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4.  ΥΓΔΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

4.1ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ  

 

 Τμ ζογθεθνημέκμ μάζεμα είκαη επακαιεπηηθό θαη πημ εηδηθά έπεη ςξ 

ζηόπμ ηεκ επακάιερε ηεξ -πνόζζεζεξ θαη αθαίνεζεξ με ηεηναρήθημοξ 

ανηζμμύξ, ηεκ εηζαγςγή ζημκ πμιιαπιαζηαζμό θαη ημκ αιγόνηζμμ ημο 

πμιιαπιαζηαζμμύ. Δηδάζθεηαη ζημ ηειεοηαίμ θεθάιαημ ηεξ 5εξ  εκόηεηαξ 

ημο βηβιίμο «Μαζεμαηηθά ηεξ Φύζεξ θαη ηεξ Δςήξ » ηεξ Γ’ Δεμμηηθμύ.   

 Σηεκ ζογθεθνημέκε εκόηεηα μη μαζεηέξ θαιμύκηαη κα εθηειέζμοκ  

πνμζζέζεηξ θαη αθαηνέζεηξ με ηεηναρήθημοξ ανηζμμύξ θαη κα μάζμοκ 

ζηαδηαθά ημκ γναπηό πμιιαπιαζηαζμό. Γπίζεξ θαιμύκηαη κα μάζμοκ θαη 

ημκ ειιεκηθό πμιιαπιαζηαζμό ώζηε με βάζε αοηόκ κα γκςνίζμοκ ημκ 

θάζεημ γναπηό πμιιαπιαζηαζμό. Σημ ηέιμξ ηεξ εκόηεηαξ όπμο βνίζθεηαη 

ημ θεθάιαημ ηεξ δηδαζθαιίαξ μαξ, μη μαζεηέξ θαιόοκηαη κα εθανμόζμοκ 

θαη ηαοηόπνμκα κα ελαζθήζμοκ ηηξ κεέξ γκώζεηξ ζημκ πμιιαπιαζηαζμό 

μέζς δηαθόνςκ πνμβιεμάηςκ.   

 Ε θαηάθηεζε ηεξ πνμπαίδεηαξ, ςξ μιμθιενςμέκμο πίκαθα 

γηκμμέκςκ μπμνεί κα γίκεηαη ζηεκ ανπή ηεξ Γ΄ Τάλεξ ημο Δεμμηηθμύ εκ 

ημύημηξ μη μαζεηέξ έπμοκ ένζεη ζε μηα πνώηε επαθή με ηα παναπάκς 

γκςζηηθά ακηηθείμεκα ήδε από ηεκ Α΄ Τάλε, πςνίξ όμςξ κα έπμοκ 

εμβαζύκεη θαη ηόζμ ζηεκ έκκμηα ημο πμιιαπιαζηαζμμύ ςξ δηαδμπηθέξ 

πνμζζέζεηξ. Πανόιμ ιμηπόκ πμο μη μαζεηέξ ένπμκηαη ζε μηα πνώηε 

επαθή με ηεκ έκκμηα ημο πμιιαπιαζηαζμμύ ςξ απμηέιεζμα δηαδμπηθώκ 

πνμζζέζεςκ, ζηεκ Β΄ ηάλε μαζαίκμοκ ανπηθά κμενά ημκ ζπεμαηηζμό ηεξ 

πνμπαίδεηαξ ημο 2, ημο 5 θαη ημο 10 (πμο απμηειμύκ εύθμια γηα αοημύξ 

γηκόμεκα) θαη ζηεκ ζοκέπεηα πνμπςνμύκ θαη ζηεκ θαηάθηεζε ημο 

πμιιαπιαζηαζμμύ (ςξ δηαδμπηθή πνόζζεζε) θαη ηςκ οπόιμηπςκ ανηζμώκ. 

Τέιμξ, ε πνήζε ηεξ πνμπαίδεηαξ είκαη απαναίηεηε θαη ζοκακηάηαη ζε 

όιεξ ηηξ οπόιμηπεξ ηάλεηξ ημο Δεμμηηθμύ. 

 

 

 



 

 

Τμ ίδημ ζομβαίκεη θαη με ημοξ κμενμύξ οπμιμγηζμμύξ, θαζώξ ζηεκ πνώηε 

ηάλε μη μαζεηέξ ένπμκηαη ζε μηα πνώηε, επηδενμηθή ίζςξ, επαθή με 

μηθνμύξ ανηζμμύξ (ππ. 2) ημοξ μπμίμοξ πνέπεη κα πνμζζέζμοκ κμενά. 

Σηεκ Γ’Δεμμηηθμύ αθμύ πενάζμοκ από ημοξ μόκμρήθημοξ, δηρήθημοξ θαη 

ηνηρήθημοξ ανηζμμύξ θηάκμοκ κα θάκμοκ πνόζζεζε θαη αθαίνεζε με 

ηέηναρήθημοξ ανηζμμύξ. Οοζηαζηηθά μη κμενμί οπμιμγηζμμί εμθακίδμκηαη 

ζε όιε ηεκ δηάνθεηα ημο Δεμμηηθμύ ζπμιείμο, πνάγμα πμο απμδεηθκύεη 

θαη ηεκ δςηηθή ζεμαζία ημοξ, εκδεπμμέκςξ όμςξ κα αιιάδεη ε πνήζε 

ηςκ ζηναηεγηθώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη θάζε θμνά. Υπάνπεη δειαδή μηα 

μεηάβαζε από ηηξ απιμύζηενεξ ( οπένβαζε ηεξ δεθάδαξ, ζομπιενώμαηα, 

πνήζε ημο πέκηε, θμκηά ζηα δηπιά θ.α.) πμο πνεζημμπμημύκηαη ζηηξ 

πνώηεξ ηάλεηξ, ζηηξ ζοκζεηόηενεξ (ζηναηεγηθή ημο δηαπςνηζμμύ, 

ζοζζώνεοζεξ, μιηζηηθέξ ζηναηεγηθέξ, κμεηηθή ακαπανάζηαζε ημο 

αιγμνίζμμο θ.α.) πμο πνεζημμπμημύκηαη ζηηξ ηειεοηαίεξ ηάλεηξ. 

