
Πρόσβαση 
Ιδιοκτησία  
της γνώσης 

Διαμορφωτική  
αξιολόγηση 

Τα Μαθηματικά 

Πέντε διαστάσεις για μια ισχυρή μαθηματική τάξη 

 
Γνωστικές 
απαιτήσεις 

TEACHING FOR ROBUST UNDERSTANDING (TRU) 
(Schoenfeld, 2013) 



 
Μαθηματικά 

 
Γνωστικές  
απαιτήσεις 

Πρόσβαση και 
ισότητα 

 
Agency, Ownership 

Διαμορφωτική  
αξιολόγηση 

TEACHING FOR ROBUST UNDERSTANDING (TRU) 
(Schoenfeld, 2013) 



• Είναι σημαντικά, συνεκτικά, συνδεδεμένα; 
• Δίνονται ευκαιρίες για σκέψη και λύση προβλήματος; 

• Οι μαθητές έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν κατανόηση; 
• Εμπλέκονται σε παραγωγικές προκλήσεις; 

• Οι μαθητές κάνουν μαθηματικά και μιλούν για τα μαθηματικά; 
• Βλέπουν τους εαυτούς τους ως άτομα που κάνουν  

μαθηματικά; 

• Η συζήτηση μέσα στην τάξη δίνει πληροφορίες για το τι  
έχουν κατανοήσει οι μαθητές, ώστε η διδασκαλία να  
βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν; 

Πρόσβαση και • Ποιος συμμετέχει και με ποιους τρόπους; 
• Όλοι οι μαθητές εμπλέκονται στην  

κατανόησης; 

 
ανάπτυξη ισότητα 

TEACHING FOR ROBUST UNDERSTANDING (TRU) 
(Schoenfeld, 2013) 
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Ισχυρισμός 

Η έρευνα δείχνει ότι: 
• Όλες οι τάξεις που επιτυγχάνουν σε αυτές τις πέντε  

διαστάσεις θα δημιουργήσουν μαθητές με ισχυρή  
μαθηματική σκέψη. 

• Τα διδακτικά υλικά, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι  
παρατηρήσεις διδασκαλιών θα είναι πιο ισχυρά εάν είναι  
ευθυγραμμισμένα με αυτές τις πέντε διαστάσεις. 



(α) Μαθήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης  
(β) Σχεδιασμός και Αναστοχασμός 
(γ) Τρόποι παρατήρησης της τάξης 

2. Εργαλεία υποστήριξης της διδασκαλίας: 



Τα Μαθηματικά 

Πόσο πλούσιο (συνδεδεμένο, εννοιολογικό) είναι το  
μαθηματικό περιεχόμενο; 

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη βαθιάς κατανόησης  
για έννοιες όπως η κλίση, και για τη χρήση τους στην  
περιγραφή φαινομένων του πραγματικού κόσμου. 
 
Παρέχει ευκαιρίες για δημιουργία συνδέσεων μεταξύ 
διαφορετικών αναπαραστάσεων (γραφικές παραστάσεις,  
πίνακες και ιστορίες). 



Γνωστικές απαιτήσεις 

Σε ποιο βαθμό το μάθημα βοηθά τους μαθητές να  
αναπτύξουν κατανόηση για τις μαθηματικές έννοιες; 

Η ταξινόμηση των καρτών (γραφικές παραστάσεις,  
σενάρια και πίνακες) παρέχουν πολλές ευκαιρίες για 
κατανόηση, εάν ο δάσκαλος υποστηρίξει τους μαθητές  
όταν το χρειαστούν. 



Πρόσβαση στο μαθηματικό περιεχόμενο 

Σε ποιο βαθμό ο δάσκαλος υποστηρίζει την πρόσβαση  
όλων των μαθητών στο περιεχόμενο των μαθημάτων; 

Οι δομές της τάξης (που περιλαμβάνουν συζήτηση στην  
ολομέλεια, μικρές ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις  
αφίσας) παρέχουν ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να  
υποστηρίξουν τον κάθε μαθητή ώστε να εμπλακεί με τα  
μαθηματικά. 



