
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςτθ διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ τθσ ΠΔΕ Αττικισ:           
«Επίλυςθ προβλιματοσ ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν». 

 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Αττικισ  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Επίλυςθ προβλιματοσ 

ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν», θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν   

 Σρίτθ 31 Ιανουαρίου 2023 και ϊρεσ 18:00 -21:00.  

Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ και 

ειδικισ εκπαίδευςθσ. Η επιμορφωτικι διαδικτυακι μασ εκδιλωςθ αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ 

ςθμαςίασ τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν και των δφο 

εκπαιδευτικϊν βακμίδων.  

Εδϊ και δεκαετίεσ, θ επίλυςθ προβλιματοσ  κατζχει κεντρικι κζςθ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ 

των Μακθματικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ του 

κόςμου. Η λφςθ προβλιματοσ αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ μακθματικϊν εννοιϊν και υπθρετεί τθν 

οικοδόμθςθ γνωςτικϊν διεργαςιϊν που οδθγοφν ςτθ λφςθ. Τα ερευνθτικά δεδομζνα 

καταδεικνφουν ότι θ δθμιουργία και θ επίλυςθ προβλιματοσ από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 

είναι ιςχυρά και αποτελεςματικά μζςα ενεργθτικισ μάκθςθσ που παρζχουν ευκαιρίεσ για τθ 
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βακφτερθ μελζτθ των Μακθματικϊν. Σε αυτό το πλαίςιο, ενδεικτικά ερωτιματα που κα 

προςεγγιςτοφν ςτθ διαδικτυακι επιμορφωτικι μασ ςυνάντθςθ  είναι τα ακόλουκα:  

 Στα Μακθματικά τι είναι πρόβλθμα και τι άςκθςθ; 

 Η επίλυςθ προβλθμάτων είναι ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ ι μζςον μάκθςθσ των 

Μακθματικών;  

 Ποιεσ ικανότθτεσ αναπτφςςουν οι μακθτζσ ωσ λφτεσ μακθματικών προβλθμάτων;  

 Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διερεφνθςθ και επίλυςθ μακθματικοφ 

προβλιματοσ από τουσ μακθτζσ;   

 Μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να διδάςκει γενικζσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων 

(ευρετικζσ), να αναπτφςςει μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ και  να τονώνει τθ μακθματικι 

αυτοπεποίκθςθ όλων των μακθτών; 

 Με ποια κριτιρια ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει καλά προβλιματα για τθ διδαςκαλία του;  

 Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ ςυνεργατικισ επίλυςθσ προβλθμάτων και τθσ μακθματικισ 

ςυηιτθςθσ ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ;   

Τα νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν ςτα Μακθματικά επιχειροφν να απαντιςουν ςτισ προθγοφμενεσ 

ερωτιςεισ και να αναπτφξουν τθν κατανόθςθ του μακθματικοφ περιεχομζνου, επιςθμαίνοντασ ότι 

πολλζσ ςθμαντικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ διδάςκονται καλφτερα μζςω τθσ διερεφνθςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων. Πμωσ, δεν ςυνοδεφονται πάντοτε με κατάλλθλα προβλιματα, που κα 

μποροφςαν να αξιοποιθκοφν από τουσ διδάςκοντεσ ςτθ ςχολικι τάξθ. Για τον εκπαιδευτικό είναι 

μζλθμα ηωτικισ ςθμαςίασ ο ςχεδιαςμόσ και θ επιλογι μακθματικϊν ζργων ι εγχειρθμάτων, που 

μποροφν να αποτελζςουν πνευματικζσ προκλιςεισ για τουσ μελλοντικοφσ πολίτεσ. 

Η τθλεςυνάντθςθ επιδιϊκει τθν ενθμζρωςθ, τον διάλογο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και τθν 

υποςτιριξθ των διδαςκόντων ςτθν προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ Μακθματικισ Ραιδείασ των 

μακθτϊν και μακθτριϊν. Φιλοδοξεί να αποτελζςει αφορμι αναςτοχαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ 

πράξθσ και να ςυγκομίςει γόνιμεσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ.  

