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Τα χαρακτηριστικά μιας μαθηματικής 
δραστηριότητας στο δημοτικό σχολείο

 Δράση

 Οικοδόμηση της γνώσης



Δράση

 Δράση σημαίνει εύρεση λύσης σε ένα πρόβλημα, στρατηγικών σε 
ένα παιχνίδι, κατασκευή, απόφαση κλπ. και προϋποθέτει τη χρήση 
καταστάσεων, παιχνιδιών, υλικού που συνδέονται με την έννοια 
που θέλουμε να αναπτύξουμε και προτρέπουν το παιδί να 
συμμετέχει, να σκεφθεί και να ασχοληθεί με τη σχετική έννοια.



Η μάθηση είναι μια κατασκευαστική διαδικασία

Δίνω κατάλληλα ερεθίσματα για να ενεργοποιήσω 
τη διαδικασία της μάθησης



Εμπειρίες
Πληροφορίες

Μαθηματική
Γνώση &   

Συμπεριφορά

Η ατομική γνώση δομείται από τα εργαλεία 

της νόησης που παρέχει η κοινωνία



Η κατανόηση των μαθηματικών εννοιών 
βασικό στοιχείο της μαθηματικής γνώσης 

Οι έννοιες σχηματίζονται με δύο τρόπους:

 Α.  Φυσικός τρόπος

 Β.   Κατηγορικός τρόπος



 Οι μαθηματικές έννοιες και η χρήση τους 
πηγάζουν από την πραγματικότητα που 

βιώνουμε σαν άτομα. 



 Το ξεκίνημα γι’ αυτές τις έννοιες αποτελούν βασικά οι προσωπικές μας 
ανάγκες.

 Τις αντλούμε κυρίως από τη φύση, τον πολιτισμό και την καθημερινή μας 
ζωή.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ



ΕΝΝΟΙΑ 1+ ΕΝΝΟΙΑ 2= ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ

 Συνδυάζοντας τους δύο τρόπους παρουσίασης των εννοιών - με το να 
δίνουμε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή προτρέποντας τους μαθητές 
να τα μεταφράζουν στη μαθηματική γλώσσα - επιτυγχάνουμε τη γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ της φυσικής και της μαθηματικής γλώσσας για να 
μπορέσουν έτσι οι μαθητές να μεταβούν από το επίπεδο της άτυπης γνώσης, 
που είναι συνδεδεμένη με τις άμεσες εμπειρίες των μαθητών, στο επίπεδο 
της τυπικής μαθηματικής γνώσης.



Προσοχή στο παραδοσιακό μάθημα

 Ρουτίνα

 Απομνημόνευση κανόνων

 Τι είναι κύκλος;

(Κύκλος είναι η θέση των σημείων σ΄ ένα επίπεδο τα οποία βρίσκονται σε ίδια απόσταση 
από ένα εσωτερικό σημείο που ονομάζεται κέντρο!!) 









Τροχιά μάθησης και διδασκαλίας

Σε βάθος κατανόηση μεγάλων ιδεών μαθηματικών 

14

3 ηλικιακοί κύκλοι

Α΄  5-8

Β΄  8-12

Γ΄  12-15



Α’ Ηλικιακός κύκλος

 Κατάκτηση ανάλογης μαθηματικής γλώσσας στην 
κατανόηση και την έκφραση

 Σύνδεση με την καθημερινότητα
 Σύνδεση με βιώματα
 Προοοοοοοοδευτική μετάβαση σε νοερούς 

υπολογισμούς

15

Απτικός χειρισμός, χτυπήματα χεριών, ταυτόχρονη εκφορά λέξεων



Αρχές διδασκαλίας & μάθησης

 Χρήση παιχνιδιών

16

Τα παιχνίδια αποτελούν το μέσο για την ανακάλυψη των νέων 
γνώσεων αλλά και για την εμπέδωση και εφαρμογή αυτών που 

ήδη γνωρίζουν οι μαθητές & οι μαθήτριες



Χρήση υλικών-Λογισμικών

17



Χρήση υλικών-Λογισμικών

18



Χρήση υλικών-Λογισμικών

19
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Γεωμετρία

20

παζλ, τπλακόστρωτα, μωσαϊκά, άξονες συμμετρίας



Διδακτικές προσεγγίσεις στο 
Δημοτικό Σχολείο

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

 Επίλυση προβλήματος

 Πολλαπλές αναπαραστάσεις

 Χρήση τεχνολογιών Τ.Π.Ε.