Agency, Ownership και Identity 

Σε ποιο βαθμό οι μαθητές είναι πηγή ιδεών και  
συζήτησης; Πώς συνεισφέρουν στην τάξη; 

Οι δομές της τάξης (που περιλαμβάνουν συζήτηση  
στην ολομέλεια, μικρές ομαδικές εργασίες και  
παρουσιάσεις αφίσας) παρέχουν ευκαιρίες στους  
εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τον κάθε μαθητή  
ώστε να κτίσει ισχυρές μαθηματικές ταυτότητες. 



Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Σε ποιο βαθμό η διδασκαλία κτίζει πάνω στις  
προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και υπερπηδά τις 

παρανοήσεις τους; 



Σχεδιασμός και Αναστοχασμός 

• TRU Math Conversation Guide 
 

• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να  
αξιοποιήσουν τις διαστάσεις  
του TRU για να  
αναστοχαστούν για τη 
διδακτική τους πράξη: 

– Κατά το σχεδιασμό του  
μαθήματος, 

– Για να αναστοχαστούν για το 
πώς πήγε το μάθημα 

– Για να αναστοχαστούν για τα  
επόμενα τους βήματα 



Σχεδιασμός και Αναστοχασμός 



Τα Μαθηματικά 
Πώς οι μαθηματικές ιδέες αναπτύσσονται μέσα στο μάθημα/σειρά  

μαθημάτων; 
Γνωστικές απαιτήσεις 

Ποιες ευκαιρίες δίνονται στους μαθητές για να αναπτύξουν  
κατανόηση για μαθηματικές ιδέες; 

Πρόσβαση σε Μαθηματικό Περιεχόμενο 

Ποιος συμμετέχει στην τάξη και με ποιο τρόπο; 

Ιδιοκτησία της γνώσης, Ταυτότητα 
Ποιες ευκαιρίες έχουν οι μαθητές για να εξηγήσουν τις μαθηματικές  

τους ιδέες ή να απαντήσουν στις ιδέες των συμμαθητών τους; 
Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Τι γνωρίζουμε για τη μαθηματική σκέψη του κάθε μαθητή και πώς  
μπορούμε να κτίσουμε σε αυτήν; 

Σχεδιασμός και Αναστοχασμός 
Να ξεκινήσετε με βασικές ερωτήσεις: 



. . . και να τις επεκτείνετε: 

 
• Πριν το μάθημα, μπορείς να ρωτήσεις: 

– Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις πέντε  
διαστάσεις για να βελτιώσω το σχεδιασμό του  
μαθήματος; 

• Μετά το μάθημα, μπορείς να ρωτήσεις: 
– Πόσο καλά   πάνε τα   πράγματα; Τι   μπορώ να 

βελτιώσω την επόμενη φορά; 
• Κατά το σχεδιασμό των επόμενων 

μπορείς να ρωτήσεις: 
βημάτων, 

– Πώς μπορώ να κτίσω σε αυτά που έχω μάθει; 

Σχεδιασμός και Αναστοχασμός 



Τα Μαθηματικά 
 
Βασικές ερωτήσεις: 
 
Πώς οι μαθηματικές ιδέες της ενότητας αναπτύσσονται σε αυτό 
το μάθημα/σειρά μαθημάτων; 
 
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε σημαντικές συνδέσεις; 

TRU Math Conversation Guide 



Τα Μαθηματικά 
Πριν την παρατήρηση Αναστοχασμός μετά την  

παρατήρηση 
Σχεδιασμός των 

επόμενων βημάτων 
Πώς οι μαθηματικές ιδέες  

θα αναπτυχθούν σε αυτό το 
μάθημα και την ενότητα 

μαθημάτων; 

Πώς οι μαθητές 
εμπλέκονται με τις 

μαθηματικές ιδέες σε αυτό 
το μάθημα; 

Πώς μπορούμε να  
συνδέσουμε τις 

μαθηματικές ιδέες που 
αναδείχθηκαν σε αυτό το  

μάθημα με μελλοντικά 
μαθήματα; 

Να σκεφτείς: 
o Τους μαθηματικούς στόχους του μαθήματος 
o Ποιες συνδέσεις υπάρχουν μεταξύ των βασικών ιδεών αυτού του μαθήματος και  