Υπό αυτό το πρίςμα, ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ 

ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν Σρίτθ 31 

Ιανουαρίου 2023 και ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ 

μζχρι το άββατο 28-1-2023 και ϊρα 22:00 επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/Pwb9QjojvymSwqhH6 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/izbp38AFpYVk5gC57 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα 

ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ  επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ. 

                                                
1  Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη θα αποζηαλεί ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ  και θα  είναι διαθέζιμη  λίγες ημέρες 
μεηά ηην εκδήλωζη. 

https://forms.gle/Pwb9QjojvymSwqhH6
https://forms.gle/izbp38AFpYVk5gC57


Η επιμορφωτικι εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-

streaming) από το YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το 

κανάλι τθσ ΡΔΕ Αττικισ ςτο YouTube : 

https://www.youtube.com/c/ΡΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι. 

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα τθσ επιμορφωτικισ 

εκδιλωςθσ.  

 

 

 

 
Ο   Περιφερειακόσ Διευκυντισ 

Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

 

 

Δρ  Γεϊργιοσ Κόςυβασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ


 

 

 

Τρίτη 31.1.2023 (18:00-21:00) 

 

 
 

Γεϊργιοσ Κόςυβασ  

Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ  

και Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Αττικισ.  

 

 

Καλωςόριςμα- Συντονιςμόσ. 

Μαριάννα Σηεκάκθ  

Ομότιμθ Κακθγιτρια, Τμιμα Επιςτθμϊν 

Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, 

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ.  

Είναι δυνατή η προςζγγιςη Επίλυςησ 

Μαθηματικοφ Προβλήματοσ (ΕΜΠ), ώςτε να 

δημιουργεί ικανοφσ λφτεσ; 

Κωνςταντίνοσ τουραΐτθσ  

Σφμβουλοσ Α’ Μακθματικϊν ςτο ΙΕΡ.  

Το πρόβλημα και η επίλυςη προβλήματοσ ςτα 

Προγράμματα Σπουδών και τα ςχολικά βιβλία. 

Ιωάννθσ Παπαδόπουλοσ   

Αναπλθρωτισ  Κακθγθτισ, Ραιδαγωγικό Τμιμα 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Αριςτοτζλειο 

Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ.  

Νοερή επιχειρηματολογία και χρήςη τησ δομήσ 

ςτην επίλυςη προβλήματοσ. 

Χρυςαυγι Σριανταφφλλου  

Επίκουρθ Κακθγιτρια, Τμιμα Μακθματικϊν, 

Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν.  

Αυθεντικά προβλήματα. 

Πζτροσ Χαβιάρθσ  

Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλάδου 

ΡΕ70 του 1ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ.  

Σχεδιαςμόσ μαθηματικών ζργων για την επίλυςη 

προβλήματοσ: Η περίπτωςη τησ Α΄ τάξησ 

Δημοτικοφ. 

Ντίνοσ Βρυϊνθσ  

Διευκυντισ 9ου Δθμοτικοφ Σχολείου 

Ηρακλείου Αττικισ.  

Η επίλυςη προβλήματοσ ςτη ςχολική 

πραγματικότητα του Δημοτικοφ Σχολείου. 

 

Ερωτιςεισ -υηιτθςθ 

 

 



φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων.  

