνους, φυτάύ́ κ.λπ.. Απαριθμούν μέχρι το 100, 
χρησιμοποιούν πινακίδες με αριθμούς, κάνουν υπολογισμούς 
μέχρι το 20 κ.λπ.. (Αισθητικήύ́ Αγωγήύ́, Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Φυσικήύ́ Αγωγήύ́). 



Μετρήσεις
Στόχοι Θεματικές ενότητες

(Διατιθέμενος χρόνος) 
Ενδεικτικές δραστηριότητες

Να μετρούν διάφορα μεγέθη με γνωστές ή 
αυθαίρετες μονάδες μέτρησης.
Να συγκρίνουν ως προς το μέγεθός τους ή ως 
προς τα μεγέθη των διαστάσεων δύο ή 
περισσότερα αντικείμενα, και να 
χρησιμοποιούν τις εκφράσεις: ψηλότερο 
απόύ́..., χαμηλότερο απόύ́..., πλατύτερο απόύ́..., 
στενότερο απόύ́... κτλ. 
Να διατάσσουν γεγονότα σύμφωνα με τη 
χρονικήύ́ τέλεσήύ́ τους. 
Να διακρίνουν και να εκτιμούν τη διάρκεια 
χρονικών διαστημάτων.
Να διακρίνουν εμπειρικάύ́ τα διάφορα 
νομίσματα , σε επίπεδο ανάλογο των 
αριθμητικών γνώσεών τους. 
Να διαπιστώνουν σχέσεις μεταξύ των 
νομισμάτων.
Να συλλαμβάνουν διαισθητικάύ́ την αξία τους. 
Να κατανοούν τη λειτουργία της ζυγαριάς. 
Να χρησιμοποιούν τις εκφράσεις: βαρύτερο 
απόύ́..., ελαφρύτερο απόύ́... 

Μετρήσεις 

Μήκος, ύψος, πλάτος 
(εμπειρικές μετρήσεις στα 
μεγέθη αυτά). 
Χρόνος (ονομασία - η έννοια 
του χρονικού διαστήματος σε 
σχέση με ορισμένα γεγονότα) 
Χρήμα Βάρος (μάζα)
Μοτίβα 

(22 ώρες) 

Σύγκριση οικείων μεγεθών χρησιμοποιώντας αυθαίρετες 
και γνωστές μονάδες μέτρησης. Διάταξη αντικειμένων 
σύμφωνα με ένα μέγεθος: ύψος, μήκος, πλάτος. 
Εκφράσεις και γεγονότα που αφορούν το χθες, το 
σήμερα, το αύριο, το πριν, το μετά, το γρήγορο, το αργόύ́ 
κτλ.
Παρουσίαση στους μαθητές των κερμάτων και ανταλλαγήύ́ 
αυτών σύμφωνα με την αξία τους. 
Αγορές με εφαρμογήύ́ της πράξης πρόσθεσης. 
Σύγκριση μάζας αντικειμένων με ίδιο όγκο, π.χ. χάρτινο 
και γυάλινο πιάτο. 
Παρατήρηση και εξοικείωση με την ισορροπία της 
ζυγαριάς. 
Σχηματισμός μοτίβων απλών γεωμετρικών 
σχημάτων. 
Σχηματισμός αριθμητικών μοτίβων ανεβαίνοντας ή 
κατεβαίνοντας 2-2 μέχρι το 20. 
Μετρήσεις με διάφορα μεγέθη της αίθουσας, της αυλής 
κ.λπ. π.χ. παιχνίδι του αρχιτέκτονα. Άλλα παιχνίδια 
μετρήσεων (χρόνος- ημερήσια διαστήματα, χρήμα- 
συναλλαγές) (Αισθητικήύ́ Αγωγήύ́, Γλώσσα, Μελέτη 
Περιβάλλοντος). 