των ιδεών σε προηγούμενα ή μελλοντικά μαθήματα; 
o Πώς οι μαθηματικές διαδικασίες αυτού του μαθήματος τεκμηριώνονται και πώς  

συνδέονται με τις μαθηματικές ιδέες; 
o Πώς βλέπουμε/ακούμε τους μαθητές να εμπλέκονται με τις μαθηματικές ιδέες σε 

αυτό το μάθημα; 
o Ποιοι μαθητές εμπλέκονται εις βάθος με τις μαθηματικές ιδέες σε αυτό το μάθημα; 
o Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε να εμπλακούν περισσότεροι  

μαθητές στο μάθημα; 

TRU Math Conversation Guide 



TRU Math Conversation Guide 

Γνωστικές απαιτήσεις 
 
Βασικές ερωτήσεις: 
 
Ποιες ευκαιρίες έχουν οι μαθητές να κατανοήσουν τις  
μαθηματικές ιδέες; 

 
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες; 



Γνωστικές απαιτήσεις 
Πριν την παρατήρηση Αναστοχασμός μετά την 

παρατήρηση 
Σχεδιασμός των 

επόμενων βημάτων 
Ποιες ευκαιρίες θα έχουν οι  
μαθητές να κατανοήσουν  
σημαντικές μαθηματικές 

ιδέες; 

Ποιες ευκαιρίες είχαν οι  
μαθητές να κατανοήσουν  
σημαντικές μαθηματικές  

ιδέες; 

Πώς μπορούμε να  
δημιουργήσουμε 

περισσότερες ευκαιρίες  
ώστε οι μαθητές να  

αναπτύξουν δική τους 
κατανόηση για τις  
μαθηματικές ιδέες; 

Να σκεφτείς: 
o Ποιες ευκαιρίες δίνονται στους μαθητές ώστε να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στα 

μαθηματικά προβλήματα; 
o Πώς οι δυσκολίες των μαθητών μπορούν να υποστηρίξουν την εμπλοκή τους με  

μαθηματικές ιδέες; 
o Πώς ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στις δυσκολίες των μαθητών και πώς τους  

βοηθά να αντιμετωπίσουν τα γνωστικά απαιτητικά έργα; 

TRU Math Conversation Guide 



Γνωστικές απαιτήσεις 
Πριν την παρατήρηση Αναστοχασμός μετά την  

παρατήρηση 
Σχεδιασμός των επόμενων  

βημάτων 
Ποιες ευκαιρίες θα έχουν οι  
μαθητές να κατανοήσουν  
σημαντικές μαθηματικές 

ιδέες; 

Ποιες ευκαιρίες είχαν οι 
μαθητές να κατανοήσουν  
σημαντικές μαθηματικές  

ιδέες; 

Πώς μπορούμε να 
δημιουργήσουμε 

περισσότερες ευκαιρίες ώστε  
οι μαθητές να αναπτύξουν 

δική τους κατανόηση για τις  
μαθηματικές ιδέες; 

Να σκεφτείς: 
o Ποιες πηγές (άλλοι μαθητές, εκπαιδευτικός, σημειώσεις, κείμενα, τεχνολογία, μέσα,  

αναπαραστάσεις) έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές ώστε να αντιμετωπίσουν τις  
γνωστικές απαιτήσεις των έργων; 

o Ποιες πηγές χρησιμοποιούν τελικά οι μαθητές και πώς μπορούν να κάνουν καλύτερη 
χρήση των πηγών αυτών; 

o Ποιοι μαθητές εμπλέκονται εις βάθος με τις μαθηματικές ιδέες σε αυτό το μάθημα; 
o Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε να εμπλακούν περισσότεροι  

μαθητές στο μάθημα; 
o Ποιες νόρμες φαίνεται να αναδύονται σχετικά με την αξία του λάθους και της 

δυσκολίας; 

TRU Math Conversation Guide 



Πρόσβαση στο μαθηματικό περιεχόμενο 
 
Βασικές ερωτήσεις: 
 
Ποιος συμμετέχει και ποιος όχι στις εργασίες μέσα στην τάξη 
και πώς; 
 
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες  
ώστε κάθε μαθητής να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά; 

