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Δπραξηζηίεο

Με ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα ζεκεηψζσ φηη
είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα νινθιεξψζεηο ην έξγν πνπ μεθηλάο θάπνηα ζηηγκή έρνληαο
ηαπηφρξνλα θαη άιιεο ππνρξεψζεηο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν απηφ ιφγν ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ηελ παξνπζία, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ
αλεθηηθφηεηά ηνπο βνήζεζαλ ψζηε λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ.
Πξψηα απφ φινπο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ.
Υαξάιακπν Εαγνχξα, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ, γηα ηελ επηζηεκνληθή, πλεπκαηηθή θαη εζηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε.
Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηελ θ. Υξηζηίλα Μαξθέα, γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε
θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα πξφζσπα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ κνπ
πεξηβάιινληνο Κσλζηαληίλα Οηθνλνκνπνχινπ, Διέλε Παληηψξα θαη Βαζίιεην
Σζνχθα θαη ηδηαίηεξα ην ζχδπγφ κνπ Βαγγέιε Σζνχθα γηα ηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ
θαηαλφεζε θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ κνπ, φια απηά ηα ρξφληα. Αθηεξψλσ ηε κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία ζηνλ
παηέξα κνπ Γηάλλε Οηθνλνκφπνπιν, πνπ ράζακε μαθληθά ζην δεχηεξν έηνο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη ζηα παηδηά κνπ Διεάλλα θαη Βαζίιε γηα ηελ αγάπε
θαη ηελ επηπρία πνπ κνπ πξνζθέξνπλ.

Βάζηα Η. Οηθνλνκνπνχινπ
Πάηξα, Απξίιηνο 2011
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Πεξίιεςε
Με ην πφλεκα απηφ γίλεηαη κηα απφπεηξα κειέηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ε ρξεζηκφηεηά ηεο
ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα
ηζηνξηθή κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ ζεσξηψλ γηα ην πψο ν καζεηήο θαηαθηά ηα ζηφρν
ηεο κάζεζεο, αλαπηχζζεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη
ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο.
ην δεχηεξν κέξνο επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
νξγαλψζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
επηκφξθσζήο ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο
θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη εθπαηδεπηηθνί έιαβαλ ζε κεγάιν βαζκφ
ππφςε ηνπο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο.
Οη καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγάλσζαλ αμηνπνίεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη αλέδεημαλ ηελ αμία ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία.
Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπγθεθξηκέλε επηκφξθσζε θαίλεηαη λα
είλαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο.
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Δηζαγσγή
Με ηελ εξγαζία απηή, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα σο εξγαιείν ππνζηήξημεο θαη νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
κάζεζεο, θαζψο θαη νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα
Μαζεκαηηθά. πγθεθξηκέλα, ζα γίλεη κηα γεληθή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζε
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ απφ
κάρηκνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηά απφ ηελ επηκφξθσζή
ηνπο ζε δεηήκαηα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.
Θα μεθηλήζνπκε πεξηγξάθνληαο ελ ζπληνκία ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο αληίιεςεο
ζρεηηθά κε ην πώρ ε κάζεζε ζπληειείηαη. Αξρηθά, ππήξρε ε αληίιεςε φηη νη καζεηέο
καζαίλνπλ απφ ην κνλφινγν ηνπ δαζθάινπ θαη εκπεδψλνπλ ηελ χιε κε ηελ εμάζθεζε
θαη ηελ επαλάιεςε, θηλεηνπνηνπνηνχκελνη απφ ηελ επηβξάβεπζε ή ηελ επίπιεμε.
ήκεξα, νη αληηιήςεηο έρνπλ κεηαβιεζεί κε βάζε θαη ηα απνηειέζκαηα πνιπεηψλ
εξεπλψλ. Κπξηαξρεί ινηπφλ, ε άπνςε πσο νη καζεηέο καζαίλνπλ δξψληαο,
πεηξακαηηδφκελνη θαη δηεξεπλψληαο κέζα ζε έλα νξηζκέλν πιαίζην πνπ έρεη νξηζηεί
απφ ην δηδάζθνληα, αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ θαη ζπλεξγαδφκελνη κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο.
Αθνινχζσο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο φπσο απηέο έρνπλ
δηαηππσζεί θαη εμειηρζεί απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθθξαζηέο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζα
πεξηγξάςνπκε ηε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο,
ηε ζεσξία ηεο ηεξαξρίαο θαη ησλ ζηαδίσλ λνεηηθήο αλάπηπμεο. Θα ζπλερίζνπκε κε ηηο
ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, φπσο απηή ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο ζεσξίαο θαη ζα νινθιεξψζνπκε κε ηε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη
ν καζεηήο καζαίλεη εθηφο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ην θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλεη.
ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηχμνπκε ηελ εμέιημε ησλ εξγαιείσλ κάζεζεο μεθηλψληαο απφ
ην ιφγν θαη θηάλνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ηνπο δηαδξαζηηθνχο
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πίλαθεο. Θα αλαπηχμνπκε ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη ζα αλαδείμνπκε ηελ πξφζζεηε παηδαγσγηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ
ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία.
Δπφκελε ελφηεηα απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπ ζηελ
νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα
ςεθηαθά εξγαιεία. Θα αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, ζηα
ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ αιιά θαη ζηε δνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί. Δπίζεο,
ζηελ ελφηεηα απηή,

