Η Διαύρεςη 134:5
Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

 Μεριςμού

◦ Θϋλω να μοιρϊςω 134 ςε 5

 Μέτρηςησ

◦ Θϋλω να βρω πόςεσ ομϊδεσ των 5 υπϊρχουν
ςτο 134

Μάθημα 4ο
Η διαίρεςη (ςυνέχεια)
Είδη ερωτήςεων

 Αντίςτροφη του πολλαπλαςιαςμού

◦ Θϋλω να βρω τον αριθμό που αν
πολλαπλαςιϊςω με το 5 μου δύνει 134

 Διαδοχικέσ αφαιρέςεισ

◦ Θϋλω να βρω πόςεσ ομϊδεσ των 5 μπορούν
να προκύψουν από το 134

Πόςεσ ομϊδεσ των 5
μπορώ να φτιϊξω;

Η Διαύρεςη 134:5



Η Διαύρεςη 134:5

Μετατρϋπω την
εκατοντϊδα ςε 10
δεκϊδεσ

Από πού
θα
ξεκινόςω;
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Η Διαύρεςη 134:5

Η Διαύρεςη 134:5

Έχουμε 13 δεκϊδεσ.
Πόςεσ ομϊδεσ των 5
μπορούμε να
φτιϊξουμε;

Η Διαύρεςη 134:5

Έχουμε 34 μονϊδεσ.
Πόςεσ ομϊδεσ των 5
μπορούμε να
φτιϊξουμε;

Επαλόθευςη
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Η διαύρεςη


Εφαρμόςτε την ύδια διαδικαςύα με τουσ
κύβουσ του Dienes ςε μια πιο
απαιτητικό διαύρεςη!

Διαύρεςη κλαςμϊτων

2 1
4 :1
3 6

Πόςεσ ομϊδεσ των 2/3 μπορούν
να γύνουν από το 1 ¼;

1 2
1 :
4 3

3

Σι ςημαύνει αυτό η διαύρεςη;

5 1
:
3 2

Διαύρεςη κλαςμϊτων
 Γρϊψτε ϋνα δικό ςασ

παρϊδειγμα και λύςτε το!
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Εύδη ερωτόςεων (Ι)


Απομνημόνευςησ
◦ Ποια βόματα πρϋπει να ακολουθόςεισ για να διαιρϋςεισ
ϋνα κλϊςμα με ϋνα ϊλλο;

Περύ ερωτόςεων



Κατανόηςησ
◦ Εξόγηςε πώσ μπορώ να απλοποιόςω ϋνα κλϊςμα,
όπωσ π.χ. το 4/12.



Εφαρμογήσ
◦ Δώςε μου παραδεύγματα αριθμών των οπούων μπορώ
να βρω εύκολα το 1/5 τουσ.
◦ Δώςε μου παραδεύγματα αριθμών των οπούων μπορώ
να βρω εύκολα τα 3/4 τουσ.

Εύδη ερωτόςεων (ΙΙ)


Σαξινομύα του Bloom

Ανάλυςησ
◦ Τπϊρχει κϊτι ιδιαύτερο ςτουσ αριθμούσ των οπούων
μπορώ να βρω εύκολα το 1/5 τουσ;



Αξιολόγηςησ
◦ Πώσ βρύςκουμε τα 5/8 ενόσ αριθμού ό μιασ ποςότητασ;
◦ Αν διαιρϋςω ϋνα κλϊςμα με ϋνα ϊλλο κλϊςμα το
αποτϋλεςμα θα εύναι πϊντα ϋνασ αριθμόσ μικρότεροσ
από το πρώτο κλϊςμα. Ναι ό Όχι; Εξόγηςε.
◦ Δύνω ςτουσ μαθητϋσ παραδεύγματα με ςυνηθιςμϋνα
λϊθη και τουσ ζητώ να τα εντοπύςουν και να τα
διορθώςουν.



Καταςκευήσ
◦ Η απϊντηςη εύναι 3/8. Ποια εύναι η ερώτηςη;

Μάθηση / Γνώση / Απομνημόνευση
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Σαξινομύα του Bloom
1. Γνώςη


ςυγκεκριμϋνων ςτοιχεύων
◦ ορολογύασ



τρόπων και μϋςων που επιτρϋπουν τη
χρόςη των ςυγκεκριμϋνων ςτοιχεύων
◦
◦
◦
◦

Σαξινομύα του Bloom
2. Κατανόηςη


Μετϊφραςη
◦ από ϋνα αφηρημϋνο επύπεδο ςε ϊλλο
◦ από ςυμβολικϋσ μορφϋσ ςε ϊλλεσ μορφϋσ ό αντύςτροφα
◦ από μια προφορικό μορφό ςε ϊλλη προφορικό μορφό