TRU Math Conversation Guide 



Πρόσβαση στο μαθηματικό περιεχόμενο 
Πριν την παρατήρηση Αναστοχασμός μετά την  

παρατήρηση 
Σχεδιασμός των επόμενων  

βημάτων 
Ποιες ευκαιρίες θα έχουν οι  

μαθητές να συμμετέχουν 
μέσα στην τάξη; 

Ποιοι μαθητές συμμετείχαν και  
ποιοι όχι στο μάθημα; 

Πώς μπορούμε να  
δημιουργήσουμε 

περισσότερες ευκαιρίες ώστε 
κάθε μαθητής να συμμετέχει  

στο μάθημα; 
Να σκεφτείς: 
o Με ποιους τρόπους οι μαθητές συμμετέχουν στη μαθηματική δραστηριότητα μέσα στην  

τάξη (προφορικά, γραπτώς, χειρισμός συμβόλων, δημιουργία διαγραμμάτων, ερμηνεία  
γραφικών παραστάσεων, χρήση εποπτικών μέσων κτλ.); 

o Ποιοι μαθητές συμμετέχουν και με ποιο τρόπο; 
o Ποιοι μαθητές συμμετέχουν πιο ενεργά και πότε; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε  

ευκαιρίες ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι μαθητές; 
o Ποιες ευκαιρίες έχουν οι μαθητές να συνεισφέρουν στις μαθηματικές συζητήσεις στην  

τάξη; 
o Πώς οι νόρμες (ή οι αλληλεπιδράσεις ή η οργάνωση του μαθήματος ή συγκεκριμένες  

αναπαραστάσεις κτλ) διευκολύνουν ή εμποδίζουν τη συμμετοχή συγκεκριμένων  
μαθητών; 

o Ποιες κινήσεις του εκπαιδευτικού μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή των μαθητών (π.χ. 
παροχή ευκαιριών για εξάσκηση, υπόδειξη του σωστού τρόπου συμμετοχής); 

TRU Math Conversation Guide 



Ιδιοκτησία της γνώσης, Ταυτότητα 
 
Βασικές ερωτήσεις: 
 
Ποιες ευκαιρίες έχουν οι μαθητές ώστε να δουν τους εαυτούς  
τους ως ισχυρούς «doers of mathematics»; 

 
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες τέτοιες  
ευκαιρίες; 

TRU Math Conversation Guide 



Ιδιοκτησία της γνώσης, Ταυτότητα 
Πριν την παρατήρηση Αναστοχασμός μετά την  

παρατήρηση 
Σχεδιασμός των 

επόμενων βημάτων 
Ποιες ευκαιρίες θα έχουν οι Ποιες ευκαιρίες είχαν οι Πώς μπορούμε να 
μαθητές να εξηγήσουν τις μαθητές να εξηγήσουν τις δημιουργήσουμε ευκαιρίες 

μαθηματικές τους ιδέες και μαθηματικές τους ιδέες και σε ώστε περισσότεροι 
να απαντήσουν στις ιδέες να απαντήσουν στις ιδέες μαθητές να εξηγούν τις 

των συμμαθητών τους; των συμμαθητών τους; μαθηματικές τους ιδέες σε 
μελλοντικά μαθήματα; 

Να σκεφτείς: 
o Ποιος αναδεικνύει τις μαθηματικές ιδέες που θα συζητηθούν; 
o Ποιος αξιολογεί τις απαντήσεις των μαθητών; 
o Πόσο βαθιά επεξηγούν οι μαθητές τις ιδέες τους; 
o Πώς ο εκπαιδευτικός απαντά στις ιδέες των μαθητών (αξιολόγηση, διατύπωση  

ερωτήσεων, εκμαίευση απαντήσεων από άλλους μαθητές κτλ.); 
o Πώς αναπτύσσονται οι νόρμες γύρω από το ρόλο του εκπαιδευτικού και των 

μαθητών στο να αναδείξουν μαθηματικές ιδέες; 

TRU Math Conversation Guide 



Ιδιοκτησία της γνώσης, Ταυτότητα 
Πριν την παρατήρηση Αναστοχασμός μετά την  

παρατήρηση 
Σχεδιασμός των 

επόμενων βημάτων 
Ποιες ευκαιρίες θα έχουν οι Ποιες ευκαιρίες είχαν οι Πώς μπορούμε να 
μαθητές να εξηγήσουν τις μαθητές να εξηγήσουν τις δημιουργήσουμε ευκαιρίες 