ζα αζρνιεζνχκε θαη κε ηελ έλλνηα ηεο

εθπαηδεπηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ νξηζκφ ηεο θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη ζπληζηψζεο ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πινπνηψληαο κηα
ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ζα παξαζέζνπκε ηα θπξηφηεξα είδε εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
ηελ ηειεπηαία ελφηεηα γίλεηαη απφπεηξα αμηνιφγεζεο ελφο ζπλφινπ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Θα γίλεη αλαθνξά ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνινγήζακε θαη ζα αθνινπζήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
πνζνηηθήο αλάιπζεο θαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
αμηνιφγεζε.

Ζ εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ κάζεζε θαη ηε
δηδαζθαιία
Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηελ θεληξηθή Δπξψπε άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη πξηλ
απφ πεξίπνπ 250 ρξφληα. Οη αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ επνρή
εθείλε θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ δίλνληαλ ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο
ζεκεξηλέο αλάγθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Κχξην κέιεκα απνηεινχζε ε καδηθνπνίεζε
ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε έπξεπε λα αθνξά φινπο ηνπο πνιίηεο. Έσο ηφηε
εθπαίδεπζε ιάκβαλαλ κφλν νη νηθνλνκηθά εχξσζηνη πνιίηεο, θάηη πνπ ίζρπε θαη γηα
ηελ πγεία, ηελ αζθάιηζε θαη ηελ παξνρή ελέξγεηαο κηαο θη φιεο απηέο νη ππεξεζίεο
ήηαλ αξθεηά αθξηβέο γηα ηνπο κέζνπο πνιίηεο.
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ηελ εθπαίδεπζε θπξηαξρνχζε ην πξφηππν ησλ ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ. Ο
εθπαηδεπηηθφο απνηεινχζε ην ππνθείκελν πνπ «θαηείρε» ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ
«κεηέδηδε» ζηνπο καζεηέο ηνπ. ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, κε ηελ αλάπηπμε
ηεο κειέηεο ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο, άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα. Σα
απνηειέζκαηα ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ δήισλαλ φηη ε θαηαλφεζε θαη ε κάζεζε
πνιχ ιίγν εληζρχνληαη απφ ηελ απνκλεκφλεπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ εμάζθεζε
ζε πεδία αθαηαλφεηα θαη απνζηαζηνπνηεκέλα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή.
ηε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, επί πνιιέο δεθαεηίεο, ηδηαίηεξε έκθαζε δηλφηαλ
ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Ο δάζθαινο – πνκπφο
θαιείηαη λα κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηνπο καζεηέο – δέθηεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά
ηνπο πξνζπαζνχλ λα ηηο ζπιιάβνπλ θαη αθνκνηψζνπλ (Θσκατδεο 1999). Οη γλψζεηο
απηέο θπζηθά δελ επηδέρνληαη θακία ακθηζβήηεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Ζ
δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ δελ είλαη παξά κηα απιή κεηαθνξά γλψζεσλ θαη ε
αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ. Γηα απηφ θαη ε νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο πξέπεη λα βαζίδεηαη

