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Μϊθηςη:
◦ η αξιολόγηςη αποτελεύ ςυςτατικό τησ
μϊθηςησ και τησ διδαςκαλύασ
◦ αντύ των «ψυχομετρικού τύπου» τεςτ,
προτεύνεται μια υποκειμενικό, ςυνεχόσ
αξιολόγηςη εκ μϋρουσ του δαςκϊλου
◦ γιατύ οι δϊςκαλοι αντιδρούν ςτην
αξιολόγηςό τουσ;

Μαθηματικϊ:
◦ περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών
◦ διϊρθρωςη «ύλησ»
◦ η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε
ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και
λεπτομερειών.
Αντύ αυτού: επύκεντρο να εύναι «μεγϊλεσ
ιδϋεσ» των Μαθηματικών και ςχετικϋσ με
αυτϋσ διαδικαςύεσ

Ιςότητα ευκαιριών:
◦ Ιδανικό: ύςεσ ευκαιρύεσ  μεγιςτοποιούν τη δυνατότητα
των μαθητών να αναδεύξουν τισ ικανότητϋσ τουσ
◦ Σταθμιςμϋνα τεςτ  δημιουργούν προβλόματα ςε
μαθητϋσ, ανϊλογα με το κοινωνικο-οικονομικό τουσ
επύπεδο
◦ ταθμιςμϋνα τεςτ  κατϊκτηςη επαγγελματικόσ θϋςησ
◦ Δεν αξιολογούμε ϋνα ϊτομο αντικειμενικϊ, αλλϊ πώσ αυτό
το ϊτομο δρα κϊτω από ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ
◦ υγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ ευνοούν τα αγόρια – ιδύωσ
όταν υπϊρχει πύεςη χρόνου
◦ Σα κορύτςια τα πηγαύνουν καλύτερα όταν
χρηςιμοποιούνται γλωςςικϋσ περιγραφϋσ.
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Για να διαςφαλύςω ότι
η επιλογό θα εύναι
δύκαιη, θα δώςω ςε
όλουσ την ύδια
δοκιμαςύα: ςασ ζητώ να
ςκαρφαλώςετε πϊνω
ςε αυτό το δϋντρο!
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Διαφϊνεια:
◦ Η αξιολόγηςη ϋχει ςυνδεθεύ με
μυςτικοπϊθεια. Αντύ αυτού: ανοιχτό
διαδικαςύα που να περιλαμβϊνει
ςυζότηςη και διαπραγμϊτευςη
◦ Εξετϊςεισ μεγϊλησ κλύμακασ μϋςω μιασ
βϊςησ αςκόςεων;
 Μπορούν να επαναχρηςιμοποιηθούν παλιϊ
προβλόματα;
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Εγκυρότητα:
◦ Προϋρχεται από «ψυχομετρικϊ τεςτ»
και δεν μπορεύ να μετρηθεύ:
 κατϊ τη διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ
 ςε ςύγχρονεσ μεθόδουσ (project, portfolio)

◦ Αν δώςουμε ςτουσ μαθητϋσ το ύδιο τεςτ
ςε δύο χρονικϋσ ςτιγμϋσ και πϊρουμε
παρόμοιεσ απαντόςεισ, τότε η
διδαςκαλύα μασ ϋχει αποτύχει!
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Συνϊφεια:
◦ διαφορετικού τύπου δεδομϋνα μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν για:
 παρακολούθηςη τησ προόδου των μαθητών
 λόψη διδακτικών αποφϊςεων
 αξιολόγηςη τησ επύδοςησ
 αξιολόγηςη τησ διδακτικόσ πρακτικόσ

◦ κϊποιοι προςμϋνουν όλα τα παραπϊνω από ϋνα
τεςτ
◦ ο δϊςκαλοσ πρϋπει να ιςορροπόςει μεταξύ τησ
τϊξησ του, των ςυναδϋλφων του και των
προώςταμϋνων του
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Κύριοσ ςκοπόσ εύναι η βελτύωςη τησ μϊθηςησ.
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Σα μαθηματικϊ πρϋπει να περιϋχονται ςε
αξιόλογα προβλόματα που πηγϊζουν από τον
πραγματικό κόςμο του μαθητό.

Οι δεύκτεσ πρϋπει να ςυνδϋουν την επύδοςη με
επύπεδα τησ μαθηματικόσ ςκϋψησ.

7.

Σα κριτόρια πρϋπει να εύναι ευρϋωσ γνωςτϊ, να
εφαρμόζονται με ςυνϋπεια και να περιλαμβϊνουν
χαρακτηριςτικϊ και λιγότερο χαρακτηριςτικϊ
παραδεύγματα.

8.

Η διαδικαςύα πρϋπει να εύναι ανοιχτό ςτουσ μαθητϋσ.

9.

Οι μαθητϋσ πρϋπει να λαμβϊνουν ανατροφοδότηςη
για τη δουλειϊ τουσ.

10.