 Διαθεματικότητα



Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση 
στα μαθηματικά



Μαθησιακές δυσκολίες

 Μαθητές με προβλήματα στη χρήση διαδικασιών

 Μαθητές με προβλήματα στη σημασιολογική μνήμη

 Μαθητές με προβλήματα στην οπτικο-χωρική αντίληψη

 Μαθησιακές Δυσκολίες στην Γεωμετρία



Μαθησιακές Δυσκολίες στην Γεωμετρία

 Για παράδειγμα, οι μαθητές υποστηρίζουν ότι «η γωνία αυτή είναι ορθή γιατί φαίνεται 
(ορθή)» ή «το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές γιατί φαίνεται (ισοσκελές)», θεωρώντας 
περιττή τη χρήση των γεωμετρικών οργάνων. Μπορεί να αναγνωρίζουν ένα τετράγωνο 
χωρίς να εντοπίζουν ότι έχει τέσσερις ίσες πλευρές, καθετότητες και παραλληλίες. 

 Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι μαθητές δεν θεωρούν αναγκαίο να αποδείξουν 
κάτι το οποίο βλέπουν προφανές. Τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν 
τόσο τη σημασία της απόδειξης όσο και τη διαδικασία εκτέλεσής της.











Διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά

για την επίλυση προβλημάτων 



Γνώση

Δηλωτική γνώση

Είμαι ενήμερος

Πλαισιοθετημένη Γνώση

Πότε και πού θα την 

εφαρμόσω

Διαδικαστική Γνώση

Στρατηγικές & Τεχνικές





α) Σωστή αξιοποίηση πληροφοριών.
Κατανόηση μαθηματικού λεξιλογίου και 

συμβόλων.
Επιλογή ακολουθίας ενεργειών.



1. Μετά την τυπική ανάγνωση το πρόβλημα αναπαριστάνεται σε 
πραξιακό ή/και εικονιστικό επίπεδο, και το παιδί το διηγείται με δικά 
του λόγια. Κατά τη διήγηση τονίζονται ιδιαίτερα οι λεπτομέρειες της 

χρονικής ακολουθίας. 

2. Παρουσιάζουμε στο παιδί έτοιμες τις ενέργειες για τη 
λύση του προβλήματος σε τυχαία σειρά και του ζητούμε να 
τις βάλει στη σειρά που πρέπει. 

3. Παρουσιάζουμε στο παιδί το ίδιο πρόβλημα με 
μικρότερους αριθμούς, πράγμα που ως γνωστόν 
διευκολύνει την κατανόηση. 



β) Επιλογή κατάλληλης πράξης και εκτίμηση του 
αποτελέσματος.



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη 
μαθηματική κατανόηση του μαθητή

Μεταδοτικότητα

Προσδοκίες

Παιδαγωγική θεωρία

Πρακτικές

Συνήθως στρέφεται στους μαθητές που μπορούν να εκφραστούν «μαθηματικά ορθά» και δεν 
καθυστερούν την τάξη. Το ζήτημα είναι πώς οι αδύνατοι μαθητές εκλαμβάνουν αυτή την επιλεκτική και 

ενίοτε επιδεικτική αγνόηση.



 Το βιβλίο μαθηματικών της Ε΄ τάξης 

Από το χθες στο σήμερα



Αρχική 
έκδοση 2005

Αρχική 
έκδοση 2018

Συνεχείς 
αναδιαρθρώσεις της 

ύλης-Τελευταία 
επανέκδοση 2015

Βασίζεται 
κυρίαρχα στα 

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ του 
2003

Βασίζεται σ’ ένα 
συνδυασμό των ΔΕΠΠΣ 
& ΑΠΣ του 2003και του 

Νέου Αναλυτικού 
Προγράμματος του 2013



55 κεφάλαια 9 επαναληπτικά 52 κεφάλαια 8 επαναληπτικά

Το διδακτικό πακέτο για τα 
Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού 

αποτελείται από το Βιβλίο 
Μαθητή(ΒΜ, 2 τεύχη), το Τετράδιο 

Εργασιών (ΤΕ, 2 τεύχη) και το Βιβλίο 
Εκπαιδευτικού (ΒΕ, 1 τεύχος). 

Βιβλίο μαθητή, Μαθηματικά Ε ́, 1 τεύχος

Τετράδιο εργασιών, Μαθηματικά Ε ́, α ́

τεύχος, β ́ τεύχος, γ ́ τεύχος, δ ́ τεύχος και 

το Βιβλίο Εκπαιδευτικού (ΒΕ, 1 τεύχος). 