 

 

4.2  ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΠΟΠΣΙΚΑ ΜΓΑ 

 

Τα επμπηηθά μέζα θαηέπμοκ ζεμακηηθό νόιμ ζηεκ δηδαζθαιία θαζώξ 

βμεζμύκ ημοξ μαζεηέξ κα ζογθεθνημεκμπμηήζμοκ αθενεμέκεξ 

παναζηάζεηξ εκώ πανάιιεια απμηειμύκ έκα ζεμακηηθό ενγαιείμ γηα ημ 

δάζθαιμ, αθμύ ζοπκά ηα πνεζημμπμηεί γηα κα εκηζπύζεη ηα ιεγόμεκά ημο 

θαη κα ηα θάκεη πημ θαηακμεηά ζημοξ μαζεηέξ. Πανάιιεια, μη πμηθίιεξ 

ακαπαναζηάζεηξ εκηζπύμοκ ηηξ ζοκδέζεηξ μεηαλύ ηςκ μαζεμαηηθώκ 

εκκμηώκ αιιά θαη ηεκ θαηακόεζή ημοξ, έηζη ώζηε ε μαζεηέξ κα 

μδεγεζμύκ ζε εκκμημιμγηθή γκώζε ημο πενηεπμμέκμο πμο δηδάπζεθακ. 

 

 

 

 

 



 

 

Τα οιηθά θαη επμπηηθά μέζα πμο πνεζημμπμηήζαμε θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο μαζήμαημξ ήηακ ηα ελήξ. 

 Ζζημνημύια με εηθμκηθέξ ακαπαναζηάζεηξ θαη επεηηθή 

επέκδοζε  ζημκ Ε/Υ με Power Point  

 Πνμηδέθημναξ 

 Πίκαθαξ  

 Μανθαδόνμη ζε  πενηζζόηενα πνώμαηα 

 Φανημκάθηα με λεπςνηζημύξ ανηζμμύξ ακα μμάδα γηα 

ζογθεθνημέκε δναζηενηόηεηα 

 Φύιια ενγαζίαξ 

 Ηόιιεξ Α4 με ζπεδηαζμέκε δναζηενηόηεηα 

 ανηζμμμεπακέξ 

 

4.3 ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Σηα πιαίζηα ηεξ δηδαθηηθήξ ηςκ Μαζεμαηηθώκ 

πναγμαημπμημύμε μία δηδαθηηθή ώνα (45 ιεπηά) θαη 

επηιέλαμε κα θάκμομε ζοκδοαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο 

ζπεηίδμκηακ με ηεκ επίηεολε ημο ζηόπμο ηεξ εκόηεηαξ πμο 

ήηακ ε επακάιερε.  Οη θάζεηξ ηεξ δηδαζθαιίαξ μη μπμίεξ 

ακαιύμκηαη εθηεκέζηενα παναθάης δηήνθεζακ ςξ ελήξ: Ε 

πνώηε θάζε δηήνθεζε πενίπμο 8 ιεπηά, ε δεύηενε γύνς ζηα 

10 ιεπηά θαη ε ηνίηε θάζε πενίπμο 25 ιεπηά. 

 

 

 



 

 

4.4.  ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Γεμικξί ζκξπξί 

Οη μαζεηέξ μεηά ημ ηέιμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ ζα πνέπεη κα είκαη ζε ζέζε κα: 

 

 Να εθηειμύκ πνμζζέζεηξ θαη αθαηνέζεηξ κμενά ή με ηε βμήζεηα ηεξ γναθήξ. 

 Να εθανμόδμοκ ηηξ ζοκεζηζμέκεξ ηεπκηθέξ εθηέιεζεξ ηςκ πνάλεςκ ηεξ 

πνόζζεζεξ θαη ηεξ αθαίνεζεξ με ηεηναρήθημοξ ανηζμμύξ, με ή πςνίξ 

θναημύμεκα. 

 Να ημπμζεημύκ πνμζζεηέμοξ από ηεκ μνηδόκηηα ζηεκ θάζεηε πνόζζεζε 

(ηδηαίηενα όηακ έπμοκ δηαθμνεηηθό πιήζμξ ρεθίςκ). 

 Να μεηαηνέπμοκ θαη κα εθηειμύκ μηα μνηδόκηηα αθαίνεζε ζε θάζεηε (ηδηαίηενα 

όηακ μ μεηςηέμξ θαη μ αθαηνεηέμξ έπμοκ δηαθμνεηηθό πιήζμξ ρεθίςκ). 

 Να δηαθνίκμοκ όηη ε πνόζζεζε θαη ε αθαίνεζε είκαη ακηίζηνμθεξ πνάλεηξ. 

 Να ελμηθεηςζμύκ με ηηξ ηδηόηεηεξ ηεξ πνόζζεζεξ θαη ηεξ αθαίνεζεξ. 

 Να γκςνίζμοκ ημκ αιγόνηζμμ ημο πμιιαπιαζηαζμμύ θοζηθώκ ανηζμώκ, δηρήθημ 

με μμκμρήθημ, δηρήθημ με δηρήθημ. 