Γεωμετρία
Στόχοι Θεματικές ενότητες

(Διατιθέμενος χρόνος) 
Ενδεικτικές δραστηριότητες

Να διακρίνουν τα σχήματα των επιπέδων: 
του τρίγωνου, του τετράγωνου, του 
ορθογωνίου, του κύκλου και των στερεών: 
τριγωνικής πυραμίδας, κύβου, ορθογώνιου 
παραλληλεπίπεδου, κυλίνδρου, σφαίρας. 
Να χαράζουν ευθύγραμμα τμήματα με το 
χάρακα, ενώνοντας τα άκρα τους (δύο 
σημεία).
Να ανακατασκευάζουν απλάύ́ παζλ.
Να τοποθετούν, να εντοπίζουν και να 
μετατοπίζουν αντικείμενα σε σχέση με τους 
ίδιους ή σε σχέση με σταθερά σημεία 
αναφοράς.
Να παρατηρούν εικόνες και σχήματα 
συμμετρικά ως προς άξονα. 

Γεωμετρία 
Επίπεδα σχήματα και 
στερεάύ́ σώματα. 
Αναγνώριση μορφής.
Χάραξη. 
Προσανατολισμός στο 
χώρο 
Προσέγγιση της 
συμμετρίας ως προς 
άξονα. 

(8 ώρες ) 

Ταξινόμηση σχημάτων ως προς τη μορφήύ́ τους, 
ως προς τον αριθμόύ́ των πλευρών ή γωνιών 
τους. 
Ένωση με το χάρακα σημείων 1, 2 ...,10 και 
σχηματισμός σκίτσου. 
Περιγραφήύ́ μιας διαδρομής σε τετραγωνισμένο 
χαρτί ή μέσα στο χώρο. 
Κάλυψη μιας επιφάνειας με μια άλλη 
μικρότερη. 
Χρησιμοποίηση των όρων: πάνω - κάτω, 
μπροστά - πίσω, αριστερά - δεξιά. 
Εύρεση στερεών στο Περιβάλλον (κτίρια, 
αντικείμενα).
Παιχνίδια με παζλ, καλαμάκια και πλαστελίνες 
για εξοικείωση με τις έννοιες των στερεών και 
των σχημάτων (Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, 
Μελέτη Περιβάλλοντος) 



Η ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού από τους μαθητές κατέχει κεντρική θέση 
στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών σε όλη την υποχρεωτικήή́ εκπαίδευση και οργανώθηκε 
με βάση τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές: 

• Τα αριθμητικά περιεχόμενα αναπτύσσονται σε όλες τις τάξεις 
προοδευτικά και σε επάλληλα επίπεδα αφαίρεσης και γενίκευσης, 
προσφέροντας σε κάθε επίπεδο επαρκή χρόνο επεξεργασίας της 
εννοιολογικής και της διαδικαστικής μαθηματικής γνώσης που 
κρίνεται αναγκαία. 

• Η οργάνωση της ανάπτυξης των αριθμητικών περιεχομένων γίνεται 
με βάση τη σχετική βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, αποφάσεις 
ιεράρχησης, εμβάθυνσης, εστίασης, κ. ά. σχετικά με κάποιο 
συστατικόύ́ της επιδιωκόμενης μαθηματικής γνώσης στηρίχτηκαν σε 
αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα.

• Η ανάπτυξη του αριθμητικού περιεχομένου γίνεται με τρόπο που 
καθιστά δυνατή την παρακολούθησή της τόσο από το μαθητή όσο 
και από τον εκπαιδευτικό. 



Μαθηματική δραστηριότητα 

• Η έννοια της δραστηριότητας έχει διαφορετικές σημασίες τόσο στον 
ερευνητικό χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης όσο και στο πώς 
αυτή ερμηνεύεται στην πράξη. Η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από 
ενεργή δράση των ατόμων που εμπλέκονται τα οποία έχουν κίνητρο 
και στόχο για να πραγματοποιήσουν, είναι συλλογική και συστημική 
και χαρακτηρίζεται από συνεχή μετασχηματισμό και αλλαγή 
(Leontiev, 1978).

• Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο μάθημα των μαθηματικών, 
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

• Η πορεία των διδακτικών ενεργειών στηρίζεται στις δραστηριότητες 
που περιγράφονται αρχικά στο βιβλίο του μαθητή και στη συνέχεια 
στο βιβλίο εργασιών.  



Τι μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας…

• Μην τα φοβίστε!
• Μην τα τρομοκρατήστε!
• Μη μεταφέρετε το μίσος σας για τα μαθηματικά!