Συνθετικές εργασίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛOΓIΣMIKO CD-ROM E΄- Στ΄ 
Τάξης

Προτεινόμενα σχέδια εργασίας

A. Ανακύκλωση - εξοικονόμηση ενέργειας
B. Παραδοσιακά ήθη και έθιμα



Σπειροειδής 
διάταξη της ύλης 
στο μάθημα των 

μαθηματικών 

Τροχιά μάθησης και 
διδασκαλίας

ή

Θεμελιώδης ιδέα

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της πρόσθεσης ετερώνυμων κλασμάτων, η «θεμελιώδης 
ιδέα» είναι η έννοια των ισοδύναμων κλασμάτων, η οποία στηρίζεται σε μια άλλη 

«θεμελιώδη ιδέα», ότι, οι αριθμοί, διατηρώντας την αξία τους, μπορεί να αναπαρασταθούν 
με διάφορους τρόπους, δηλαδή ως κλάσματα, ως δεκαδικοί, ως ποσοστά κ.ά. 



Τάγκραμ μοτίβα ΟΧΙ

Χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή τσέπης 

για να 

επαληθεύσουν ή να 

λύσουν μια εργασία

ΟΧΙ

3 επιστολές προς γονείς
ΟΧΙ

Νοεροί υπολογισμοί ΟΧΙ



Kεφάλαιο 1ο «Υπενθύμιση Δ΄ Tάξης»

Kεφάλαιο 2ο «Υπενθύμιση - Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000»

Kεφάλαιο 3ο «Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000 (γνωριμία)»

Kεφάλαιο 4ο «Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς»

Kεφάλαιο 5ο «Yπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς»

Kεφάλαιο 6ο «Επίλυση προβλημάτων»

Kεφάλαιο 7ο «Δεκαδικά κλάσματα – δεκαδικοί αριθμοί»

Kεφάλαιο 8ο «Δεκαδικοί αριθμοί – δεκαδικά κλάσματα»

Kεφάλαιο 9ο «Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς»

Kεφάλαιο 10ο «Προβλήματα με δεκαδικούς»

Kεφάλαιο 11ο «Η έννοια της στρογγυλοποίησης»

Kεφάλαιο 12ο «Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών»

Kεφάλαιο 13ο «Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό»

Kεφάλαιο 14ο «Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000»

Kεφάλαιο 15ο «Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα»



Α. Θεωρητικό μέρος

Κεφάλαιο 1: Υπενθύμιση - Α΄ μέρος

Κεφάλαιο 2: Υπενθύμιση - Β΄ μέρος

Κεφάλαιο 3 :Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

Κεφάλαιο 4 : Οι φυσικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 5: Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

Κεφάλαιο 6: Σύγκριση και διάταξη φυσικών αριθμών

Κεφάλαιο 7: Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς.

Επαναληπτικό 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Α. Θεωρητικό μέρος.

Κεφάλαιο 8: Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Κεφάλαιο 9: Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Κεφάλαιο 10: Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Κεφάλαιο 11: Κριτήρια διαιρετότητας.

Κεφάλαιο 12: Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Επαναληπτικό 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Α. Θεωρητικό μέρος 4

Κεφάλαιο 13 : Οι κλασματικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 14 : Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

Κεφάλαιο 15 : Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης



Κοινές βασικές αρχές της μάθησης

α) Η μάθηση πραγματοποιείται με την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή. Η μάθηση απαιτεί 

την προσοχή του μαθητή, την παρατήρηση, την κατανόηση, την απομνημόνευση, τη θέση 

στόχων και την ανάληψη ευθύνης του ίδιου του μαθητή γι’ αυτή. Η μάθηση επιτυγχάνεται 

όταν οι ίδιοι οι μαθητές ενεργοποιηθούν και εμπλακούν γνωστικά, συναισθηματικά, 
ψυχοκοινωνικά.

β) Οι νέες πληροφορίες που επεξεργάζεται ο μαθητής γίνονται γνώση όταν συνδέονται με τις

προϋπάρχουσες γνώσεις του (όσα καταλαβαίνει και πιστεύει). Το λάθος είναι αναπόσπαστο 

μέρος στη μαθησιακή διαδικασία.

γ) Η σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της 
μάθησης.

δ) Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν νόημα

ε) Η χρήση στρατηγικών στη λύση προβλημάτων

στ) Η σημασία του αναστοχασμού και της αυτορρύθμισης στη μαθησιακή διαδικασία



Στόχοι μάθησης και διδασκαλίας

• Μαθηματικός γραμματισμός & Ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης, συλλογισμού 

και επικοινωνίας. 

