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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Η  επιλογή σηρ διδαςκαλίαρ σηρ ενόσησαρ ατσήρ γίνεσαι  ςύμυψνα με σιρ εξήρ 

παπαδοφέρ: 

1. Σο ππόβλημα είναι «πηγή» νοήμασορ σηρ μαθημασικήρ γνώςηρ 

2.  Ππψσίςσψρ, πεδίο δοκιμαςίαρ σηρ γνώςηρ μαθησών-σπιών είναι η 

επίλτςη πποβλήμασορ και δετσεπετόνσψρ η ευαπμογή αλγοπίθμψν και 

κανόνψν  

3. Μαθαίνψ Μαθημασικά ςημαίνει «κάνψ Μαθημασικά», «μαθαίνψ δπώνσαρ» 

όποτ δπψ ςημαίνει απανσώ ππψσογενώρ ςε επψσήμασα μέςψ 

μαθημασικών γνώςεψν. (δπψ= λύνψ ππόβλημα) 

4. Σο ππόβλημα και οι διαδικαςίερ λύςηρ σοτ δημιοτπγούν πεπιβάλλον 

ειςαγψγήρ εννοιών και ευαπμογήρ σοτρ . 

Γενικά δημιοτπγείσαι πεπιβάλλον οικοδόμηςηρ γνώςηρ. 

 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ :ΟΜΑΔΟΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ 

 Η σάξη φψπίζεσαι ςε ομάδερ σψν σπιών (3) και σεςςάπψν (4) παιδιών από 

σον διδάςκονσα.Η επιλογή γίνεσαι με ςσόφο σην όςο καλύσεπη εςψσεπική 

ιςοπποπία , δηλαδή σην ςτνοφή ςσο επίπεδο ςτνεπγαςίαρ  και δπάςηρ και 

ςτνειςυοπάρ ςσο μάθημα. 

 Η παπέμβαςη σοτ διδάςκονσα είναι επικοτπική ςσο επίπεδο σηρ 

επεξήγηςηρ σψν εννοιών ποτ εμυανίζονσαι ςσα πποβλήμασα ποτ θα 

δοθούν ςση σάξη ππιν ξεκινήςει η επγαςία σψν μαθησών-σπιψν.  

 Δίνονσαι σα απαπαίσησα υύλλα επγαςίαρ .ση ςτγκεκπιμένη πεπίπσψςη 

δίνεσαι ένα υύλλο επγαςίαρ για κάθε ππόβλημα ςε κάθε ομάδα όποτ θα 

δοθεί και η σελική απάνσηςη σηρ ομάδαρ . 

 Η απάνσηςη ςσο ππόβλημα θα επικτπψθεί  από σιρ τπόλοιπερ ομάδερ με 

σην ανακοίνψςη  σηρ από σα μέλη σηρ ομάδαρ ςε όλη σην σάξη, έσςι μεσά 

από ομαδική ςτζήσηςη (επικοινψνία-επεξεπγαςίαα επιφειπημάσψν )  θα 

εγκτποποιήςοτμε σο ζησούμενο αποσέλεςμα.  

 

ΣΟΦΟΙ 

1.  Να επιλέγοτν σα επγαλεία ποτ φπειάζονσαι από ση μαθημασική γνώςη 

ποτ έφοτν και να σα φπηςιμοποιούν  ςψςσά, δηλαδή ςση κασεύθτνςη σηρ 

λύςηρ σοτ πποβλήμασορ.       
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2. Να μονσελοποιούν σα δεδομένα ενόρ πποβλήμασορ ή να «μεσαυπάζοτν» 

σιρ λεκσικέρ πεπιγπαυέρ ενόρ πποβλήμασορ ςση «μαθημασική γλώςςα»  

3. Να ςτνδέςοτν σιρ έννοιερ με διάυοπα αναπαπαςσαςιακά ςτςσήμασα. 

4. Να ευαπμόςοτν σιρ διαδικαςίερ ποτ απαισούνσαι για σην επίλτςη σηρ 

εξίςψςηρ ποτ θα πποκύχει. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΙ ΣΟΦΟΙ 

1Να κασανοούν απλέρ έννοιερ Οικονομίαρ (σόκορ ,επισόκιο κλπ) καθώρ και 

απλέρ έννοιερ Φημείαρ  (πεπιεκσικόσησα ). 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. Θέμασα Οικονομίαρ. 

2. Θέμασα Φημείαρ. 

 

 

Δπαςσηπιόσησερ. 

Οι μαθησέρ ςε ομάδερ καλούνσαι να επιλύςοτν σα παπακάσψ πποβλήμασα 

 

1ο Υύλλο επγαςίαρ: Ππόβλημα. Από κευάλαιο  4000 Ετπώ ένα μέπορ σοτ 

κασασέθηκε ςε μια σπάπεζα ππορ 5% και σο τπόλοιπο ςε μια άλλη σπάπεζα 

ππορ 3%.Μεσα από ένα φπόνο ειςππάφσηκαν ςτνολικά  175 Ετπώ σόκοι .Ποιό 

ποςό σοκίςσηκε ππορ 5% και ποιο ππορ 3%;  

 

Ζησείσαι από σιρ ομάδερ να υσιάξοτν ένα «ςφήμα» αν επιθτμούν σο οποίο θα 

δημιοτπγήςει μια αναπαπαςσαςιακή δομή η οποία θα οδηγήςει ςση λύςη σοτ 

πποβλήμασορ πιο εύκολα  

 

2ο Υύλλο επγαςίαρ: Ππόβλημα. Πόςο καθαπό οινόπνετμα ππέπει να πποςθέςει 

έναρ υαπμακοποιόρ   ςε 200ml  διάλτμα οινοπνεύμασορ πεπιεκσικόσησαρ 15%  

για να πάπει διάλτμα οινοπνεύμασορ 32%;      

 

Ζησείσαι από σιρ ομάδερ να υσιάξοτν ένα «ςφήμα» αν επιθτμούν σο οποίο θα 

δημιοτπγήςει μια αναπαπαςσαςιακή δομή η οποία θα οδηγήςει ςση λύςη σοτ 

πποβλήμασορ πιο εύκολα 


