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Τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ περιγράφει:

• τα Μαθηματικά που αναμένουμε να

κατανοήσουν οι μαθητές μέχρι το

τέλος της σχολικής τους

εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο

μέχρι και τη Γ’ Λυκείου

• τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές

θα επεξεργαστούν τις μαθηματικές

έννοιες, ώστε να αναπτύξουν

σημαντικές «διαδικασίες και

ικανότητες».





Μαθηματικές
Έννοιες

ΤΙ;

Μαθηματικές 
Πρακτικές

ΠΩΣ;



Συνοπτική Παρουσίαση 

Επιπέδων Δραστηριοτήτων 

Ανά τάξη και ενότητα περιεχομένου



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (1)

Α΄ Β΄ Γ΄

-Απαγγελία, αναγνώριση, 
απαρίθμηση ποσοτήτων, 
σύγκριση, διάταξη και 
αναπαράσταση αριθμών μέχρι 
το 100
- Σύνθεση και ανάλυση 
αριθμών μέχρι το 20 και 
πολλαπλασίων του 10
-Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι 
το 20 με ευχέρεια (χωρίς 
υπερπήδηση και χάλασμα)
-Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι
το 20 με στρατηγικές
-Πρόσθεση και αφαίρεση 
πολλαπλασίων του δέκα
-Πολλαπλασιασμός ως 
επαναλαμβανόμενη πρόσθεση
-Διαίρεση ως μερισμός και 
επαναλαμβανόμενη αφαίρεση
-Επίλυση προβλήματος 
αθροιστικής και 
πολλαπλασιαστικής δομής 
(ένα βήμα)

-Απαγγελία, αναγνώριση, 
απαρίθμηση ποσοτήτων, 
σύγκριση, διάταξη και 
αναπαράσταση αριθμών μέχρι 
το 1000
- Σύνθεση και ανάλυση 
αριθμών μέχρι το 1000 
(έμφαση μέχρι το 100)
-Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι 
το 20 με ευχέρεια
-Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι 
το 100 με στρατηγικές
-Κατακόρυφος αλγόριθμος 
πρόσθεσης
-Πολλαπλασιασμός ως 
ομαδοποίηση, εμβαδόν και 
σύγκριση
-Διαίρεση ως μερισμός και ως 
επαναλαμβανόμενη αφαίρεση
-Πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση μέχρι το 20 με 
ευχέρεια

-Απαγγελία, αναγνώριση, 
σύγκριση, διάταξη, 
στρογγυλοποίηση και 
αναπαράσταση αριθμών μέχρι 
το 10000
- Σύνθεση και ανάλυση 
αριθμών μέχρι το 10000 
-Νοεροί υπολογισμοί και 
κατακόρυφοι αλγόριθμοι 
πρόσθεσης και αφαίρεσης
-Πολλαπλασιασμός 
μονοψήφιου με πολλαπλάσια 
του δέκα
-Έννοια ατελούς διαίρεσης
-Αυτοματοποίηση 
πολλαπλασιασμού και 
διαίρεσης μέχρι το 100
-Χρήση επιμεριστικής 
ιδιότητας για υπολογισμό 
γινομένων



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (2)

Α΄ Β΄ Γ΄

-Άρτιοι και περιττοί αριθμοί
-Λεκτικά προβλήματα μίας 
πράξης
-Προβλήματα διαδικασίας
-Εναδικά κλάσματα

-Άρτιοι και περιττοί αριθμοί
-Λεκτικά προβλήματα μίας και 
δύο πράξεων
-Προβλήματα διαδικασίας
-Κλάσμα ως μέρος-όλου και ως 
μέτρο
-Σύγκριση εναδικών
κλασμάτων
-Έννοια δεκαδικού αριθμού



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (1)

Δ΄ Ε΄ Στ΄

-Αριθμοί μέχρι το ένα 
εκατομμύριο

-Νοεροί υπολογισμοί ακεραίων 
μέχρι το 10000 και εκτίμηση 
αθροίσματος, διαφοράς, 
γινομένου και πηλίκου