 Να ζηαζενμπμηήζμοκ θαη κα μιμθιενώζμοκ ηε ζοκήζε πνμθμνηθή πναθηηθή 

ημο κμενμύ πμιιαπιαζηαζμμύ (πνμπαίδεηα) θαη ηςκ γναπηώκ μνηδόκηςκ 

γηκμμέκςκ. 

 

Γιδικξί ζηόςξι 

Οη μαζεηέξ μεηά ημ ηέιμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ ζα πνέπεη κα είκαη ζε ζέζε κα: 

 

 Να ακαιύμοκ ηεηναρήθημοξ ανηζμμύξ 

 Να εθηειμύκ ηθακμπμηεηηθά ηηξ πνάλεηξ ηεξ πνόζζεζεξ θαη ηεξ αθαίνεζεξ 

ηεηναρεθίςκ ανηζμώκ 

 Να εθηειμύκ πμι/μμύξ  πνεζημμπμηώκηαξ ημκ πίκαθα ηεξ πνμπαίδεηαξ 

 Να ελαζθεζμύκ πεναηηένς ζηεκ αιγμνηζμηθή πνάλε ημο πμι/μμύ θαζώξ θαη 

ζημκ ειιεκηθό πμι/μμ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΓ – ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΓ ΓΝΩΓΙ 

 

Οη μαζεηέξ είκαη ηθακμί: 

 Να γκςνίδμοκ πμημη ανηζμμί μκμμάδμκηαη δηρήθημη θαη πμημη 

ηεηναρήθημη 

 Να μπμνμύκ κα αζνμίδμοκ μμκμρήθημοξ μέπνη ηεηναρήθημοξ 

ανηζμμύξ 

 Να μπμνμύκ κα ζοκενγάδμκηαη μέζα ζηεκ μμάδα 

 Να γκςνίδμοκ ζε ηθακμπμηεηηθό βαζμό ηεκ πνμπαίδεηα 

 

4.6ΔΙΔΑΚΣΙΚΓ ΜΓΘΟΔΟΙ 

Σηεκ δηδαζθαιία πμο πναγμαημπμηήζαμε επηιέλαμε κα εθανμόζμομε ημ 

δηενεοκεηηθό μμκηέιμ ημ μπμίμ βαζίδεηαη ζηεκ πεπμίζεζε όηη μη μαζεηέξ 

με ηεκ θαζμδήγεζε ημο εθπαηδεοηηθμύ μπμνμύκ κα ακαθαιύρμοκ θαη ζηεκ 

πενίπηςζή μαξ κα ακαθαιέζμοκ μόκμη ημοξ ηεκ επηζομεηή γκώζε. Σημ 

μμκηέιμ ηεξ δηενεύκεζεξ, ε δηδαζθαιία θηκείηαη ζε επίπεδμ 

δηενεοκεηηθήξ θαηακόεζεξ, μη μαζεηέξ δειαδή έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα 

ακαπηύλμοκ δηενεοκεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζε ηνία επίπεδα μάζεζεξ, ζημ 

μνγακςηηθό, ζημ ακαιοηηθό θαη ζημ παναγςγηθό. Σογθεθνημέκα μ 

εθπαηδεοηηθόξ ζημπεύεη αθεκόξ ζηεκ εθμάζεζε ηεξ επηζηεμμκηθήξ 

γκώζεξ θαη αθεηένμο ζηεκ εθμάζεζε ηςκ επηζηεμμκηθώκ δηαδηθαζηώκ. Οη 

μαζεηέξ παναηενμύκ θάκμοκ ζογθνίζεηξ, θαηαγνάθμοκ, πνμβιέπμοκ  

ειέγπμοκ ηηξ πνμβιέρεηξ ημοξ, ζοζπεηίδμοκ ηα δεδμμέκα, βγάδμοκ 

ζομπενάζμαηα θαη βνίζθμοκ εθανμμγέξ γηα κα επαιεζεύζμοκ θακόκεξ 

πμο ημοξ δίκμκηαη. Ο εθπαηδεοηηθόξ πνμζπαζεί κα εκζαννύκεη ημοξ 

μαζεηέξ κα αζπμιεζμύκ μοζηαζηηθά με ηεκ δηενεύκεζε ηςκ ζπεηηθώκ 

μαζεμαηηθώκ εκκμηώκ. Τμ ένγμ δειαδή ημο εθπαηδεοηηθμύ είκαη κα μεκ 

πανεμβαίκεη μ ίδημξ ζηεκ ενεοκεηηθή δηαδηθαζία αιιά κα βμεζά ημοξ 

μαζεηέξ κα πνμπςνήζμοκ από μόκμη ημοξ ζηεκ δηενεύκεζε ηςκ 



 

δναζηενημηήηςκ θαη κα θάκμοκ ζηε ζοκέπεηα γεκηθεύζεηξ θαη κα 

ενμεκεύμοκ δεδμμέκα. 
 

