Πώς θα καλλιεργήσουμε τη
μαθηματική σκέψη των παιδιών
Πολλές φορές δεν αρκεί να εξηγήσουμε στο παιδί την πληροφορία
που γράφει το βιβλίο ή την εκφώνηση της άσκησης. Αυτό που
προέχει είναι να βοηθήσουμε το παιδί να «δει» με το σωστό
τρόπο την όλη διαδικασία.

Στα Μαθηματικά για τα περισσότερα παιδιά το κλειδί είναι να
καταλάβουν ότι «λύνω μια άσκηση στα Μαθηματικά» συχνά σημαίνει
«προσπαθώ ξανά και ξανά, σκέφτομαι τα δεδομένα από την αρχή
και δοκιμάζω». Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να καλλιεργήσουμε
στα παιδιά τη μαθηματική σκέψη. Για το σκοπό αυτό σας
προτείνουμε τα εξής:

• Εξηγήστε στο παιδί ότι πρέπει να βλέπει τυχόν λάθη ως
εργαλείο που του λέει τι πρέπει να ψάξει παραπάνω και να
επανελέγξει. Επομένως, κάθε λάθος, θα πρέπει να είναι αφετηρία
για νέα διερεύνηση/δοκιμή.

• Δώστε έμφαση στο να βοηθήσετε το παιδί να «διαβάζει» σωστά
την εκφώνηση της άσκησης , ώστε να καταλαβαίνει τι του ζητά η
άσκηση/πρόβλημα, γιατί συνήθως οι λάθος λύσεις οφείλονται στο
ότι τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει σωστά το πρόβλημα.

• Πάντα να ζητάτε από το παιδί να σας πει πώς σκέφθηκε για να
λύσει την άσκηση. Ακόμα και αν η λύση είναι σωστή, μπορεί να
ανακαλύψουμε με την κουβέντα ότι υπάρχει κάτι (π.χ. έννοια,
διαδικασία) που το παιδί δεν έχει καταλάβει απόλυτα.

• Όταν διαπιστώσετε ότι το παιδί έχει καταλάβει κάτι λάθος ή
δυσκολεύεται στην κατανόηση μιας έννοιας/διαδικασίας, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εκπαιδευτικό και να τον
συμβουλευτείτε για το πώς θα βοηθήσετε το παιδί.

• Όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στα Μαθηματικά, η εξάσκηση
είναι το κλειδί για τη βελτίωση. Να ενθαρρύνετε το παιδί να
λύνει ασκήσεις, αλλά κυρίως αξιοποιείστε για εξάσκηση τα
μαθηματικά προβλήματα της καθημερινής ζωής (π.χ. λογαριασμοί).

• Επειδή κάποια προβλήματα μπορεί να λύνονται με διαφορετικούς
τρόπους, να ενθαρρύνετε το παιδί να δοκιμάζει διαφορετικούς
τρόπους επίλυσης και γενικώς να ψάχνει.

Το σημαντικότερο είναι να καταλάβει το παιδί ότι «Κάνω
μαθηματικά» σημαίνει επεξεργάζομαι δεδομένα, επιλέγω μέθοδο,
δοκιμάζω, κάνω λάθη και επανεξετάζω. Η προσπάθεια, αυτό που
λέμε «Παλεύω να λύσω μια άσκηση», δεν είναι ‘κακό’ ούτε
συμβαίνει σε αυτούς που δεν ‘συμπαθούν’ τα Μαθηματικά, αλλά
είναι κομμάτι της διαδικασίας και τελικώς η ουσία και ομορφιά
των μαθηματικών.

ΠΗΓΗ:https://www.ipaideia.gr/paidagogika-themata/pos-tha-kalie
rgisoume-ti-mathimatiki-skepsi-tonpaidion?fbclid=IwAR0rf3SNNjrO1XKQho5g6481lonyR0jfRlUIx1KjuAt_s
qA-puHqr9wuYZc
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