-Κατακόρυφοι αλγόριθμοι 
πρόσθεσης και αφαίρεσης

- Κατακόρυφοι αλγόριθμοι 
πολλαπλασιασμού (ο ένας 
παράγοντας μονοψήφιος) και 
διαίρεσης (μονοψήφιος 
διαιρέτης)

- Κριτήρια διαιρετότητας 2, 5, 10

- Επίλυση προβλήματος 
αθροιστικής και 
πολλαπλασιαστικής δομής 
(ενός και δύο βημάτων), 
προβλήματα διαδικασίας

-Διαιρέτης, διαιρετέος, 
υπόλοιπο, παράγοντες και 
πολλαπλάσια

-Εννιαψήφιοι αριθμοί

- Γραπτοί και νοεροί 
υπολογισμοί με αξιοποίηση 
των ιδιοτήτων των πράξεων 

- Κατακόρυφοι αλγόριθμοί 
πολλαπλασιασμού και 
διαίρεσης (διψήφια)

- Κριτήρια διαιρετότητας 2, 5, 
10 και 3, 9 και ευκλείδεια 
διαίρεση

- Επίλυση προβλήματος 
αθροιστικής και 
πολλαπλασιαστικής δομής, 
μοντελοποίησης  και 
προβλήματα διαδικασίας

- Στρατηγικές επίλυσης 
προβλημάτων αναλογίας

- Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

- Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο 
πρώτων παραγόντων

- Αριθμοί μέχρι το 
δισεκατομμύριο

- Γραπτοί και νοεροί υπολογισμοί 
με θετικούς ρητούς

-Κριτήριο διαιρετότητας 4 και 
ευκλείδεια διαίρεση

- ΜΚΔ, ΕΚΠ

- Λόγος και αναλογία

- Ευθέως και αντιστρόφως 
ανάλογα ποσά

- Αρνητικοί αριθμοί, πρόσθεση 
και αφαίρεση ακεραίων με 
μοντέλα

- Έννοια δύναμης



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (2)

Δ΄ Ε΄ Στ΄

-Κλάσμα ως μέρος της 
ακεραίας μονάδας και ως 
μέρος συνόλου διακριτών 
στοιχείων

- Υπολογισμός κλασματικού 
μέρους ενός αριθμού

- Ισοδυναμία κλασμάτων

- Σύγκριση και σειροθέτηση
κλασμάτων και δεκαδικών

- Πρόσθεση και αφαίρεση 
ομώνυμων κλασμάτων

- Έννοια δεκαδικού αριθμού 
(δέκατο, εκατοστό)

- Μετατροπή κλάσματος σε 
δεκαδικό και αντίστροφα

- Κλάσμα ως μέτρο, πηλίκο και ως 
τελεστής

- Απλοποίηση και ισοδυναμία 
κλασμάτων

- Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων 
και δεκαδικών

- Έννοια μικτού αριθμού και 
καταχρηστικού κλάσματος (μετατροπές)

-Δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό

- Έννοια ποσοστού

- Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό, 
ποσοστό και αντίστροφα

- Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, 
δεκαδικών και μικτών

- Πολλαπλασιασμός κλάσματος με 
ακέραιο και διαίρεση κλασμάτων 
(διαιρέτης ή διαιρετέος ακέραιος)

- Πολλαπλασιασμός ακεραίου με 
δεκαδικό και διαίρεση δεκαδικού με 
ακέραιο

- Κλάσμα ως μέτρο, πηλίκο 
και ως τελεστής

-Σύγκριση και σειροθέτηση
ρητών

-Ποσοστό ως λόγος, πηλίκο 
και δεκαδικός

- Μετατροπή κλάσματος σε 
δεκαδικό, ποσοστό και 
αντίστροφα

- Πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση κλασμάτων και 
δεκαδικών

-Πράξεις με μικτούς 
αριθμούς

- Επίλυση προβλήματος με 
ρητούς και ποσοστά



ΜΕΤΡΗΣΗ

Α΄ Β΄ Γ΄

-Έμμεση σύγκριση μήκους 
αντικειμένων
-Μέτρηση μήκους σε cm
- Αναγνώριση και γραφή 
ολόκληρης ώρας
-Ονομασία και αναγνώριση 
μηνών