Ειςιγθςθ: «Είναι δυνατή η προςζγγιςη Επίλυςησ Μαθηματικοφ Προβλήματοσ (ΕΜΠ), ώςτε να δημιουργεί 
ικανοφσ λφτεσ;». 
Μαριάννα Σηεκάκθ, Ομότιμθ Κακθγιτρια, Τμιμα Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, 
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. 
Η ςθμαςία τθσ Επίλυςθσ Μακθματικοφ Ρροβλιματοσ (ΕΜΡ) και θ διδαςκαλία ΓΙΑ τθν επίλυςθ και ΜΕ τθν 

επίλυςθ ςτθ διδακτικι των μακθματικϊν είναι γενικά αναγνωριςμζνθ. Είναι επίςθσ αποδεκτό ότι 

προβλιματα που αναηθτοφν λφςεισ δεν εμφανίηονται μόνο ςτα μακθματικά, αλλά και ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

ηωισ των πολιτϊν. Κατά ςυνζπεια, θ ικανότθτα για επίλυςθ προβλθμάτων είναι κρίςιμθ από κάκε άποψθ.  

Τι είναι όμωσ ικανόσ λφτθσ προβλθμάτων (μακθματικϊν ι μθ) και πϊσ μπορεί να προςεγγιςτεί θ ΕΜΡ, ϊςτε 

να αναπτφξουμε ικανοφσ λφτεσ; Ροιεσ είναι οι διδακτικζσ επιλογζσ για να αςκθκοφν οι μακθτζσ, όχι μόνο να 

επιλφουν μακθματικά προβλιματα, αλλά να αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ των ικανϊν λυτϊν; Τα ερωτιματα 

αυτά κα δοκιμάςει να παρουςιάςει θ παροφςα ειςιγθςθ μζςα από κεωρθτικά, ερευνθτικά και διδακτικά 

δεδομζνα. 

 

Ειςιγθςθ: «Το πρόβλημα και η επίλυςη προβλήματοσ ςτα Προγράμματα Σπουδών και τα ςχολικά βιβλία». 
Κωνςταντίνοσ Στουραΐτησ, Σφμβουλοσ Α’ Μακθματικών ςτο ΙΕΠ. 
Τα ερωτιματα "τι είναι πρόβλθμα" και "τι κζςθ ζχει θ επίλυςθ προβλιματοσ ςτθ διδαςκαλία των 

μακθματικϊν" αποτελοφν αντικείμενο ςυηθτιςεων μεταξφ των ερευνθτϊν και των εκπαιδευτικϊν τθσ τάξθσ. 

Αλλά τι απάντθςθ δίνουν τα Ρρογράμματα Σπουδϊν και τα ςχολικά βιβλία; Αναηθτϊντασ αυτι τθν 

απάντθςθ, κα ςυηθτθκοφν τα ζργα (αςκιςεισ, προβλιματα, εφαρμογζσ) που εμφανίηονται ςτα ελλθνικά 

ςχολικά βιβλία και κα επιχειρθκοφν ςυγκρίςεισ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. 

 

Ειςιγθςθ: «Νοερή επιχειρηματολογία και χρήςη τησ δομήσ ςτην επίλυςη προβλήματοσ». 
Ιωάννθσ Παπαδόπουλοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, 
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. 
Η νοερι επιχειρθματολογία ορίηεται ωσ θ επιχειρθματολογία, θ οποία κυριαρχείται από προςλαμβανόμενεσ 

ιδιότθτεσ παρά από τθν εφαρμογι προςιτϊν ςτο νου διαδικαςιϊν πράξεων. Βαςίηεται ςτθν ικανότθτα να 

δοφμε και να αξιοποιιςουμε πικανϊσ τθ δομι που ενυπάρχει ςτθν προβλθματικι κατάςταςθ. Στθ λογικι 

αυτι κα δοφμε πόςο ςυμβατι είναι αυτι θ προςζγγιςθ με τθν επίλυςθ προβλιματοσ ςτθν πράξθ, πότε 

δθλαδι θ επίλυςθ δεν απαιτεί να καταφφγουμε ςε γραπτι υποςτιριξθ. Θα παρουςιαςτεί το παράδειγμα τθσ 

εξίςωςθσ και μια μικρι ςυλλογι από αρικμθτικά και γεωμετρικά προβλιματα. 