 

 

Γοτηαπξκοίζειπ  

Φνεζημμπμηήζαμε αοηή ηεκ μέζμδμ γηα κα ενεοκήζμομε ζε θάπμηεξ 

θάζεηξ ηεξ δηδαζθαιίαξ ακ ηα παηδηά γκςνίδακε θάηη από αοηά πμο ημοξ 

νςημύζαμε, γηα κα εμβαζύκμομε πενηζζόηενμ θαη κα βμεζήζμομε ηα 

παηδηά ζημ κα εθθνάζμοκ ημοξ ηνόπμοξ πμο ζθέθηεθακ ή ημοξ ηνόπμοξ 

επίιοζεξ μηαξ άζθεζεξ, έηζη ώζηε με ηεκ θαζμδήγεζε θαη ηεκ βμήζεηά 

μαξ κα ακαζημπαζημύκ θαη κα απμθηήζμοκ μεηαγκςζηηθέξ ηθακόηεηεξ. Να 

ζοκεηδεημπμηήζμοκ ζε πμηό ημμέα (ακάιοζε ανηζμώκ, πνόζζεζε/ 

αθαίνεζε, πμιιαπιαζηαζμόξ ) οζηενμύκ θαη έθεη κα επηθεκηνώζμοκ ηεκ 

πνμζπάζεηα θαη ηεκ επακάιερε. Πανάιιεια, μέζς ηςκ θαηάιιειςκ 

ενςηήζεςκ θαη ηςκ απακηήζεςκ ηςκ μαζεηώκ πνμζπαζμύζαμε κα 

εθμαηεύζμομε ηεκ ήδε οπάνπμοζα γκώζε θαη κα αλημιμγήζμομε ημ 

επηπέδμ ηεξ θαηακόεζεξ ή ηα ηοπώκ θεκά. 

 

 

 

 Ομαδική  διδαζκαλία 

Ε μέζμδμξ αοηή πνεζημμπμηήζεθε όηακ βάιαμε ημοξ μαζεηέξ κα 

ζοκενγαζημύκ ακά μμάδεξ γηα κα πνμπςνήζμομε ζηεκ δηεθπεναίςζε ηεξ 

δναζηενηόηεηαξ με ηα πανημκάθηα ζηεκ εηζαγςγηθή θάζε επακάιερεξ. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Καθξδηγξύμεμη αμακάλρση 

Οη μαζεηέξ είπακ από ηεκ ανπή εκενγό νόιμ ζηεκ δηδαζθαιία, εμείξ 

ζακ εθπαηδεοηηθμί είπαμε ημκ νόιμ ηςκ ζοκημκηζηώκ μέζα ζηεκ ηάλε, 

εκώ μη ίδημη μη μαζεηέξ ήηακ αοημί πμο θαηέιεγακ ζε ζομπενάζμαηα 

ακέιοακ έκκμηεξ θαη παναδείγμαηα, ελεγμύζακ ημοξ ηνόπμοξ πμο 

ζθέθηεθακ. Μέζα από εύζημπα επηιεγμέκεξ ενςηήζεηξ πμο 

οπμβάιιμκηαη, μη μαζεηέξ μδεγμύκηακ ζηεκ ακαθάιεζε θαη εθανμμγή ηςκ 

όζςκ είπακ δηδαπζεί ζηεκ ζογθεθνημέκε εκόηεηα αιιά θαη γεκηθά ηεξ 

πνμοπάνπμοζαξ γκώζεξ γεκηθά. 

 

Διαθεμαηικέπ ποξζεγγίζειπ 

Μέζα από ημ πνόβιεμα με ηεκ μμνθή μηθνήξ ηζημνημύιαξ πμο δόζεθε 

ζημοξ μαζεηέξ ςξ ζηόπμ είπαμε κα θεκηνίζμομε με ηεκ βμήζεηα ηεξ 

ιμγμηεπκίαξ θαη ηςκ μπηηθμαθμοζηηθώκ ζημηπείςκ ηεκ θακηαζία ηςκ 

παηδηώκ. Γηα ηεκ θαηακόεζε θαη ιύζε ημο πνμβιήμαημξ μη μαζεηέξ ζα 

πνέπεη κα είκαη ζε ζέζε κα θαηακμμύκ ημ θείμεκμ θαη κα ελάγμοκ ηα 

δεημύμεκα θαη ηα δεδμμέκα από αοηό. Τμ γεγμκόξ αοηό απμηειεί δείγμα 

θαηακόεζεξ ηςκ γιςζζηθώκ ζημηπείςκ πμο ζοκδέεη άννεθηα ηεκ γιώζζα 

με ηα μαζεμαηηθά. 

 

Βιτμαηική μέθξδξπ 

 Ε βηςμαηηθή μέζμδμξ δηδαζθαιίαξ είκαη πμιύ ζεμακηηθή γηα ηεκ 

δηδαζθαιία μπμημοδήπμηε μαζήμαημξ πόζμ μάιιμκ γηα ημ μάζεμα ηςκ 

Μαζεμαηηθώκ, θαζώξ ηα παηδηά μαζαίκμκηαξ μέζα από δηθέξ ημοξ 

εμπεηνίεξ ακηηιαμβάκμκηαη πςξ ηα Μαζεμαηηθά είκαη πνήζημα θαη όπη 

απμθμμμέκα από ηεκ θαζεμενηκή ημοξ δςή, απμθημύκ έηζη εοκμσθή ζηάζε 

απέκακηη ζημ ζογθεθνημέκμ μάζεμα. 

 

 



 

 

 

Ε μέζμδμξ αοηή πνεζημμπμηήζεθε θαηανπάξ ζηεκ εηζαγςγηθή 

δναζηενηόηεηα, όπμο ακαθενζήθαμε ζηα έημη γεκκήζεώξ ημοξ θαη ζε 

ανηζμμύξ ζοκδεδεμέκμοξ με ηεκ θαζεμενηκόηεηα ημοξ (ανηζμόξ 

πιενμθμνηώκ, πνώηςκ βμεζεηώκ) αιιά θαη θαζόιε ηεκ δηάνθεηα ηεξ 

δηδαζθαιίαξ θαζώξ θαη μηα επηπιέμκ δναζηενηόηεηα ακαθενόηακ ζημ 

Φνηζημογεκκηάηηθμ δέκνμ μηαξ πιαηείαξ, ζηα ζημιίδηα ημο θαη ηα 

δςνάθηα, ζημκ Ασ Βαζίιε μ μπμίμξ ζοκδέεηαη με ηα Φνηζημύγεκκα πμο 

πιεζηάδμοκ θαη είκαη θάηη πμο δίκεη πανά ζημοξ μηθνμύξ μαζεηέξ. 