• Αποδοχή της μάθησης μέσω ανακάλυψης ως βασικής διδακτικής αρχής.

• Αποθαρρύνεται η απλή γνώση και εφαρμογή εννοιών και διαδικασιών και
• Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων, στάσεων και πεποιθήσεων

για την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσα στα Μαθηματικά και μέσω των 
Μαθηματικών.

• Ενθαρρύνεται η μελέτη των συνδέσεων μεταξύ των εννοιών και των διαδικασιών 
και η ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης.



Όμως (1)…….

Στη ..Μαθηματική δραστηριότητα

Προτείνονται καταστάσεις-προβλήματα που επιτρέπουν στον μαθητή και τη μαθήτρια να 

δράσει με κάποιο κίνητρο ατομικά και συλλογικά και αξιοποιώντας διαφορετικής μορφής 

εργαλεία, για να επιτύχει μια σειρά μαθηματικών στόχων και διεργασιών. Το είδος των 

καταστάσεων που προτείνονται στο Βιβλίο Μαθητή αφορούν: 

• μοντελοποίηση μιας πραγματικής κατάστασης,

• στην πραγματοποίηση ενός παιχνιδιού,

• στη μαθηματική διερεύνηση μέσα από τη χρήση εργαλείων και πηγών.

Δίνεται 
βαρύτητα



Όμως (2)…….

Δίνεται 
βαρύτητα

Στην Επιλογή και χρήση εργαλείων

Η απλή παρουσία εργαλείων (π.χ. χειραπτικών μοντέλων, τεχνολογικών εργαλείων, 
λογισμικού κ.λπ.) δεν διασφαλίζει την κατασκευή της γνώσης. Από τη μια πλευρά, πολλά 
παιδιά εμφανίζουν δυσκολίες στη χρήση εργαλείων (ακόμη και σε απλές περιπτώσεις 
χρήσης π.χ. του γνώμονα ή του μοιρογνωμονίου), από την άλλη πλευρά, συνήθως, τα 
εργαλεία δεν ενσωματώνονται λειτουργικά στη διαδικασία μάθησης.

1.Εποπτικό υλικό
2. Διδακτικά εργαλεία 
3.Ψηφιακά εργαλεία 



O ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο/Η επιστήμονας εκπαιδευτικός έχει μια συνολική εικόνα της μαθησιακής 

πορείας των μαθητών/ριών του/της και είναι σε θέση να σχεδιάζει τη διδασκαλία 

του/της και με εναλλακτικές τεκμηριωμένες επιστημονικά επιλογές. 

Ο/Η εκπαιδευτικός δημιουργεί το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, ώστε οι 
μαθητές/ήτριες να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτούς/ές. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο/η εκπαιδευτικός στοχεύει στην 
κατανόηση των μαθηματικών διαδικασιών και όχι στην απομνημόνευση. Λαμβάνει υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, δημιουργεί ευκαιρίες για εξατομικευμένη και 
διαφοροποιημένη μάθηση και παρέχει χρόνο για εμπέδωση. 



Αξιολόγηση

Ο/Η εκπαιδευτικός σχεδιάζει την αξιολόγηση, δίνοντας έμφαση στον διαμορφωτικό της 

χαρακτήρα και συνδέοντάς τη με τη διδασκαλία, ώστε να είναι πλήρως ενσωματωμένη στην 

τάξη του/της και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική μάθηση.

Θέτει γενικά κριτήρια «Δρω - Συμμετέχω - Συνεργάζομαι» στην τάξη και στο σχολείο, ώστε 

να παρακολουθεί τις δεξιότητες και ικανότητες που άπτονται της προσωπικής και κοινωνικής 

μάθησης και ανάπτυξης, όπως η συμμετοχή, η συνεργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η 

αυτονομία των μαθητών/ριών.

Προτείνονται έξι μέθοδοι αξιολόγησης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και οι μοναδικές

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση. Οι μέθοδοι αυτές είναι: α) η

αυτοαξιολόγηση, β) η ετεροαξιολόγηση, γ) η παρατήρηση, δ) οι γραπτές δοκιμασίες, ε) ο

φάκελος μαθητή/ήτριας και στ) οι συζητήσεις.



