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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Το πρϊτο ςτοίχθμα που πρζπει να κερδίςει ο εκπαιδευτικόσ για να 

είναι επιτυχθμζνθ θ διδαςκαλία είναι να κερδίςει και να διατθριςει αναλ-

λοίωτο το ενδιαφζρον των μακθτϊν, να αλλάξει μια κακι προδιάκεςθ με-

ρίδασ μακθτϊν απάναντι ςτα Μακθματικά, αλλά και να ενιςχφςει τθν ε-

ςωτερικι παρότρυνςθ των χαριςματικϊν παιδιϊν, που δείχνουν ενδιαφζ-

ρον για τα Μακθματικά, ϊςτε να απογειϊςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ.  

 Μια μζκοδοσ για να το πετφχουμε είναι θ παρουςίαςθ, ςτθ διάρ-

κεια τθσ διδαςκαλίασ, προβλθμάτων που είτε φαίνονται οικεία και ενδια-

φζροντα ςτουσ μακθτζσ, παρμζνα από το άμεςο περιβάλλον τουσ, είτε ζ-

χουν παράδοξα αποτελζςματα, είτε δζχονται απρόςμενεσ προεκτάςεισ, 

που προκαλοφν τουσ μακθτζσ να αςχολθκοφν μαηί τουσ. 

Οι κυρίαρχεσ απόψεισ ςχετικά με τθ διδαςκαλία προβλθμάτων είναι 

αντικρουόμενεσ. Η μία τα αντιμετωπίηει ωσ εργαλεία για να εξαςκοφνται 

οι μακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν, μεκόδων, ευρετικϊν, ενϊ θ άλλθ 

κεωρεί ότι τα μακθματικά είναι χριςιμο εργαλείο και θ επίλυςθ προβλθ-

μάτων ο ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

 Μια εναλλακτική πρόταςη, είναι θ ζνταξθ ςτθ διδαςκαλία μακθματι-

κϊν προβλθμάτων που δεν ςχετίηονται άμεςα με τισ εφαρμογζσ ι τθ μο-

ντελοποίθςθ πραγματικϊν καταςτάςεων, αλλά αναδεικνφουν τθ ςθμαςία 

οριςμζνων μακθματικϊν εννοιϊν ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν 

προβλιματα κατανόθςθσ και παρανοιςεισ, οδθγοφν ςε διερευνιςεισ και 

γενικεφςεισ και ταυτόχρονα με το προκλθτικά ενδιαφζρον περιεχόμενό 
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τουσ προκαλοφν ζνα ευχάριςτο και δθμιουργικό περιβάλλον ςτθ τάξθ των 

μακθματικϊν.    



 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

Ο Γηώργος Ρίδος γελλήζεθε, κεγάιωζε θαη δεη κόληκα ζηελ Κέρθσρα. 

πούδαζε ζηο Μαζεκαηηθό ηκήκα ηοσ Αρηζηοηειείοσ Παλεπηζηεκίοσ Θεζ-

ζαιολίθες. Από ηο 1987 ως ηο 2004 εργάζηεθε ως εθπαηδεσηηθός ζηε θρο-

ληηζηερηαθή εθπαίδεσζε θαη από ηο 2004 ως θαη ζήκερα ζε δεκόζηα ζτο-

ιεία.  

Έτεη αζτοιεζεί κε ηε ζσγγραθή βηβιίωλ θαη άρζρωλ ποσ αλαθέρο-

ληαη θσρίως ζηα Μαζεκαηηθά ηοσ Γσκλαζίοσ, ηε δηδαζθαιία ρεαιηζηηθώλ 

προβιεκάηωλ Μαζεκαηηθώλ ζηε δεσηεροβάζκηα εθπαίδεσζε θαη ηε δηεζλή 

έρεσλα PISA ηοσ ΟΟΑ. 