μαθηματικές τους ιδέες και μαθηματικές τους ιδέες και σε ώστε περισσότεροι 
να απαντήσουν στις ιδέες να απαντήσουν στις ιδέες μαθητές να εξηγούν τις 

των συμμαθητών τους; των συμμαθητών τους; μαθηματικές τους ιδέες σε 
μελλοντικά μαθήματα; 

Να σκεφτείς: 
o Πώς αναπτύσσονται οι νόρμες γύρω από το τι είναι τα μαθηματικά (τεκμηρίωση,  

πειραματισμός, εξάσκηση κτλ.); 
o Ποιοι μαθητές επεξηγούν τις δικές τους ιδέες ή ανταποκρίνονται στις ιδέες των 

άλλων με ουσιαστικό τρόπο; 
o Ποιοι μαθητές φαίνεται να βλέπουν τους εαυτούς τους ως άτομα με ισχυρή  

μαθηματική σκέψη; 
o Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε περισσότεροι μαθητές να  

βλέπουν τους εαυτούς τους ως άτομα με ισχυρή μαθηματική σκέψη; 

TRU Math Conversation Guide 



Χρήση αξιολόγησης 
 
Βασικές ερωτήσεις: 
 
Τι γνωρίζουμε για τη μαθηματική σκέψη των μαθητών; 

 
Πώς μπορούμε να κτίσουμε πάνω σε αυτή; 

TRU Math Conversation Guide 



Χρήση αξιολόγησης 
Πριν την παρατήρηση Αναστοχασμός μετά την 

παρατήρηση 
Σχεδιασμός των 

επόμενων βημάτων 
Τι γνωρίζουμε για τη  

μαθηματική σκέψη των  
μαθητών μας και πώς 

μπορεί αυτό το μάθημα να 
κτίσει πάνω σε αυτήν; 

Σε αυτό το μάθημα, τι  
έχουμε μάθει για τη 

μαθηματική σκέψη των  
μαθητών; Πώς κτίσαμε 
πάνω στη σκέψη τους; 

Πώς μπορούμε να μάθουμε  
περισσότερα για τη 

μαθηματική σκέψη των  
μαθητών και να κτίσουμε 

πάνω σε αυτήν; 
Να σκεφτείς: 
o Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν ώστε ο μαθητής να αναπτύξει τις δικές του  

στρατηγικές και προσεγγίσεις; 
o Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν ώστε οι μαθητές να εξωτερικεύσουν τις μαθηματικές 

τους ιδέες και το συλλογισμό τους και να συνδέσουν τις μαθηματικές ιδέες 
μεταξύ τους; 

o Με ποιους διαφορετικούς τρόπους οι μαθητές εξωτερικεύουν τις μαθηματικές  
τους ιδέες και το συλλογισμό τους (γράψιμο στο χαρτί, προφορικά, γράψιμο 
στον πίνακα, δημιουργία διαγραμμάτων, χρήση εποπτικών μέσων κτλ.); 

o Ποιοι μαθητές μοιράζονται τις ιδέες τους με τους συμμαθητές τους (π.χ. με το 
διπλανό, στην ολομέλεια, με το δάσκαλο); 

TRU Math Conversation Guide 



Χρήση αξιολόγησης 
Πριν την παρατήρηση Αναστοχασμός μετά την  

παρατήρηση 
Σχεδιασμός των 

επόμενων βημάτων 
Τι γνωρίζουμε για τη  

μαθηματική σκέψη των  
μαθητών μας και πώς 

μπορεί αυτό το μάθημα να  
κτίσει πάνω σε αυτήν; 

Σε αυτό το μάθημα, τι  
έχουμε μάθει για τη 

μαθηματική σκέψη των 
μαθητών; Πώς κτίσαμε  
πάνω στη σκέψη τους; 

Πώς μπορούμε να μάθουμε  
περισσότερα για τη 

μαθηματική σκέψη των 
μαθητών και να κτίσουμε  

πάνω σε αυτήν; 
Να σκεφτείς: 
o Πώς οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες και ποιες  

