Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Περιεχόμενο μαθόματοσ
Επανϊληψη
Παρϊγοντεσ που επιδρούν ςτο διδακτικό
ςχεδιαςμό
 2-3 προαιρετικϋσ εργαςύεσ
 Σχϋδια διδαςκαλύασ



Μάθημα 1ο
Εισαγωγή

◦ Εργαςύα ςε ομϊδεσ 2-4 ατόμων
◦ Βαθμόσ: 70% γραπτό εξϋταςη
30% ομαδικό εργαςύα


Δηλώςτε τισ ομϊδεσ ςασ μέςω email μϋχρι
τισ 6 Νοεμβρύου!

Επικοινωνύα
http://ecourse.uoi.gr
κλειδύ: did2009

ktatsis@uoi.gr

twitter: tatsis_kostas
Τηλϋφωνο: 2651005870
Ώρεσ ςυνεργαςύασ:
◦Τετϊρτη 17:00-19:00
◦Πϋμπτη 17:00-19:00
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Έκτακτο μϊθημα!

Πτυχιακϋσ εργαςύεσ
 Συνϊντηςη μετϊ το τϋλοσ του

Παραςκευό 25 Οκτωβρύου

ςημερινού μαθόματοσ ςτο γραφεύο
μου.
 Όποια φοιτότρια δεν παρευρεθεύ ςτη
ςυνϊντηςη χωρύσ να ενημερώςει για
την απουςύα τησ, θα διαγραφεύ.

17:00-20:00 ςτο
Αμφιθέατρο του 1ου
ορόφου!

Σκοπού Μαθηματικών (Ι)
1.

Η κατανόηςη ςτοιχειωδών
μαθηματικών μεθόδων.

2.

Η καλλιϋργεια τησ μαθηματικόσ
γλώςςασ ωσ μϋςο επικοινωνύασ.

3.

Η εξοικεύωςη με τη διαδικαςύα
παραγωγόσ ςυλλογιςμών και την
αποδεικτική διαδικαςία.

4.

Η ανϊπτυξη τησ ικανότητασ επίλυςησ
προβλημάτων.

Σκοπού Μαθηματικών (ΙΙ)
5.

Η ανϊδειξη τησ δυνατότητασ εφαρμογήσ
και πρακτικόσ χρόςησ των
μαθηματικών.

6.

Η ανϊδειξη τησ δυναμικήσ διάςταςησ
τησ μαθηματικόσ επιςτόμησ (ιςτορικό
εξϋλιξη των μαθηματικών εργαλεύων,
ςυμβόλων και εννοιών).

7.

Η καλλιϋργεια θετικήσ ςτάςησ απϋναντι
ςτα μαθηματικϊ.
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Χαρακτηριςτικϊ δαςκϊλου


γνώςη του περιεχομϋνου



παιδαγωγική γνώςη του περιεχομένου



γνώςη του προγρϊμματοσ ςπουδών



Παιδαγωγικό γνώςη περιεχομϋνου


(Γιατύ) εύναι ςημαντικό αυτό που θα διδϊξω;



Πώσ θα διαπιςτώςω τι ξϋρουν όδη οι μαθητϋσ μου;



Πώσ θα ςυνδϋςω τη νϋα γνώςη με αυτό που ξϋρουν;



Κϊτω από ποιεσ διαφορετικϋσ οπτικϋσ μπορώ να το εξετϊςω;



Οι ερωτόςεισ του βιβλύου «προκαλούν» τουσ μαθητϋσ;

◦ Ποιεσ από τισ ϋννοιεσ εύναι οι πιο ςημαντικϋσ;

θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτα Μαθηματικϊ

◦ π.χ. διαθεματικότητα

◦ Αν όχι, τι μπορώ να ρωτόςω;
◦ Ποιο εύδοσ απϊντηςησ περιμϋνω;
◦ Τι εύδουσ λϊθη;


Πώσ ξϋρω ότι οι μαθητϋσ μου «ϋμαθαν»;

Παιδαγωγικό γνώςη περιεχομϋνου



(Γιατύ) εύναι ςημαντικό αυτό που θα διδϊξω;
◦ Ποιεσ από τισ ϋννοιεσ εύναι οι πιο ςημαντικϋσ;