Ενδεικτικό διάγραμμα ροής 1ης διδακτικής ώρας
Φάσεις Ενδεικτικές δραστηριότητες
Φάση α΄ Έλεγχος προαπαιτούμενων γνώσεων
Φάση β΄ Ερώτηση αφόρμησης
Φάση γ΄ Δραστηριότητα-ανακάλυψη
Φάση δ΄ Επισημοποίηση της νέας γνώσης – συμπέρασμα

Ενδεικτικό διάγραμμα ροής 2ης διδακτικής ώρας
Φάσεις Ενδεικτικές δραστηριότητες
Φάση α΄ Έλεγχος προαπαιτούμενων γνώσεων Εργασία α του Τ.Μ.
Φάση γ΄ Δραστηριότητα-ανακάλυψη Εργασία δ του Τ.Μ.
Φάση ε΄ Εφαρμογή Εργασία β, γ, Εμπέδωση Εργασία ε του Τ.Μ.



Βιβλίο μαθητή

1.Διερεύνηση 

2.Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες 

3. Παραδείγματα 

4. Εφαρμογές 

5.Αναστοχασμός 

Τετράδιο Εργασιών

1. Ασκήσεις και προβλήματα 

Ασκήσεις εμπέδωσης και προβλήματα για ατομική και

ομαδική εργασία.

2.Διερεύνηση - Επέκταση (Όχι πάντοτε)

Σειριακή Λειτουργία



Πολύ χρήσιμα στο νέο βιβλίο

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Στο θεωρητικό μέρος των ενοτήτων περιλαμβάνει: 

Α. Το θεωρητικό μέρος και κάποια σημαντικά ερευνητικά δεδομένα για το μαθηματικό

περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας καθώς και το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό.

Β. Τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών/ριών και το νέο περιεχόμενο της κάθε ενότητας.

Γ. Παρουσιάζονται, επίσης, οι δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσουν οι μαθητές/ήτριες

στη συγκεκριμένη ενότητα καθώς και οι συνηθέστερες παρανοήσεις. Προτείνονται τεχνικές

για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων δυσκολιών και επισημαίνονται κύρια σημεία που

πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα στη διδασκαλία.

Δ. Εποπτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσον διερεύνησης μαθηματικών ιδεών,

ανάπτυξης στρατηγικών και επίλυσης προβλημάτων.

Η δομή κάθε κεφαλαίου

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα - Στόχοι 

Εποπτικό υλικό - Διδακτικά εργαλεία 

Ψηφιακά εργαλεία 

Περιγραφή εργασιών 



Κριτική



Αναδιάρθρωση της ύλης



Σημείωση για τα κεφάλαια 45, 47,46,49,50, 

54,55 και το 8ο επαναληπτικό 

Το διδακτικό υλικό των κεφαλαίων αυτών είναι αυξημένης δυσκολίας για τους
μαθητές- Για τους λόγους αυτούς προτείνεται το περιεχόμενο των κεφαλαίων
αυτών να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά αφενός ως υλικό για εξατομικευμένη
διδασκαλία, αφετέρου μέρος του υλικού αυτού να διδάσκεται στο σύνολο των
μαθητών/τριών της τάξης, σύμφωνα με το μαθησιακό τους επίπεδο με την
προϋπόθεση αφιέρωσης επαρκούς διδακτικού χρόνου για το κάθε ένα διδακτικό
αντικείμενο εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού.

Αναδιάρθρωση της ύλης-19/9/2016 



Έρευνα του Ι.Ε.Π. (2015) σε Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. 70







Κριτική 

 Aυτή την ειδυλλιακή προοπτική έρχεται να την ισοπεδώσει η πραγματικότητα. 
Kαι η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο τρόπος διδασκαλίας: δε χωράει σε 
συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες για την κάλυψη της ύλης 

Το καινούργιο στα νέα βιβλία είναι η προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας. Τα βιβλία και οι 

οδηγίες προς τους διδάσκοντες ευελπιστούν ότι αντί της «μετωπικής» θα έχουμε 

«συμμετοχική» διδασκαλία.

Προϋποθέτει εκπαιδευτικούς που έχουν εμπεδώσει μια τέτοια διδακτική

μέθοδο μέσα από δική τους τέτοιου τύπου εκπαίδευση

Μαρίνης Στέλιος, Φθινόπωρο 
2006: Το Περιοδικό

H ύλη γιγαντώνεται και κατεβαίνει σε όλο και χαμηλότερες τάξεις! Aπό την άλλη 

καταργείται η ενασχόληση των μαθητών με καθαρά προμαθηματικές έννοιες που είναι 

οι πλέον κατάλληλες για βιωματική διδασκαλία.



Κριτική 



Σας ευχαριστώ