 

Υοήζη Νέτμ Σεςμξλξγιώμ 

Ε πνήζε κέςκ ηεπκμιμγηώκ ιαμβάκεη πώνα ζηεκ δηδαζθαιία μαξ με 

ηεκ επίδεηλε μηαξ πανμοζίαζεξ  ζε Power Point. 

 

4.7ΠΟΡΓΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

1η θάζη :Διεοερμηηική ανιξλόγηζη ητμ γμώζετμ ητμ μαθηηώμ 

 

Σε αοηή ηε θάζε, ανπηθά ζέιαμε κα δηαπηζηώζμομε ακ οπήνπακ μη 

βαζηθέξ γκώζεηξ γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ πνόζζεζεξ θαη αθαίνεζεξ με 

ηεηναρήθημοξ ανηζμμύξ. Πνόθεηηαη ζε αοηή ηε πενίπηςζε γηα ηεκ – 

ακάιοζε ηεηναρήθηςκ ανηζμώκ. Έηζη ζθεθηήθαμε κα πάνμομε 

ηεηναρήθημοξ ανηζμμύξ πμο κα είκαη άμεζα ζοκδεδεμέκμη με ηεκ 

θαζεμενηκόηεηα ηςκ μαζεηώκ όπςξ ι.π. ημ έημξ γεκκήζεώξ ημοξ, ημ 

ηνέπμκ έημξ, ανηζμμί πνώηεξ βμήζεηαξ. Ο μαζεηήξ ακέιοε ημκ ανηζμό 

ζημκ πίκαθα ιέγςκηαξ δοκαηά πμο ακήθεη ημ θάζε ρεθίμ. Οη οπόιμηπε 

μαζεηέξ θαιμύκηακ κα είκαη ζε εγνήγμνζε ώζηε κα εκημπίζμοκ θαη κα 

δημνζώζμοκ ηοπώκ ιάζε ημο ζομμαζεηή/ ηνηά ημοξ. Αλίδεη κα ζεμεηςζεί 

πςξ αοηή ηεκ εγνήγμνζε θαιμοκηάκ κα ηεκ έπμοκ θαη ζηε ζοκέπεηα ζε 

θάζε δναζηενηόηεηα θαη ακάνηεζε πμο γίκμκηακ ζημκ πίκαθα. Σηόπμξ 



 

μαξ ήηακ ζε πνώηε θάζε κα θενδίζμομε ημ εκδηαθένμκ ημκ μαζεηώκ 

μέζς ηεξ επηιμγήξ ανηζμώκ πμο ήηακ ζοκδεδεμέκμη με αοημύξ. 

 

 

 

 

2η Φάζη:  Ποαγμαηξπξίηζη ειζαγτγικήπ δοαζηηοιόηηηαπ 

 

Ε δναζηενηόηεηα πμο αθμιμύζεζε είπε επίζεξ ςξ Θέμα ηεκ ακάιοζε θαη 

έπεηηα ηεκ θαηάηαλε ηςκ ηεηναρήθηςκ ανηζμώκ ζε μμκάδεξ, δεθάδεξ, 

πηιίδεξ, εθαημκηάδεξ. Οη μαζεηέξ πμο ήηακ ήδε πςνηζμέκμη ακά μμάδεξ 

(ε δηανίζμηζε έγηκε εγθάηνςξ ζημ δηάιεημμα) έιαβακ ακά μμάδα έκα 

πανηόκη πμο είπε ζπεδηαζμέκμ έκα ηοπαίμ ηεηναρήθημ ανηζμό. Μαδί με 

ημκ ανηζμό θάζε μμάδα είπε ζηε δηάζεζή ηεξ 4 θοθιάθηα επίζεξ από 

πανηόκη. Πάκς ζημ θοθιάθη ήηακ ζπεδηαζμέκμ έκα ανπηθό (Φ γηα 

πηιηάδεξ, Γ γηα εθαημκηάδεξ..θηι. Αοηά ηα θοθιάθηα μμηνάζηεθακ ηοπαία 

ζε θάζε μέιμξ ηεξ μμάδαξ εκώ εκα άιιμ μέιμξ ακαιάμβακε ημκ νόιμ ημο 

ακηηπνόζςπμο πμο ζα ακαθμίκςκε ζημοξ οπόιμηπμοξ ημ απμηέιεζμα.  

Σθμπόξ γηα θάζε μμάδα ήηακ κα ημπμζεηήζεη ζςζηά ηα ανπηθά θάης από 

ηα ρεθία ζε όζμ δοκαηόκ ιηγόηενμ πνόκμ. Με ημ πμο ηειείςκε μ 

ακηηπνόζςπμξ ζα ζήθςκε ημ πένη ημο, ςξ ζεμάδη όηη ηειείςζε ε μμάδα 

ημο. Τμ ζογθεθνημέκμ ηνόπμ ημ ζθεθηήθαμε πνμθεημέκμο κα απμθεοπζεί 

θάπμηα αηαλία ζημκ πίκαθα όπμο ζα γηκόηακ ζημ ηέιμξ ε ακάνηεζε ηςκ 

απμηειεζμάηςκ πνμθεημέκμο κα γίκεη  μμαδηθόξ έιεγπμξ. Ε δηαδηθαζία 

είπε ςξ ελήξ: μ ακηηπνόζςπμξ ακαθμίκςκε ημ απμηέιεζμα θαη δηάβαδε 

μεηά όιμ ημκ ανηζμό. Σε πενηπηώζεηξ ιάζμοξ μεηνμύζαμε μαδί θςκαπηά. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3η Φάζη: Γπαμάλρση- Γμπέδτζη  &  Γθαομξγή ηηπ διδακηέαπ ύληπ 