-Μέτρηση μήκους σε cm με 
κατάλληλα εργαλεία
-Μέτρο, κιλό
-Περίμετρος ευθύγραμμων 
σχημάτων
-Έννοια εμβαδού
-Αναγνώριση κερμάτων, 
χαρτονομισμάτων
-Ημερομηνία
-Ώρα σε ψηφιακά και 
αναλογικά ρολόγια
-Σειροθέτηση γεγονότων με 
βάση χρονική διάρκεια

-Μέτρο και εκατοστόμετρο
-Κιλά και γραμμάρια
-Λίτρα και χιλιοστόλιτρα
-Έννοια όγκου
-Περίμετρος και εμβαδόν 
ορθογωνίου και τετραγώνου
-Έννοια τετραγωνικής 
μονάδας
-Αναγνώριση ορθών, οξειών 
και αμβλειών γωνιών
-Σχέσεις μεταξύ 
χαρτονομισμάτων και 
νομισμάτων
-Σχέσεις μεταξύ μονάδων 
χρόνου
-Γραφή ώρας με τη χρήση του 
π.μ. και μ.μ.
-



ΜΕΤΡΗΣΗ

Δ΄ Ε΄ Στ΄

-Χρήση κατάλληλων μονάδων 
μέτρησης μήκους, μάζας, 
χωρητικότητας και όγκου

- Σχέσεις μεταξύ μονάδων 
μήκους

- Υπολογισμός όγκου 
ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου

- Υπολογισμός περιμέτρου και 
εμβαδού ορθογωνίου και 
τετραγώνου με τη χρήση τύπων

- Εμβαδόν ορθογώνιου 
τριγώνου

- Γραφή χρηματικών ποσών σε 
δεκαδική μορφή

- Έτος, δεκαετία, αιώνας

- Ώρα και λεπτά

-Μετατροπές μονάδων 
μέτρησης, μήκους, μάζας και 
χωρητικότητας

- Μονάδες μέτρησης όγκου

- Εμβαδόν τριγώνου και 
παραλληλογράμμου

- Περίμετρος και εμβαδόν 
ακανόνιστων ευθύγραμμων 
σχημάτων

- Υπολογισμός όγκου 
ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου 
με τύπους

-Σχέσεις μεταξύ χρηματικών 
ποσών

- Σχέσεις μεταξύ μονάδων 
μέτρησης χρόνου 
(δευτερόλεπτο)

- Μέτρηση γωνιών με 
κατάλληλα μέσα

- Χρήση κατάλληλων μονάδων 
μέτρησης

- Εμβαδόν και μήκος 
περιφέρειας κύκλου

-Σχέση μεταξύ περιφέρειας 
κύκλου και διαμέτρου

-Περίμετρος και εμβαδόν 
σύνθετων σχημάτων

-Εμβαδόν εξωτερικής 
επιφάνειας τρισδιάστατων 
σχημάτων

-Όγκος ορθογώνιου 
παραλληλεπιπέδου με τύπους

- Άθροισμα γωνιών τριγώνου



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Α΄ Β΄ Γ΄

-Περιγραφή θέσεων 
αντικειμένων στο χώρο
-Αναγνώριση, ονομασία και 
περιγραφή δισδιάστατων 
σχημάτων
-Βασικά χαρακτηριστικά 
δισδιάστατων σχημάτων
-Σύνθεση και διαχωρισμός 
δισδιάστατων σχημάτων

-Αναγνώριση, ονομασία και 
κατασκευή σχημάτων με 
συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά
-Ιδιότητες ορθογωνίου και 
τετραγώνου
-Αναγνώριση ορθών γωνιών
-Αναγνώριση και ονομασία 
βασικών τρισδιάστατων 
σχημάτων