Η ποιότητα μιασ δραςτηριότητασ δεν καθορύζεται
από το κατϊ πόςο μπορεύ να βαθμολογηθεύ
αντικειμενικϊ, αλλϊ από την αυθεντικότητϊ τησ και
από το κατϊ πόςο πληρού τισ προηγούμενεσ αρχϋσ.

3.

Οι μϋθοδοι πρϋπει να επιτρϋπουν ςτουσ μαθητϋσ
να αναδεύξουν κυρύωσ όςα ξϋρουν και όχι αυτϊ
που δεν ξϋρουν.

4.

Πρϋπει να περιλαμβϊνονται πολλαπλϋσ και
διαφορετικϋσ μορφϋσ ευκαιριών για τουσ
μαθητϋσ για να αναδεύξουν όςα γνωρύζουν.

5.

Πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη όλοι οι ςτόχοι
του αναλ. προγρϊμματοσ (και όχι μόνο οι
«κατώτεροι»).

Προπαύδεια Ελϋγξτε αν δύνουν αυτόματα την

Αξιολόγηςη




Ποιο εύναι μεγαλύτερο, το 2/3 ό το 3/2;

Με ποιο τρόπο θα μπορούςατε να δεύξετε
ποιο από τα κλϊςματα 2/3 και 3/2 εύναι
μεγαλύτερο; χεδιϊςτε και εξηγόςτε με
λϋξεισ. Θα έλεγα ότι το 2/3 είναι μικρότερο από το 3/2 γιατί όταν ο
αριθμητήσ είναι μεγαλύτεροσ από τον παρονομαςτή, τότε το
κλάςμα είναι μεγαλύτερο του 1. Το 3/2 ςημαίνει τρία μιςά,
δηλαδή 1 ½.



Μπορούν οι μαθητϋσ να απϊντηςη ςε ερωτόςεισ του
τύπου «Πόςο κϊνει 3×7;»
κϊνουν τισ βαςικϋσ
πρϊξεισ;



Καταλαβαύνουν οι
μαθητϋσ τι κϊνουν;



Ελϋγξτε αν γνωρύζουν ότι το 6×7
Έχουν οι μαθητϋσ κϊποια
ιςούται με: 3×7 + 3×7 = 21 +21 =42
ςτρατηγικό για να
βοηθηθούν;
τα 5 τελευταύα λεπτϊ του



ζητόςτε από τουσ
Μαθαύνουν οι μαθητϋσ μαθόματοσ
τη
μαθητϋσ να καταγρϊψουν (π.χ. ςε
νϋα γνώςη;



Δύνουν οι μαθητϋσ
ςωςτϋσ ό λογικϋσ λύςεισ
ςε απλϊ προβλόματα;

Ελϋγξτε αν μπορούν να εξηγόςουν
πώσ ϋλυςαν ϋνα πρόβλημα.

ϋνα ημερολόγιο) τι ϋμαθαν.
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Προπαύδεια


Μπορούν οι μαθητϋσ να
κϊνουν τισ βαςικϋσ Παραδεύγματα δραςτηριοτότων
πρϊξεισ;
1. Μετρόςτε ανϊ 7 μϋχρι να

φτϊςετε ςτο 84.
Χρηςιμοποιόςτε λϋξεισ,
αριθμούσ και εικόνεσ για να
 Έχουν οι μαθητϋσ κϊποια εξηγόςετε πώσ μπορεύτε να
μετρόςετε ανϊ 7.
ςτρατηγικό για να
2. Σο 4 × 13 ιςούται με 52;
βοηθηθούν;
Χρηςιμοποιόςτε λϋξεισ,
 Μαθαύνουν οι μαθητϋσ τη αριθμούσ και εικόνεσ για να
νϋα γνώςη;
εξηγόςετε την απϊντηςό ςασ.
3. Σο γινόμενο ιςούται με 24. Πεύτε
 Δύνουν οι μαθητϋσ
μου όλα τα ζεύγη ςτην
ςωςτϋσ ό λογικϋσ λύςεισ προπαύδεια που μασ δύνουν 24.


Καταλαβαύνουν οι
μαθητϋσ τι κϊνουν;

ςε απλϊ προβλόματα;

Πρόςθεςη κλαςμϊτων


Μπορούν οι μαθητϋσ να
κϊνουν τισ βαςικϋσ
πρϊξεισ;



Καταλαβαύνουν οι
μαθητϋσ τι κϊνουν;



Έχουν οι μαθητϋσ κϊποια
ςτρατηγικό για να
βοηθηθούν;



Μαθαύνουν οι μαθητϋσ τη
νϋα γνώςη;



Δύνουν οι μαθητϋσ
ςωςτϋσ ό λογικϋσ λύςεισ
ςε απλϊ προβλόματα;

Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ
Ένασ μαθητόσ ϋχει κατανοόςει μια μαθηματικό ϋννοια όταν
μπορεύ να:

Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ



την εξηγόςει ςαφώσ (δύνοντασ παραδεύγματα)



την εφαρμόςει

τη ςυγκρύνει και αντιπαραθϋςει με ϊλλεσ ϋννοιεσ
τη ςυςχετύςει με ϊλλα θϋματα τησ ύδιασ ό διαφορετικών
περιοχών και με την εμπειρύα του
 την εφαρμόςει ςε μη οικεύα πλαύςια.