Ερμηνεύα
Προϋκταςη

3. Εφαρμογή
4. Ανάλυςη




ςτοιχεύων
ςχϋςεων
οργανωτικών αρχών

ςυμβϊςεων
ταξινομόςεων και κατηγοριών
κριτηρύων
μεθοδολογύασ

Σαξινομύα του Bloom
5. Σύνθεςη
Παραγωγό μιασ μοναδικόσ επικοινωνύασ
 Παραγωγό ενόσ ςχεδύου δρϊςησ ό
προτεινόμενο ςύνολο ενεργειών
 Παραγωγό ενόσ ςυνόλου αφηρημϋνων
ςχϋςεων


6. Αξιολόγηςη
Κρύςεισ με βϊςη εςωτερικϋσ μαρτυρύεσ
 Κρύςη με βϊςη εξωτερικϊ κριτόρια
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Σαξινομύα του Bloom

Σαξινομύα του Bloom

1. Γνώςη

2. Κατανόηςη

γνωρύζει κοινούσ όρουσ γνωρίζει
μεθόδουσ, διαδικαςίεσ, βαςικέσ έννοιεσ
γνωρύζει αρχϋσ
 προςδιορύζει, περιγρϊφει, αναγνωρύζει,
αποκαλεύ, κατατϊςςει, ςυνδυϊζει,
κατονομάζει, περιγρϊφει, αναπαράγει,
επιλϋγει, διατυπώνει





κατανοεύ γεγονότα και αρχϋσ, ερμηνεύει τα
δεδομϋνα, ερμηνεύει ςχεδιαγρϊμματα,
μετατρέπει λεκτικά δεδομένα ςε
μαθηματικούσ τύπουσ, εντοπύζει
μελλοντικϋσ ςυνϋπειεσ, δικαιολογεύ
μεθόδουσ και διαδικαςύεσ
 υπεραςπύζεται, διακρύνει, εντοπίζει,
εξηγεί, επεκτεύνει, γενικεύει, δίνει
παραδείγματα, παραφρϊζει, προβλϋπει,
ξαναγρϊφει, ςυνοψύζει, μετατρέπει,
ςυμπεραύνει

Σαξινομύα του Bloom

Σαξινομύα του Bloom

3. Εφαρμογή

4. Ανάλυςη

εφαρμόζει ϋννοιεσ και αρχϋσ ςε νϋεσ
καταςτϊςεισ, εφαρμόζει νόμουσ και
θεωρίεσ ςτην πράξη, επιλύει μαθηματικϊ
προβλόματα, καταςκευϊζει
ςχεδιαγρϊμματα, χρηςιμοποιεύ ςωςτϊ μύα
μϋθοδο ό διαδικαςύα
 μεταβϊλλει, ανακαλύπτει, χειρύζεται,
τροποποιεύ, προβλϋπει, προετοιμϊζει,
παρϊγει, ςυςχετύζει, δεύχνει, επιλύει,
χρηςιμοποιεί, αποδεικνύει, υπολογίζει,
ενεργεί





αναγνωρύζει πιθανότητεσ που δεν ϋχουν
διατυπωθεύ, αναγνωρίζει λογικά
ςφάλματα ςτο ςυλλογιςμό, διακρίνει
ανάμεςα ςε γεγονότα και ςυμπεράςματα,
αξιολογεί αν τα δεδομένα είναι ςχετικά ή
άςχετα, αναλύει την οργανωτικό δομό μύασ
εργαςύασ
 κομματιϊζει, διαφοροποιεύ, διαχωρύζει,,
διακρίνει, ςυμπεραύνει, ςυνϊγει,
ςυςχετίζει, επιλϋγει, υποδιαιρεύ,
κατηγοριοποιεί
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Σαξινομύα του Bloom

Σαξινομύα του Bloom

5. Σύνθεςη

6. Αξιολόγηςη



γρϊφει ϋνα θϋμα οργανωμϋνο καλϊ, εκφωνεύ
ϋναν καλϊ οργανωμϋνο λόγο, γρϊφει ϋνα
διόγημα ό πούημα, προτεύνει ϋνα ςχϋδιο για
ϋνα πεύραμα, αντλώντασ γνώςεισ από
διαφορετικούσ τομεύσ ολοκληρώνει ένα
ςχέδιο για την επίλυςη ενόσ προβλήματοσ,
διαμορφώνει ϋνα νϋο ςχϋδιο για την κατϊταξη
αντικειμϋνων
 ςυνδυϊζει, ςυνθέτει, δημιουργεύ, ςχεδιϊζει,
εξηγεύ, γενικεύει, τροποποιεύ, οργανώνει,
επαναδιευθετεύ, ανακαταςκευϊζει, ςυςχετύζει,
αναδιοργανώνει, ξαναγρϊφει, ςυνοψύζει, λϋει,
γρϊφει, ςυντϊςςει, επινοεί



Παιδαγωγικό γνώςη περιεχομϋνου

Παιδαγωγικό γνώςη περιεχομϋνου



(Γιατύ) εύναι ςημαντικό αυτό που θα διδϊξω;