-Διάκριση γωνιών
-Ονομασία και ταξινόμηση 
πολυγώνων με βάση τον 
αριθμό πλευρών και γωνιών
-Αναγνώριση κοινών 
χαρακτηριστικών σχημάτων
-Αναγνώριση και ονομασία 
τρισδιάστατων σχημάτων
-Αναγνώριση εδρών και 
κορυφών
-Περιγραφή και καθορισμός 
θέσεων στο χώρο
-Αναγνώριση και κατασκευή 
απλών συμμετρικών 
σχημάτων



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Δ΄ Ε΄ Στ΄

-Αναγνώριση και κατασκευή 
γωνίας

- Παράλληλες και κάθετες 
ευθείες

- Αναγνώριση, ονομασία και 
περιγραφή πολυγώνων

- Ταξινόμηση σχημάτων 
(παραλληλία, καθετότητα, κτλ.)

- Αναγνώριση και ονομασία 
βασικών τρισδιάστατων 
σχημάτων

- Ακμές, κορυφές και έδρες

- Συσχέτιση τρισδιάστατων 
σχημάτων με αναπτύγματά 

- Άξονας συμμετρίας, 
συμπλήρωση και κατασκευή 
συμμετρικού σχήματος

- Περιστροφή σχημάτων (με 
ορθές γωνίες)  και μεταφορά 
σχημάτων (πάνω, κάτω, δεξιά, 
αριστερά)

- Θέσεις στο χώρο και οδηγίες 
κατεύθυνσης

-Σημείο, ευθεία, ημιευθεία, 
ευθύγραμμο τμήμα

- Κατασκευή παράλληλων και 
κάθετων ευθειών

- Κατασκευή ύψους τριγώνου 
και παραλληλογράμμου

- Σχέσεις εγκλεισμού και 
ταξινόμηση σχημάτων με βάση 
τις ιδιότητες τους

- Είδη τριγώνων

- Βασικά χαρακτηριστικά 
πυραμίδων και πρισμάτων

- Συσχέτιση τρισδιάστατων 
σχημάτων με αναπτύγματα 

- Ορθοκανονικό σύστημα 
αξόνων, συντεταγμένες

- Ιδιότητες συμμετρικών 
σχημάτων

- Μεταφορά και περιστροφή 
σχημάτων σε σύστημα αξόνων

- Δευτερεύοντα στοιχεία 
τριγώνου

- Απλές κατασκευές (μέσο, 
ύψος, διάμεσος)

- Συμπληρωματικές και 
παραπληρωματικές γωνίες

- Σχέσεις εγκλεισμού και 
ταξινόμηση σχημάτων με βάση 
τις ιδιότητες τους

- Κανονικά πολύγωνα

- Στοιχεία και ιδιότητες κύκλου

- Δισδιάστατες αναπαραστάσεις 
τρισδιάστατων σχημάτων

-Διαχωρισμός και σύνθεση 
δισδιάστατων και 
τρισδιάστατων σχημάτων

- Κατασκευή σχημάτων σε 
σύστημα αξόνων

- Οδηγίες κατεύθυνσης

- Συμμετρία με 2 άξονες 
συμμετρίας

-Εκτέλεση μετασχηματισμών



ΑΛΓΕΒΡΑ

Α΄ Β΄ Γ΄

-Αναγνώριση, περιγραφή, 
συμπλήρωση και επέκταση 
μοτίβων
-Μετάφραση μοτίβου από μια 
μορφή αναπαράστασης σε 
άλλη
-Ισότητα
-Αντιμεταθετική ιδιότητα 
πρόσθεσης
-Αναπαράσταση αριθμητικών 
ιστοριών

-Αναγνώριση, περιγραφή και 
επέκταση μοτίβων
-Κατασκευή μοτίβων με 
διαφορετικά μέσα 
αναπαράστασης
-Επίλυση απλών εξισώσεων
-Ουδέτερο στοιχείο στην 
πρόσθεση και στον 
πολλαπλασιασμό
-Αντιμεταθετική ιδιότητα 
στην πρόσθεση και στον 
πολλαπλασιασμό

-Αναγνώριση, περιγραφή,
επέκταση, συμπλήρωση και 
κατασκευή μοτίβων με βάση 
κάποιο κανόνα
-Ισότητα, ανισότητα
-Αντιμεταθετική ιδιότητα 
πολλαπλασιασμού και χρήση 
επιμεριστικής ιδιότητας
-Χρήση προσεταιριστικής
ιδιότητας στην πρόσθεση και 
στον πολλαπλασιασμό