 

Ειςιγθςθ: «Αυθεντικά προβλήματα». 
Χρυςαυγι Σριανταφφλλου, Επίκουρθ Κακθγιτρια, Τμιμα Μακθματικϊν, Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 
Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίηεται ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ μια τάςθ μετακίνθςθσ από τθ 

διδαςκαλία ‘ρεαλιςτικϊν’ προβλθμάτων ςτθ διδαςκαλία ‘αυκεντικϊν’ προβλθμάτων. Στθν ειςιγθςι μασ: α) 

κα αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά ενόσ αυκεντικοφ προβλιματοσ και τα ςτοιχεία που το διαφοροποιοφν 

από ζνα ρεαλιςτικό πρόβλθμα, β) κα παρουςιαςτοφν μικρισ ζκταςθσ εμπειρικζσ ζρευνεσ εφαρμογισ 

αυκεντικϊν προβλθμάτων ςτθ ςχολικι τάξθ, με ςκοπό να προβλθκοφν οι δυνατότθτεσ και  οι προκλιςεισ 

που ςυναντοφν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κατά τθν εμπλοκι τουσ με αυκεντικά προβλιματα, γ) κα 

αναδειχτεί θ ςθμαςία τθσ εφαρμογισ αυκεντικϊν προβλθμάτων ςτθ ςχολικι τάξθ των μακθματικϊν. 

 

 



Ειςήγηςη: «Σχεδιαςμόσ μαθηματικών ζργων για την επίλυςη προβλήματοσ: Η περίπτωςη τησ Α΄ τάξησ 
Δημοτικοφ». 
Πζτροσ Χαβιάρησ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ. 
Η επίλυςθ προβλιματοσ προτείνεται να αποτελζςει τον πυρινα τθσ διδαςκαλίασ των μακθματικϊν από τα 

πρϊτα χρόνια τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν/τριϊν. Στθν ειςιγθςθ κα επιχειρθκεί να δοκεί 

απάντθςθ ςε ερωτιματα που αφοροφν το εάν και πϊσ τα ςχολικά εγχειρίδια ακολουκοφν τθν εςτίαςθ αυτι 

και πϊσ ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να ςχεδιάςει ι και να μεταςχθματίςει ζργα, ϊςτε να εξυπθρετοφν τθν 

επίλυςθ προβλιματοσ. Κατά τθ ςυηιτθςθ, κα παρουςιαςτοφν παραδείγματα αξιοποίθςθσ «ευρετικϊν» 

επίλυςθσ προβλιματοσ ςτθν Αϋ τάξθ Δθμοτικοφ. 

 

Ειςιγθςθ: «Η επίλυςη προβλήματοσ ςτη ςχολική πραγματικότητα του Δημοτικοφ Σχολείου». 
Ντίνοσ Βρυϊνθσ, Διευκυντισ 9ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ηρακλείου Αττικισ. 
Η επίλυςθ προβλιματοσ αποτελεί διεκνϊσ κεντρικό άξονα των ςχολικϊν μακθματικϊν γφρω από τον οποίο 

οργανϊνεται θ διδαςκαλία βαςικϊν μακθματικϊν εννοιϊν και καλλιεργοφνται, μζςα από τθν πρόκλθςθ για 

ςκζψθ και διερεφνθςθ, μακθματικζσ δεξιότθτεσ. Συχνά, όμωσ θ ζκπλθξθ και θ δθμιουργία των πρϊτων 

τάξεων Δθμοτικοφ μετατρζπονται ςτθ ςυνζχεια ςε πλιξθ και δυςφορία, γιατί αρκετοί εκπαιδευτικοί 

διαχειρίηονται διαδικαςτικά ακόμα και τα πιο ενδιαφζροντα μακθματικά προβλιματα. Κςωσ ζνα εκτεταμζνο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα βοθκιςει ςτθν αλλαγι τθσ οπτικισ των εκπαιδευτικϊν για τα Μακθματικά και τθ 

διδαςκαλία τουσ. 

 
  

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο Π∆Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΛΙΩΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
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