
Η Εκπαιδευηική ζειρά για ηην Α΄ Δημοηικού (1999) 
 

“Ανακαλύπτω τα Μαθηματικά μου” 
 

 

                       
 

Το εν λόγυ έπγο δεν έσει δημοζιεςθεί από εκδοηικό, όμυρ είναι ολοκληπυμένο, έσει επίζημα 

δημοζιοποιηθεί και έσει κπιθεί από ηο Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο. Αποηελεί καππό ηηρ ζςνεπγαζίαρ μος 

με ηον τςσοπαιδαγυγό κ. Λ. Αναγνώζηος και ηη ζκιηζογπάθο Β. Λάζκα. Η ζειπά πεπιλαμβάνει ηα 

ακόλοςθα: 
 

1. Γύο εγσειπίδια για ηον μαθηηή, ζε ηεηπασπυμία (Α΄ και Β΄ ηεύσορ, ζςνολικά 246 ζελίδερ). 

2. Ένα βιβλίο αναλςηικών ΟΓΗΓΙΩΝ για ηο δάζκαλο 318 ζελίδυν ζε πλήπη ανηιζηοισία με ηα 

βιβλία ηος μαθηηή, ζε δισπυμία. 

3. Φύλλα αξιολόγηζηρ για ηον μαθηηή, 14 ζελίδερ. 

4. Πλήπερ πακέηο εποπηικού ςλικού. 
 

Οι βαζικέρ απσέρ ηηρ ππόηαζήρ μαρ είναι οι ακόλοςθερ 
 

 Οιόθιεξε ε δηδαθηηθή πξόηαζε βαζίδεηαη ζηε γεληθή ηδέα όηη ηα Μαζεκαηηθά κνξθώλνπλ ην 

καζεηή όπσο όια ηα καζήκαηα.  



 Σηεξίδεηαη ζε ζαθή καζεκαηηθή θαη δηδαθηηθή αληίιεςε, απνδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηελ πξνζζεηηθή αλάιπζε ησλ αξηζκώλ θαη ζηνλ αξηζκεηηθό ππνινγηζκό κε 

ζηξαηεγηθέο ζθέςεο. 

 Η καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή αλαθάιπςε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή. Ωο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη πνιπαηζζεηήξηα θαη 

δηαζεκαηηθή. 

 Ξεθηλά από ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο άηππεο γλώζεηο θαη ελζαξξύλεη θάζε δηδαγκέλε ή αδίδαθηε 

ζηξαηεγηθή ησλ παηδηώλ. 

 Επεθηείλεηαη ζηα ιεγόκελα αλνηρηά πξνβιήκαηα. 

 Καηνλνκάδεη θάζε θνξά θαη ζπλδέεη ζπλερώο ηα πνιιαπιά θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ζθέςεο, από 

ηελ αηζζεηήξηα αληίιεςε κέρξη ηελ ελλνηνινγηθή ζθέςε θαη αληίζηξνθα. 

 Ο δάζθαινο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πινύζην πιηθό, ην νπνίν δελ παξαηίζεηαη ζσξεδόλ θαη αδόκεην, 

αιιά ζύκθσλα κε δηδαθηηθά θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ όια ηα επίπεδα κάζεζεο. 

 Πξνηείλεη εύρξεζηα επνπηηθά κέζα, ηα νπνία εληζρύνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

(π. ρ. θάξηεο γηα θξύςηκν, δηαξζξσκέλε δεθάδα θαη εηθνζάδα, δηαξζξσκέλε αξηζκνγξακκή, 

δάθηπια θιπ.) 

 Πξνσζεί ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Γνληκνπνηεί πνιιέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Τν βηβιίν ηνπ δαζθάινπ έρεη καζεζηαθό ραξαθηήξα θπξίσο γηα ηνλ ίδην ην δάζθαιν ζηεξίδνληάο 

έηζη ζην δηδαθηηθό ηνπ έξγν. Τνλ εμνπιίδεη κε ζπζηεκαηνπνηεκέλεο γλώζεηο πνπ ζα απνβνύλ 

ρξήζηκεο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ αμηνιόγεζε. 
 

Η εν λόγυ εκπαιδεςηική ζειπά για ηην Α΄ ηάξη ηος Γημοηικού ζσολείος ζςνιζηά μια διδακηική 

ππόηαζη πεαλιζηική, ππυηόηςπη και πλούζια, η οποία μποπεί ακόμα να ανανεώζει ηο πεπιεσόμενο 

ηυν εγσειπιδίυν πος διδάζκονηαι ζήμεπα. 

 

 