ΑΛΓΕΒΡΑ

Δ΄ Ε΄ Στ΄

-Αναγνώριση, συμπλήρωση και 
επέκταση μοτίβου με έμφαση 
στην περιγραφή του κανόνα

- Κατασκευή αριθμητικών ή 
σχηματικών μοτίβων με βάση 
κάποιον κανόνα και εξαγωγή 
συμπεράσματος

- Αναπαράσταση προβλημάτων 
με τη χρήση μαθηματικών 
προτάσεων 

- Επίλυση και κατασκευή 
προβλημάτων ρουτίνας μίας και 
δύο πράξεων και προβλήματα 
διαδικασίας

- Χρήση αντιμεταθετικής και 
προσεταιριστικής ιδιότητας της 
πρόσθεσης και του 
πολλαπλασιασμού στους 
νοερούς υπολογισμούς 

- Χρήση επιμεριστικής για τον 
υπολογισμό γινομένων

-Διερεύνηση της σχέσης της 
θέσης ενός όρου και του κανόνα 
υπολογισμού του όρου σε ένα 
μοτίβο

- Έννοια μεταβλητής

- Εξισώσεις με μεταβλητές για 
αναπαράσταση προβλήματος

- Απλοποίηση μαθηματικών 
εκφράσεων και επίλυση 
εξισώσεων

- Αναγνώριση και χρήση 
ιδιοτήτων των πράξεων σε 
αριθμητικές και συμβολικές 
εκφράσεις και για γραφή 
ισοδύναμων μαθηματικών 
προτάσεων

- Διατεταγμένο ζεύγος

-Έκφραση του νιοστού όρου σε 
μοτίβα

- Επέκταση και κατασκευή 
μοτίβων με ακέραιους, 
δεκαδικούς και κλάσματα

-Έννοια μεταβλητής και έννοια 
συνάρτησης ως «ένα προς ένα 
αντιστοιχία»

-Απλοποίηση μαθηματικών 
εκφράσεων, επίλυση 
εξισώσεων και μετάφραση 
αλγεβρικών εκφράσεων

-Προτεραιότητα πράξεων

-Διατεταγμένο ζεύγος 

-Επίλυση προβλήματος με 
πολλαπλά βήματα, διαδικασίας 
και μοντελοποίησης



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Α΄ Β΄ Γ΄

-Ερμηνεία εικονογράμματος
και ραβδογράμματος

-Οργάνωση και παρουσίαση 
δεδομένων σε πίνακα, 
εικονόγραμμα και 
ραβδόγραμμα
-Ερμηνεία εικονογράμματος
και ραβδογράμματος
-Αναπαράσταση δεδομένων 
με διαφορετικούς τρόπους

-Συμπλήρωση βασικών 
στοιχείων γραφικών 
παραστάσεων
-Ερμηνεία γραφικής 
παράστασης με χρήση 
υπομνήματος
-Βέβαιο, αδύνατον και 
πιθανόν να συμβεί γεγονός



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Δ΄ Ε΄ Στ΄

-Ερμηνεία και κατασκευή 
ραβδογράμματος και 
εικονογράμματος με τη χρήση 
υπομνήματος

- Ερμηνεία κυκλικής γραφικής 
παράστασης

- Σειροθέτηση γεγονότων με 
βάση την πιθανότητα να 
συμβούν

-Γραμμικής γραφική παράσταση

-Μέγιστη, ελάχιστη τιμή και 
εύρος σε ένα σύνολο 
δεδομένων

- Υπολογισμός πιθανότητας 
ενδεχομένου

- Έννοια δειγματικού χώρου

- Καταγραφή αποτελεσμάτων
ερευνητικών δραστηριοτήτων

- Έννοια μέσου όρου

-Αξιολόγηση τρόπου
παρουσίασης δεδομένων

- Πειράματα τύχης με 
πολλαπλές επαναλήψεις

- Υπολογισμός πιθανότητας
ενδεχομένου

- Καταγραφή και εύρεση του 
πλήθους των ενδεχομένων



Μαθηματικές Πρακτικές

 Οι μαθηματικές πρακτικές 
περιγράφουν ικανότητες

 Οι μαθηματικές πρακτικές 
αναφέρονται σε σημαντικές 
«διαδικασίες και ικανότητες»