Αναδείξτε τη λογική διαδικασία που 
ακολουθείται
• Μη διστάστε να περιγράψτε στο παιδί σας με όσο πιο απλά λόγια 

τον τρόπο που σκέφτεστε για να κάνετε μια πράξη ή να λύσετε ένα 
πρόβλημα, όσο απλό κι αν είναι.

• Κωδικοποιήστε τα δεδομένα και τα ζητούμενα ώστε να κατευθύνετε 
πιο αποτελεσματικά τη σκέψη του παιδιού.

• Εξηγήστε χρησιμοποιώντας απλές λέξεις, απλή σύνταξη, απλά 
παραδείγματα.

• Τα μαθηματικά είναι… παντού, συνεπώς μη χάνετε την ευκαιρία να 
ασχοληθείτε με αυτά στην καθημερινότητά σας και μαζί με το παιδί 
σας!



Ποικίλες αναπαραστάσεις

• Αποφύγετε τις αποκλειστικά προφορικές περιγραφές και 
χρησιμοποιήστε αντικείμενα. Προσπαθήστε να αναπαραστήστε το 
πρόβλημα με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους για να 
σιγουρευτείτε πως το παιδί αντιλήφθηκε τα δεδομένα και τα 
ζητούμενα του προβλήματος.

• Χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας όταν ξεκινήσουμε, όμως σταδιακά 
πρέπει να περάσουμε σε άλλα αντικείμενα απεικόνισης.

• Καλαμάκια, ξυλάκια, λαστιχάκια, κύβοι που κουμπώνουν, 
αριθμητήριο, είναι κάποια υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήστε 
για να αναπαραστήστε και να σχηματίστε δεκάδες. 



Αποστήθιση / απομνημόνευση

• Ζητιέται από το ΑΠΣ
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το στόχο ως μέσο. Ενδεικτικό 

παράδειγμα: «Διάβασε τους αριθμούς για να μάθεις να ανεβαίνεις 2 
– 2 ως το 20» (Η φράση αυτή εννοεί πως το παιδί θα πρέπει να 
διαβάσει μια πινακίδα με αριθμούς που φτάνουν ως το 20 πολλές 
φορές μέχρι να τους αποστηθίσει – Αυτό είναι πραγματικά ένα 
δύσκολο έργο αν δεν έχει δουλευτεί προηγουμένως...)

• Η αποστήθιση μπορεί και πρέπει να στηριχθεί στην κατανόηση των 
διαδικασιών και της πληροφορίας και να μη γίνει μηχανικά.



Πώς μπορεί να προκαλέσουμε άρνηση;

• Αν δεν κατανοηθεί μια διαδικασία / ένας αλγόριθμος από το παιδί, 
δεν μπορεί να αναμένουμε την εκδήλωση επαρκούς χειρισμού της / 
του. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να απαιτείτε την άμεση 
εκδήλωση επάρκειας από τη μεριά του παιδιού.

• Αποφύγετε την προσέγγιση των αντικειμένων που διδάσκονται με 
τρόπο αφηρημένο ή με τρόπο αποκλειστικά λεκτικό.

• Μην περιγράφετε το αντικείμενο των μαθηματικών ως δύσκολο και 
ακατόρθωτο.



Εστιάστε στο λάθος για να διορθώστε

• Ένα συνηθισμένο λάθος που καταγράφουμε είναι: «Πρόσθεσε 5+3…»
• Το παιδί σχηματίζει τα δάχτυλα σε κάθε χέρι και στη συνέχεια μετρά 

πρώτα στο ένα χέρι 5 και στη συνέχεια στο άλλο χέρι 3. Μας κοιτάζει 
– καταλαβαίνοντας προφανώς πως η απάντηση που θα πει δεν είναι 
σωστή – και λέει 3.

• Το σφάλμα βρίσκεται πως δε συνεχίζει να μετρά μετά τα 5 αλλά 
ξεκινά από την αρχή μετρώντας τα άλλα 3. Το παιδί ξέρει να μετρά, 
αυτό που δεν έχει συνειδητοποιήσει είναι η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθηθεί στο μέτρημα. 



Ερωτήσεις…
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