+ παοάλληλη  Ανιξλόγηζη 

 

Ε θάζε αοηή επηηογπάκεηαη μέζα από 3 δηαθμνεηηθέξ 

δναζηενηόηεηεξ. Ε πνώηε πενηέπεη εκα πνόβιεμα ημ μπμίμ έπεη ςξ 

ζθμπό ηεκ εθανμμγή ηεξ πνόζζεζεξ θαη ηεξ αθαίνεζεξ ηεηναρήθηςκ 

ανηζμώκ.  Ωξ αθόνμεζε επηκςήζαμε μηα ηζημνημύια ζε πανμοζίαζε 

Power Point,  ηεκ μπμία εμπιμοηίζαμε με μπηηθμαθμοζηηθά ζημηπεία. Ο 

ηνόπμξ αοηόξ έπεη ςξ ζηόπμ  κα θενδίζεη μοζηαζηηθά ημ εκδηαθένμκ θαη 

ηεκ πνμζμπή ηςκ μαζεηώκ. Μηα ηζημνημύια πμο ζα μπμνμύζε κα είκαη 

έκα πναγμαηηθό γεγμκόξ θαη ηαίνηαδε θαη ζημ θιίμα ηςκ Φνηζημογέκκςκ 

πμο ακαμέκμκηακ. Γπηζομία μαξ ήηακ κα εκζςμαηώζμομε όζμ ημ δοκαηόκ 

πημ ειθοζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ώζηε μη μαζεηέξ κα ζοκδέζμοκ ηεκ 

μάζεζε με ηεκ ροπαγςγία θαη ηεκ εοπανίζηεζε. Τμκ πνςηαγςκηζηηθό 

νόιμ ζηεκ ηζημνία είπε έκα ηενάζηημ, θαηαζημιηζμέκμ, πνηζημογεκκηάηηθμ 

δέκηνμ ημ μπμίμ βνηζθόηακ ζηε μέζε μηαξ πιαηείαξ. Έκα δέκηνμ ημ μπμίμ 

δεκ πνόιαβε κα πανεί ηηξ πμιύπνςμεξ μπάιεξ θαη ηα ζημιίδηα πμο ημο 

βάιακ μη άκζνςπμη ηεξ πόιεξ θαζώξ με ημ πέζημμ ηεξ κύπηαξ μ θαηνόξ 

αγνίερε θαη μ δοκαηόξ άκεμμξ ένηλε θαη έζπαζε έκα μεγάιμ μένμξ από 

ηηξ μπάιεξ θαη ηα πηιηάδεξ ζημιίδηα. Τμ δεημύμεκμ;  Υπμιμγηζμόξ όζςκ 

απμμείκακ. Με ημ ηέιμξ ηεξ πανμοζίαζεξ μμηνάζηεθε ζημοξ μαζεηέξ εκα 

θύιιμ ενγαζίαξ ζημ θαιμύκηακ κα οπμιμγίζμοκ πόζεξ μπάιεξ απέμεηκακ, 

πόζα ζημιίδηα θαη ηέιμξ πόζα έζπαζακ ζοκμιηθά, δίκμκηακ μ ανπηθόξ 

ανηζμόξ από ηηξ μπάιεξ πάκς ζημ δέκηνμ θαη αοηώκ πμο έζπαζακ ( 

2985- 768= ?). Οη μαζεηέξ θαιμύκηακ κα εθηειέζμοκ ηεκ αθαίνεζε 

πνμθεημέκμο κα βνμύκ πόζεξ μπάιεξ απέμεηκακ. Τμ ίδημ θαιμύκηακ κα 

πνάλμοκ με ηα δώνα ( 1458- 1132 = ?)  Ηαη ζημ ηέιμξ κα βνεζεί ημ 



 

ζύκμιμ όζςκ απέμεηκακ ζημ δέκηνμ (μπάιεξ θαη δώνα). Οη μαζεηέξ εδώ 

πνέπεη κα ακηηιεθζμύκ όηη πνόθεηηαη γηα ηεκ πνόζζεζε ηςκ δομ 

γηκμμέκςκ). 