απαντήσεις μπορούν να κτίσουν πάνω στη μαθηματική τους σκέψη; 
o Ποια στοιχεία (π.χ. έργα, οργάνωση μαθήματος, ερωτήσεις) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αναδειχθεί η σκέψη των μαθητών, και κυρίως των  
μαθητών των οποίων δεν γνωρίζουμε τις μαθηματικές τους ιδέες; 

o Τι γνωρίζουμε και τι δε γνωρίζουμε για το πώς ο μαθητής κατανοεί τις  
μαθηματικές έννοιες; 

o Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν ώστε να κτίσουμε πάνω στη μαθηματική σκέψη των 
μαθητών και πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αξιοποιούν αυτές τις  
ευκαιρίες; 

TRU Math Conversation Guide 



Τρόποι παρατήρησης της τάξης 
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1. Παρατήρηση ως εκπαιδευτικός 
Τα  

Μαθηματικά 

• Οι μαθητές μαθαίνουν σημαντικά μαθηματικά; 
• Δίνονται ευκαιρίες για σημαντικές συνδέσεις; 

 
Γνωστικές  
απαιτήσεις 

• Πόσο χρόνο αναλώνουν οι μαθητές σε κάθε ερώτηση; 
• Εμπλέκονται σε παραγωγικές προκλήσεις; 
• Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού ενθαρρύνουν τη διατύπωση  

επεξηγήσεων ή απαντήσεων; 

Πρόσβαση στο  
μαθηματικό  
περιεχόμενο 

Ιδιοκτησία της  
γνώσης 

• Ποιος δίνει περισσότερες επεξηγήσεις: ο εκπαιδευτικός ή οι  
μαθητές; 

• Οι μαθητές δίνουν εκτενείς επεξηγήσεις; 

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση 

• Ο εκπαιδευτικός κτίζει πάνω στις απαντήσεις των μαθητών; 
• Ο εκπαιδευτικός εναλλάσσει το μάθημά του με βάση τις  

απαντήσεων των μαθητών; 

• Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι για παραγωγική εμπλοκή του 
μαθητή; 

• Ο εκπαιδευτικός καλεί πολλούς μαθητές να απαντήσουν; 



2. Παρατήρηση ως μαθητής 
Τα  

Μαθηματικά 

• Ποια κύρια μαθηματική ιδέα εμπλέκεται στο μάθημα; 

• Πώς συνδέεται με όσα γνωρίζω; 

 
Γνωστικές  
απαιτήσεις 

• Πόσος χρόνος μου δίνεται για να σκεφτώ και να κατανοήσω; 
• Τι συμβαίνει όταν δυσκολευτώ σε κάποιο σημείο; 
• Μου δίνεται η ευκαιρία να επεξηγήσω πράγματα ή δίνω απλά  

απαντήσεις; 

Πρόσβαση στο  
μαθηματικό  
περιεχόμενο 

Agency,  
Authority, and  

Identity 

• Έχω ευκαιρίες να εξηγήσω και να παρουσιάσω τις ιδέες μου; 
• Αναγνωρίζομαι ως ικανός να συνεισφέρω στο μάθημα; 

Διαμορφωτική  
αξιολόγηση 

• Οι συζητήσεις στην τάξη περιλαμβάνουν και τη δική μου  
σκέψη; 

• Η διδασκαλία απαντά στη σκέψη μου και με βοηθά να την  
εμβαθύνω; 

• Συμμετέχω στη μάθηση σημαντικών μαθηματικών εννοιών; 



3. Παρατήρηση ως ερευνητής 



3. Παρατήρηση ως ερευνητής 



Εσφαλμένη χρήση του TRU 

κανείς • Θα μπορούσε 
χρησιμοποιήσει το TRU 

να 
και να 

βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς. 
 

• Ωστόσο, αυτή η χρήση είναι η  
ενδεδειγμένη. 

 
• Το TRU έχει αναπτυχθεί για 

ερευνητικούς σκοπούς. 
 
 

Δειγματική διδασκαλία 

https://www.geogebra.org/m/rggqbrnu
https://www.geogebra.org/m/rggqbrnu


Δειγματική διδασκαλία 

Παναγιώτου Κωνσταντίνος   

https://www.geogebra.org/m/rggqbrnu
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