την «ανακαλύψει» όταν εύναι ενςωματωμϋνη ςε ϋνα νϋο
πρόβλημα.



φτιϊξει προβλόματα που εξηγούν ό ενςωματώνουν την
ϋννοια.



την αναπαραςτόςει με διϊφορουσ τρόπουσ



παρϊγει ερωτόςεισ και υποθϋςεισ που οδηγούν με αφορμό
αυτόν την ϋννοια, ςε νϋα γνώςη και περαιτϋρω ϋρευνεσ.
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Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ
Μαθηματικό ςκϋψη
Μαθηματικό δικαιολόγηςη
Επύλυςη προβλόματοσ
Αναπαραςτϊςεισ
ύμβολα και τυπικό γλώςςα
Επικοινωνύα
Εργαλεύα και βοηθόματα
Μοντελοπούηςη











2. Μαθηματικό δικαιολόγηςη


Γνώςη του τι εύναι απόδειξη



Μπορώ να παρακολουθόςω και να
αξιολογόςω μια ςειρϊ από μαθηματικϋσ
εκφρϊςεισ.



Απαντώ ςε ερωτόςεισ του τύπου:
◦ Τι (δεν) μπορεί να ςυμβεί αν…; Γιατί;



Δημιουργώ εκφρϊςεισ μαθηματικόσ
δικαιολόγηςησ.

1. Μαθηματικό ςκϋψη


Θϋτω ερωτόςεισ τυπικϋσ ςτα Μαθηματικϊ:
◦ Υπάρχουν;
◦ Αν ναι, πόςα;
◦ Πώσ μπορούμε να τα βρούμε;




Γνωρύζω τα εύδη των απαντόςεων που
αναμϋνονται.
Διακρύνω τα διϊφορα εύδη εκφρϊςεων:
◦ οριςμού
◦ θεωρόματα
◦ αποδεύξεισ
◦ υποθϋςεισ
◦ εικαςύεσ



Κατανοώ και χειρύζομαι μαθηματικϋσ ϋννοιεσ.

3. Επύλυςη προβλόματοσ
 Θϋτω και ςχεδιϊζω λεπτομερώσ

προβλόματα διαφόρων τύπων.
◦ κλειςτϊ
◦ ανοιχτϊ
 Λύνω διϊφορουσ τύπουσ

προβλημϊτων με διϊφορουσ
τρόπουσ
◦ ευρετικϋσ
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4. Αναπαραςτϊςεισ

5. ύμβολα και τυπικό γλώςςα

Αποκωδικοποιώ, ερμηνεύω και
διακρύνω τισ διϊφορεσ μορφϋσ
αναπαραςτϊςεων των μαθηματικών
αντικειμϋνων
 Επιλϋγω τισ κατϊλληλεσ
αναπαραςτϊςεισ ανϊλογα με την
περύςταςη.





Αποκωδικοποιώ και ερμηνεύω εκφρϊςεισ
τησ ςυμβολικόσ και τησ τυπικόσ
μαθηματικόσ γλώςςασ, κατανοώντασ τη
ςχϋςη με τη φυςικό γλώςςα.
 «Μεταφρϊζω» από τη φυςικό γλώςςα ςτη
μαθηματικό γλώςςα και αντύςτροφα.
 Χειρύζομαι εκφρϊςεισ που περιϋχουν
ςύμβολα και τύπουσ:
◦ χρηςιμοποιώ μεταβλητϋσ
◦ επιλύω εξιςώςεισ

6. Επικοινωνύα

7. Εργαλεύα και βοηθόματα

 Εκφρϊζομαι

 Γνώςη και ικανότητα χρόςησ

με διϊφορουσ
τρόπουσ, γραπτϊ ό προφορικϊ
 Κατανοώ τουσ ϊλλουσ όταν κϊνουν
το ύδιο

διαφόρων εργαλεύων
◦ Νϋεσ τεχνολογύεσ
 Γνώςη των περιοριςμών αυτών

των εργαλεύων
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8. Μοντελοπούηςη

Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ
 Μαθηματικό

Ρεαλιςτικό
πρόβλημα
ερμηνεύα

απλοπούηςη

Μαθηματικό
αποτϋλεςμα

υπολογιςμού

Ρεαλιςτικό
μοντϋλο

αφαύρεςη
Μαθηματικό
μοντϋλο

ςκϋψη
 Μαθηματικό δικαιολόγηςη
 Επύλυςη προβλόματοσ
 Επικοινωνύα
◦ Χρόςη εργαλεύων
◦ Αναπαραςτϊςεισ
◦ υμβολικό, τυπικό, καθημερινό γλώςςα
◦ Αλληλοκατανόηςη
 Μοντελοπούηςη

Σο… φυτό
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