Ε δεύηενε δναζηενηόηεηα είπε πημ ζεςνεηηθό παναθηήνα, πνόθεηηαη γηα 

θαζανό πμιιαπιαζηαζμό δηρήθηςκ ανηζμώκ. Γηα κα πενάζμομε ζημκ 

πμιιαπιαζηαζμό από ηεκ πνμζζεζε/αθαίνεζε  ςξ εηζαγςγή γηα ημκ 

πμι/μμ κα θαηαγνάραμε 2 πμι/μμύξ με δηρήθημοξ ανηζμμύξ ζημκ πίκαθα 

θαη πνμπςνίζαμε από μόκμη μαξ ζηεκ ιύζε θάκςκηαξ εζθεμμέκα θάπμηα 

ιάζε αθμύ είπαμε πνμεηδμπμηήζεη πνμεγμομέκμξ ημοξ μαζεηέξ κα είκαη 

πνμζεθηηθμί. Οη μαζεηέξ ζομμεηείπακ με επηηοπία θαη εκηόπηζακ όια ηα 

ιάζε.  Αθμιμύζςξ,  μμηνάζηηθε έκα θύιιμ ενγαζίαξ ζημ μπμίμ θαιμύκηαη 

μη μαζεηέξ κα επηιύζμοκ 2 πμι/μμύξ αιγμνηζμηθά με ημκ (θάζεηα) θαη 

ζηε ζοκέπεηα κα ειέγλμοκ ημ απμηέιεζμα ημοξ επηιίςκηαξ ηεκ ίδηα 

άζθεζε αοηή ηε θμνά πνεζημμπμηώκηαξ ημκ ειιεκηθό πμι/μό. Γκ όζμ μη 

μαζεηέξ  έιοκακ ηηξ αζθήζεηξ εμείξ θηκμύμαζηακ μέζα ζηεκ ηάλε 

παναθμιμοζώκηαξ από θμκηά θαη αλημιμγώκηαξ ζηςπειά γηα μαξ. Όπμο 

οπήνπακ δοζθμιίεξ ζηεκ επίιοζε επεμβαίκαμε ιαμβάκςκηαξ ηαοηόπνμκα 

οπόρηκ ηεκ πνμόζεζε γηα αοηεκένγεηα ημο μαζεηή. Αθμύ δόζεθε ανθεηόξ 

πνόκμξ γηα ηεκ επίιοζε ζηε ζοκέπεηα έγηκε ε ακαθμίκςζε  θαη ε ζύγθνηζε 

ηςκ απμηειεζμάηςκ ζηεκ ηάλε.  

        Με ημ ηέιμξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ δεηήζαμε από ημοξ μαζεηέξ 

κα βάιμοκ ημ  θύιιμ ζηεκ ηζάκηα ημοξ γηαηί επνόθεηημ κα αθμιμοζήζεη 

μηα κέα δναζηενηόηεα. Ε δναζηενηόηεηα ηεκ μπμία θνίκαμε θαηάιιειε γηα 

ημ ηέιμξ ηεξ ώναξ, είπε θ πημ παιανό παναθηήνα θαη έμμηδε πενηζζόηενμ 

με παηπκίδη. Σημ άθμοζμα ηεξ όπςξ ήηακ ακαμεκώμεκμ εθδειώζεθε 

έκημκμξ εκζμοζηαζμόξ. Σηόπμξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ εκ ημύημηξ ήηακ ε 

ελάζθεζε ζημκ πμι/μό με δηρήθημοξ ανηζμμύξ: Σε μηα θόιια πανηή Α4 

οπάνπμοκ από ηε μηα πνάλεηξ πμι/μμύ θαη από ηεκ άιιε έκαξ πίκαθαξ 

πςνηζμέκμξ ζε ηεηναγςκάθηα ηα μπμία πενηέπμοκ έκακ ανηζμό. Οη 

μαζεηέξ θαιμύκηαη κα ιύζμοκ ηηξ πνάλεηξ θαη αθμύ βνμύκε ημ γηκόμεκμ 

κα ράλμοκ κα ημ εκημπίζμοκ ημ θμοηάθη πμο πενηέπεη  ημκ ανηζμό πμο 



 

είκαη ίδημξ με ημ γηκόμεκμ θαη κα ημ πνςμαηίζμοκ πνμθεημέκμο κα 

ζπεμαηηζηεί έκα μεγάιμ αζηένη (ζεμεηςηέμκ δεκ λένμοκ ηη ζπήμα 

πνόθεηηαη κα βγεί).   

 

 

 

Αθμύ δόζεθε ιίγμξ πνόκμξ πνώηα,  δόζεθε έπεηηα από έκα 

θμμπμοηενάθη ακά μμάδα πνμθεημέκμο κα επαιεζέοζμοκ ημ απμηέιεζμα 

ημοξ. Ο πνόκμξ δεκ ζα έθηακε γηα ηεκ επίιοζε όιςκ ηςκ πνάλεςκ εκ 

ημύημηξ εζθεμμέκα επηιέλαμε κα βάιμομε πενηζζόηενεξ πνάλεηξ ώζηε κα 

αζπμιεζμύκ μη μαζεηέξ θαη ζημ ζπίηη με ηεκ δναζηενηόηεηα. 

 

4.8. ΔΙΑΔΙΚΑΙΓ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ηαζώξ ε δηδαζθαιία μαξ είπε επακαιεπηηθό παναθηήνα θαη 

ζηόπεοε ζηεκ ελάζθεζε θαη εμπέδςζε, ε αλημιόγεζε γηκόηακ θαζόιε ηεκ 

δηάνθεηα ηεξ δηδαθηηθήξ ώναξ πμο πναγμαημπμηήζαμε.  Πνμζπαζμύζαμε 

κα αλημιμγήζμομε ακ ηα όζα ιέγμκηακ μέζα ζημ μάζεμα ήηακ θαηακμεηά 

από όιμοξ ημοξ μαζεηέξ. Γπηπνόζζεηα θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ 

εκαζπόιεζεξ με ηα θύιια ενγαζίαξ θηκμύμαζηακ δηαθνηηηθά θαη 

παναηενμύζαμε ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ ενγάδμκηακ μη μαζεηέξ θαη 

αλημιμγμύζαμε ηα ζεμεία πμο ημοξ πνμλεκμύζακ ηηξ  πενηζζόηενεξ 

δοζθμιίεξ. Δεκ έιεηπε θαη ε εκζάννοκζε με ιέλεηξ όπςξ «πνμζπάζεζε» 

«μπμνείξ κα ημ θάκεηξ», «ζοκέπηζε έηζη » «μπνάβμ». Αλίδεη κα 

ζεμεηώζμομε μάιηζηα πςξ πενίπμο 10 μαζεηέξ μεηά ημ πέναξ ηεξ ώναξ 

θαη εκώ είπακ δηάιεημμα ζοκέπηζακ κα αζπμιμύκηαη με ηεκ ηειεοηαία 

δναζηενηόηεηα. 