Πώσ θα διαπιςτώςω τι ξϋρουν όδη οι μαθητϋσ μου;



Πώσ θα ςυνδϋςω τη νϋα γνώςη με αυτό που ξϋρουν;



Κϊτω από ποιεσ διαφορετικϋσ οπτικϋσ μπορώ να το εξετϊςω;



Οι ερωτόςεισ του βιβλύου «προκαλούν» τουσ μαθητϋσ;

Σημειώςτε τα:
◦ ρόματα
◦ ουςιαςτικϊ
◦ επύθετα

◦ π.χ. διαθεματικότητα

◦ Αν όχι, τι μπορώ να ρωτόςω;
◦ Ποιο εύδοσ απϊντηςησ περιμϋνω;
◦ Τι εύδουσ λϊθη;


Πώσ ξϋρω ότι οι μαθητϋσ μου «ϋμαθαν»;
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(Γιατύ) εύναι ςημαντικό
αυτό που θα διδϊξω;



Ποιεσ από τισ ϋννοιεσ
που περιϋχονται ςτο
βιβλύο εύναι οι πιο
ςημαντικϋσ;

Σημειώςτε τα:
◦ ρόματα
◦ ουςιαςτικϊ
◦ επύθετα

Πώσ θα διαπιςτώςω τι
ξϋρουν όδη οι μαθητϋσ
μου;
Πώσ θα ςυνδϋςω τη νϋα
γνώςη με αυτό που
ξϋρουν;
Οι ερωτόςεισ του βιβλύου
«προκαλούν» τουσ
μαθητϋσ;
Αν όχι τι μπορώ να
ρωτόςω;
Ποιο εύδοσ απϊντηςησ
περιμϋνω;
Τι εύδουσ λϊθη;

Πώσ ξϋρω ότι οι μαθητϋσ
μου «ϋμαθαν»;

Τι εύναι οι εννοιολογικού χϊρτεσ

Τι εύναι οι εννοιολογικού χϊρτεσ
Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ:


βαςύζονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ μαθηςιακϋσ
θεωρύεσ



ϋχουν ιεραρχική δομή με την πιο γενικό ϋννοια
να τοποθετεύται ςτην κορυφό του χϊρτη και τισ
πιο ειδικϋσ να ακολουθούν



οι ςύνδεςμοι ανϊμεςα ςτισ ϋννοιεσ περιϋχουν
φράςεισ που περιγρϊφουν τη ςχϋςη μεταξύ
των εννοιών που ςυνδϋουν.
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Εννοιολογικόσ χϊρτησ

Χρόςεισ του εννοιολογικού
χϊρτη

Συμπλόρωςη εννοιολογικού χϊρτη

Δημιουργύα εννοιολογικού χϊρτη
… και λεκτικό περιγραφό του
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Εννοιολογικϋσ αναπαραςτϊςεισ (1)

Εννοιολογικϋσ αναπαραςτϊςεισ (3)

Εννοιολογικϋσ αναπαραςτϊςεισ (2)

Εννοιολογικϋσ αναπαραςτϊςεισ (4)
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Εννοιολογικόσ χϊρτησ

Πρώτη εργαςύα


Ατομικό ό ομαδικό



Αποςτολό μϋςω email ό παρϊδοςη ςτο μϊθημα
τησ 30ησ Οκτωβρύου.



Επιλϋξετε ϋνα κεφϊλαιο από τα ςχολικϊ βιβλύα
των τϊξεων Δ΄, Ε΄ ό ΣΤ΄.



Σχεδιϊςτε ϋναν εννοιολογικό χϊρτη για το
ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο.
◦ Η ςχεδύαςη μπορεύ να γύνει με το χϋρι ό με κϊποιο
ςχεδιαςτικό πρόγραμμα (π.χ. Cmap Tools)



Επιδιώξτε οι ςύνδεςμοι ανϊμεςα ςτισ ϋννοιεσ να
περιϋχουν φρϊςεισ που περιγρϊφουν τη ςχϋςη
μεταξύ των εννοιών που ςυνδϋουν!
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