 Η έμφαση στις μαθηματικές πρακτικές οδηγεί στη 
συστηματική ανάπτυξη δεξιοτήτων  οι οποίες είναι 
απαραίτητες στην ενήλικη ζωή.

 Οι μαθηματικές πρακτικές μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων (key competences) που 
περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Μαθηματικές Πρακτικές



1. Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση 
προβλήματος

2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη

3. Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού 
άλλων

4. Μοντελοποίηση 

5. Στρατηγική χρήση εργαλείων

6. Ακρίβεια

7. Δομή των Μαθηματικών

8. Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό

Πρακτικές Μαθηματικών



1. Κατανόηση μέσω προβλήματος 
και επιμονή στη λύση προβλήματος

Οι μαθητές /τριες κατανοούν την ερώτηση και
υιοθετούν πολλαπλές στρατηγικές και εργαλεία
στην επίλυση προβλημάτων.





2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη

Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν αφηρημένη
σκέψη και αναπαριστούν συμβολικά ποσότητες
και σχέσεις – κατανοούν την έννοια και όχι πώς
να κάνουν πράξεις.



Αποπλαισιοποίηση
Αναπαράσταση προβλήματος με τη χρήση συμβόλων, 

μεταφορά κατάστασης στο αφηρημένο επίπεδο

Πλαισιοποίηση
Έλεγχος λογικότητας απάντησης στο ρεαλιστικό πλαίσιο

x  x x x

%

5

½
Μαθηματικό 

Πρόβλημα







Διατύπωση υπόθεσης

Οικοδόμηση λογικών 
επιχειρημάτων, για 
υποστήριξη υποθέσεων

Ανάλυση καταστάσεων

Αναγνώριση και χρήση 
κατάλληλων παραδειγμάτων

3. Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση 
του συλλογισμού άλλων





Εφαρμόζουν τα μαθηματικά στη λύση
προβλημάτων με χρήση διαγραμμάτων, πινάκων,
γραφικών παραστάσεων και αναλύουν σχέσεις για
να φτάσουν σε συμπεράσματα.

4. Μοντελοποίηση







Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν διάφορα υλικά-
μέσα και την τεχνολογία με ευέλικτο τρόπο για
να επιλύσουν προβλήματα.

5. Στρατηγική χρήση εργαλείων



 Γνωρίζω π ώ ς να
χρησιμοποιώ τα εργαλεία;

 Γνωρίζω π ό τ ε να
χρησιμοποιώ εργαλεία;

 Μπορώ να αναστοχαστώ
για το κατά πόσον τα
εργαλεία με βοήθησαν να
φτάσω σε μια λογική
απάντηση;

Εργαλειοθήκη 
Μαθηματικών







 Να επικοινωνούν με ακρίβεια με άλλους και να
προσπαθούν να χρησιμοποιούν μαθηματική ορολογία όταν
συζητούν τους ισχυρισμούς τους.

 Να κατανοούν τη σημασία των μαθηματικών συμβόλων
και να ονομάζουν ποσότητες κατάλληλα.

 Να δίνουν με ακρίβεια αριθμητικές απαντήσεις κατάλληλες
σύμφωνα με το πλαίσιο του προβλήματος.

 Να υπολογίζουν σωστά και με ακρίβεια.

Ακρίβεια







Οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν και
χρησιμοποιούν τη δομή των μαθηματικών στη
λύση προβλημάτων.

7. Δομή των μαθηματικών







Οι μαθητές/τριες παρατηρούν επαναλήψεις σε
υπολογισμούς και αναζητούν γενικές μεθόδους και
συντομεύσεις.

8. Κανονικότητα σε 
επαναλαμβανόμενο συλλογισμό