κρύνει τη λογικό ςυνοχό γραπτών δεδομϋνων
κρύνει την επϊρκεια με την οπούα
υποςτηρύζονται από τα δεδομϋνα τα
ςυμπερϊςματα για ϋνα θϋμα, κρίνει την αξία
μίασ εργαςίασ χρηςιμοποιώντασ εςωτερικά
κριτήρια, κρύνει την αξύα μύασ εργαςύασ
χρηςιμοποιώντασ εξωγενεύσ δεύκτεσ μϋτρηςησ
τησ αρτιότητασ
 ςυγκρίνει, ςυμπεραύνει, αντιπαραθέτει,
κριτικϊρει, περιγρϊφει, διακρύνει, εξηγεύ,
δικαιολογεύ, ερμηνεύει, ςυςχετύζει, ςυνοψύζει,
υποςτηρύζει, εκτιμϊ



(Γιατύ) εύναι ςημαντικό αυτό που θα διδϊξω;

ημαντικότητα
◦ Ποιεσ από τισ ϋννοιεσ εύναι οι πιο ςημαντικϋσ;

◦ Ποιεσ από τισ ϋννοιεσ εύναι οι πιο ςημαντικϋσ;


Πώσ θα διαπιςτώςω τι ξϋρουν όδη οι μαθητϋσ μου;



Πώσ θα διαπιςτώςω τι ξϋρουν όδη οι μαθητϋσ μου;



Πώσ θα ςυνδϋςω τη νϋα γνώςη με αυτό που ξϋρουν;



Πώσ θα ςυνδϋςω τη νϋα γνώςη με αυτό που ξϋρουν;



Κϊτω από ποιεσ διαφορετικϋσ οπτικϋσ μπορώ να το εξετϊςω;



Κϊτω από ποιεσ διαφορετικϋσ οπτικϋσ μπορώ να το εξετϊςω;



Οι ερωτόςεισ του βιβλύου «προκαλούν» τουσ μαθητϋσ;

◦ π.χ. διαθεματικότητα




Οι ερωτόςεισ του βιβλύου «προκαλούν» τουσ μαθητϋσ;

Γνώςη

◦ π.χ. διαθεματικότητα

ύνδεςη

◦ Αν όχι τι μπορώ να ρωτόςω;

◦ Αν όχι τι μπορώ να ρωτόςω;

◦ Ποιο εύδοσ απϊντηςησ περιμϋνω;

◦ Ποιο εύδοσ απϊντηςησ περιμϋνω;

◦ Σι εύδουσ λϊθη;

◦ Σι εύδουσ λϊθη;

Πώσ ξϋρω ότι οι μαθητϋσ μου «ϋμαθαν»;

Πρόκληςη



Αξιολόγηςη

Πώσ ξϋρω ότι οι μαθητϋσ μου «ϋμαθαν»;
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χϋδιο μαθόματοσ

Η αντύςτροφη (;) πορεύα…

Η πυραμύδα του πλούτου
29 m
0,6%
344 m
7,5%

1035 m
22,5%
3184 m
69,3%



τόχοι – βαςικϋσ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ



Ρεαλιςτικό κατϊςταςη



Μετϊβαςη από το πραγματικό ςτο
αφηρημϋνο



Ευελιξύα – δυνατότητα πολλαπλών
«διαδρομών» ανϊλογα με τισ
δυνατότητεσ των μαθητών



Δυνατότητα διαρκούσ αξιολόγηςησ

Η… ςωςτό πυραμύδα του πλούτου

$ 87,5 trn
39,3%
$ 95,9 trn
43,1%

$ 32,1 trn
14,4%
$ 7,3 trn
3,3%
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χϋδιο μαθόματοσ

τόχοι – βαςικϋσ ϋννοιεσ



τόχοι – βαςικϋσ μαθηματικϋσ ϋννοιεσ



Ρεαλιςτικό κατϊςταςη



Μετϊβαςη από το πραγματικό ςτο
αφηρημϋνο



Ευελιξύα – δυνατότητα πολλαπλών
«διαδρομών» ανϊλογα με τισ
δυνατότητεσ των μαθητών



Δυνατότητα διαρκούσ αξιολόγηςησ

Εντοπιςμόσ ςχετικού/ών κεφαλαύου/ων
ςτο βιβλύο τησ Ε΄ Δημοτικού.
 Καταγραφό εννοιών – εννοιολογικόσ
χϊρτησ


Η πυραμύδα του πλούτου
Ταξινομία Bloom
Γνώςη
Κατανόηςη
Εφαρμογό
Ανϊλυςη
ύνθεςη
Αξιολόγηςη

29 m
0,6%
344 m
7,5%

1035 m
22,5%
3184 m
69,3%

$ 87,5 trn
39,3%
$ 95,9 trn
43,1%

$ 32,1 trn
14,4%
$ 7,3 trn
3,3%
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