 

 

 

 



 

5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

 Ηύνημξ ζηόπμξ μαξ ζηεκ ζογθεθνημέκε δηδαζθαιία ήηακ ε 

επακάιερε θαη ε  ελάζθεζε  ηςκ παηδηώκ μέζς δναζηενημηήηςκ 

εμπέδςζεξ.  Τμ μεγάιμ ζεηηθό ζηεκ δηδαζθαιία μαξ ήηακ όηη ζε θάζε 

δναζηενηόηεηα θύνημ ζημηπείμ ήηακ μ παηγκηώδεξ ηνόπμξ επίιοζεξ  πμο 

δίκαμε ζηηξ δναζηενηόηεηεξ θαζ’ αοηέξ. Με ημκ ηνόπμ αοηό θαηαθέναμε 

κα θναηήζμομε ζε ορειό βαζμό ημ εκδηαθένμκ ηςκ μαζεηώκ ζε όιε ηεκ 

δηάνθεηα ηεξ δηδαθηηθήξ ώναξ. Δεκ ήηακ μηα ζηείνα θαη ηοπμπμηεμέκε 

δηδαζθαιία αιιά μη μαζεηέξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα ζομμεηάζπμοκ εκενγά 

ζε αοηή, κα δηαπηζηώζμοκ ηα πνμζςπηθά ζεμεία δοζθμιίαξ θαη κα 

πενάζμοκ εοπάνηζηα με ηα μαζεμαηηθά. Μέζα από ηηξ ζογθεθνημέκεξ 

δναζηενηόηεηεξ ηα μαζεμαηηθά απμθημύκ κόεμα γηα ηα παηδηά, ζοκδέμκηαη 

με ηεκ θαζεμενηκή ημοξ δςή θαη απμηειμύκ εοπάνηζηε εκαζπόιεζε. 

 Ακ έπνεπε κα αιιάλμομε θάηη ζηεκ δηδαζθαιία, αοηό ζίγμονα 

δεκ ζα ήηακ μη δναζηενηόηεηεξ πμο πνεζημμπμηήζαμε θαζώξ ζεςνμύμε 

πςξ ήηακ εύζημπεξ ζε ζπέζε με ημοξ ζηόπμοξ ηεξ εκόηεηαξ. Τμ ζεμείμ 

ζημ μπμίμ εκδεπμμέκςξ κα αιιάδαμε θάηη ζα ήηακ ε πανμοζίαζε ηεξ 

ηζημνίαξ πμο δηεγεζήθαμε ζημ powerpoint μπμο ζα μπμνμύζε κα γίκεη 

αθόμα πημ δηαζθεδαζηηθή θαη εκδηαθένμοζα. 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ 1 

 
 

1) Τμ πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ μαξ είπε ζηεκ ανπή 2985  μπάιεξ. 

Όηακ ημ δέκηνμ έπεζε έζπαζακ 768 μπάιεξ… Πόζεξ μπάιεξ 

έμεηκακ;  

 

 

2)  Σημ δέκηνμ οπήνπακ θαη  1458 μηθνά δώνα… Από αοηά πάιαζακ ηα 

1132…  

Πόζα δώνα έμεηκακ; 

 

 

 

 

3) Μπμνείηε κα βνείηε πόζεξ μπάιεξ θαη πόζα δώνα μαξ έμεηκακ 

ζοκμιηθά; 

 
 Πποηγείηαι powerpoint ηο οποίο βπίζκεηαι ζηο CD ηηρ 

επγαζίαρ. 

 

 

 

 

 



 

Φύλλξ εογαζίαπ 2 

 

 
 



 

ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ 3 

                   Πξλλαπλαζιαμόπ, Ποόζθεζη, Αθαίοεζη 

                                                   - Τάξη  Γ’ - 

Όνομα:   
Τάξη: 
 

1.  Τπολόγιζε ηα γινόμενα ζε γπαπηή μοπθή, ζύμθωνα με ηον ηπόπο 

πος έμαθερ. ηη ζςνέσεια σπωμάηιζε ηο ανηίζηοισο αζηεπάκι! Προσοχή: Όχι το κουτάκι 

του αριθμού, μόνο το αστεράκι!! 

 

 

 
     325  22 476 345  81 894 758 2924 6764 532 

2088 425 555 560 469 2 3480  

 

1 130 

0 888 

1  

456 

378 2924 42 260 80 21 26       678 

8 5 34 280 399      42 3 7 28 2012 

1902 2303 44 391 396 414 0 53 2015 2056 

833 2011 990 20 30 60 465 732 23 1450 

  1912 81 45 1673 3300 2251 1500 903 1996 783 

12 8 9120 2286 5390 316 715 26 975 98 

1)  5 x 85           2) 33 x 30            3) 16 x 5             4) 15 x 31  

5)  21 x 18          6)   21 x 19           7) 22 x 18           8) 13 x 10 

9)  23 x 17         10) 23 x 18           11)  3 x 27          12) 3 x 14 

13) 14 x 20       14) 469 x 1            15) 68 x 43         16) 13 x 20 
*μπορείσ να επιβεβαιώςεισ το αποτέλεςμα ςου με την αριθμομηχανή ! 

Αν ςπολογίζειρ ζωζηά,  θα 

ζος ζσημαηιζηεί ζηο ηέλορ 

κάηι πολς ωπαίο..!!  

 


