
1



2



3



4



5



6



7



8



MCM: άρονται αρνητικές προεκτάσεις όπως πίεση χρόνου, υπερβολικός ανταγωνισμός, 

αίσθημα αποτυχίας, αλλά και συνεργατική μορφή.αίσθημα αποτυχίας, αλλά και συνεργατική μορφή.

WMTC: World Mathematics Team Championship, Zhou – Lam 2010, τρία επίπεδα,  

ομάδες και λιγότερο άτομα, προαγωγή πνεύματος συνεργασίας, οργάνωσης και 

δεξιοτήτων μαθητών, αποτελεσματικός διαμοιρασμός καθηκόντων με βάση 

πλεονεκτήματα και αδυναμίες, Διαχείριση χρόνου, Έλεγχος απαντήσεων του καθενός 

από τους άλλους και επιλογή καλύτερης απάντησης.
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Purple Comet/Math Meet: 2012 10000 μαθητές από 2700 ομάδες σε 43 χώρες.
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Συνεργασίες: Τόσο η Διδακτική όσο και η μαθηματική έρευνα απαιτούν συνεργασίες.

Οι ομάδες οφελούνται σε διαγωνιστικό περιβάλλον: η τοποθέτηση σαφών στόχων και ο Οι ομάδες οφελούνται σε διαγωνιστικό περιβάλλον: η τοποθέτηση σαφών στόχων και ο 

συναγωνισμός αποτελούν δύο τεχνικές κινητοποίησης που φαίνεται να έχουν 

παρόμοιες επιδράσεις στην απόδοση της ομάδας ως προς την επίτευξη των στόχων.  

Δηλαδή, η συνεργατική μάθηση μπορεί να ενισχύεται, μέσα από ένα πλέγμα σαφών 

στόχων, με τον υγιή συναγωνισμό των ομάδων μεταξύ τους.
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Δημιουργία προβλημάτων: οι συνεργαστικές δραστηριότητες εμπλέκουν την κατασκευή 

νέων ιδεών και δημιουργία προβλημάτων, βασισμένων στην προσωπική, αλλά και την νέων ιδεών και δημιουργία προβλημάτων, βασισμένων στην προσωπική, αλλά και την 

κοινή γνώση και εμπειρία των μελών της ομάδας. Οι μαθητές ερευνούν σημαντικά, 

πραγματικά προβλήματα μέσω εξερευνητικών δραστηριοτήτων. H.O.T. = High Order 

Thinking.

Συζητήσεις: Με την ενεδργή τοςυ συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες οι μαθητές 

έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να αναπτύξουν μαθηματικές δεδξιόηττες και γνώσεις, 

αλλά να εξηγήσουν επίσης τις σκέψεις τους, να τις επιβεβαιώσουν, να συζητήσεουν τις 

παρατηρήσεις τους, να τις βελτιώσουν και να μάθουν να χρησιμποιούν 

αποτελεσματικές μαθηματικές μεθόδους για την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων, 

μέσα και από την παρατήρηφση των συμμαθητών τους. 
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Δημιουργία προβλημάτων: Η δημιουργία μπορεί να είναι σημαντικότερη από την 

επίλυση ενός άλλου προβλήματος. Άτομα που μπορούν να μεταβάλλουν μία επίλυση ενός άλλου προβλήματος. Άτομα που μπορούν να μεταβάλλουν μία 

αναπαράσταση είναι συχνά περισσότερο δημιουργικά από άλλα.

Πυθαγόρειο Θεώρημα: Αναγνώριση δεδομένων- ζητούμενων, Εύρεση εφαρμογών 

τους, What if not φάση: διερεύνηση αλλαγμένου προβλήματος πχ ανισότητα στη σχέση 

του Π.Θ. άρση ή μεταβολή συγκεκριμένης ιδιότητας.

Μία Δραστηριότητα ομάδων: να δημιουργούν προβλήματα που θα λύνουν οι άλλες 

ομάδες. Καταιγισμός ιδεών,  συνεργασία ομάδας, Η/Υ, δημιουργία προβλήματος από 

«κοστολογημένα» δεδομένα.
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Προετοιμασία σε ομίλους
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