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο νη

καζεηέο θαινχληαη λα θαηαθηήζνπλ θαη ν δάζθαινο λα πινπνηήζεη θαη έπεηηα λα
αμηνινγήζεη ην επίπεδν αθνκνίσζήο ηνπο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν εηζαρζεί ζηελ
νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ν φξνο «δηδαθηηθνί ζηφρνη» ηνπο νπνίνπο ν δάζθαινο
πξέπεη λα πινπνηήζεη ζην κάζεκά ηνπ.
ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ απέζπαζε ηελ
πξνζνρή ηεο απφ ην δάζθαιν θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη ζηξάθεθε πξνο ην καζεηή θαη
ηηο δξάζεηο ηνπ. Απνηειεί δειαδή κηα «καζεηνθεληξηθνχ» ηχπνπ κάζεζε
(Υαηδεζενιφγνπ, 2000). Ο καζεηήο αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηή νληφηεηα, κε
ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθφ ηξφπν κάζεζεο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ λνεηηθψλ
ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο καζεηήο εξγάδεηαη κέζα
ζηε δηθή ηνπ κάζεζε, απνθαιχπηεη δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο θαη δνκεί ηα πξνζσπηθά
ηνπ λνήκαηα θαη δελ δέρεηαη αδξαλή γλψζε απξφθιεηα θαη παζεηηθά. Ζ παξαπάλσ
πξνζέγγηζε έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κηαο ζηάζεο γηα λνεηηθή αλαδήηεζε θαη
εκπινθή ζε λνεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε
ηεο απηνλνκίαο ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (Κιανπδάηνο, 1999). Οη καζεηέο
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πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θάζε ζηηγκή λα ζέηνπλ ζε θξίζε θαη λα ακθηζβεηνχλ
φια φζα έρνπλ κάζεη.
Ζ κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε
απνηειεί κηα ελεξγεηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξε γηα ηνλ θάζε
καζεηή. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ εξγαιείσλ,
θπξίαξρνο ξφινο φκσο απνδίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ο δάζθαινο έρεη ην ξφιν ηνπ
δεκηνπξγνχ θαηάιιεισλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο
ή φρη, κέζα ζηα νπνία ν καζεηήο ελεξγνπνηείηαη, εθθξάδεη καζεκαηηθά ηηο ηδέεο ηνπ
θαη θαηαζθεπάδεη ηε δηθή ηνπ γλψζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη νξγαλψζεη ν
δάζθαινο είλαη απηέο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλεηξν ζην καζεηή λα ηηο πινπνηήζεη θαη σο
εθ ηνχηνπ παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε κάζεζε (Nardi, 1996).
Βαζηδφκελνη ζηηο λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε νη ζηφρνη
ηεο εθθξάδνληαη πιεξέζηεξα κε φξνπο δξαζηεξηνηήησλ παξά κε φξνπο
παξαηεξήζηκσλ

ζπκπεξηθνξψλ.

Οη

καζεηέο

πινπνηψληαο

κηα

καζεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα θαινχληαη λα: πξνζδηνξίζνπλ ην πξφβιεκα, εηθάζνπλ ην απνηέιεζκα,
πεηξακαηηζηνχλ κε δηάθνξα παξαδείγκαηα, ζπλζέζνπλ έλα ζπιινγηζκφ, δηαηππψζνπλ
κηα ιχζε, ειέγμνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη αμηνινγήζνπλ ηελ νξζφηεηά ηνπο ζε
ζπλάξηεζε κε ην αξρηθφ πξφβιεκα. Όια απηά δελ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ
απφ έλα καζεηή ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θιαζζηθέο
αζθήζεηο εθαξκνγήο θαη εμάζθεζεο δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο λνεηηθέο
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε ηέηνηα έθηαζε θαη βάζνο.
Γπζηπρψο αθφκα θαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο
ιαλζαζκέλν ηξφπν. Ζ απνκλεκφλεπζε είλαη ην θχξην ζηνηρείν πνπ θαιιηεξγείηαη ζηα
ζρνιεία. Σν γεγνλφο φηη αθφκα θαη κεηά απφ ηφζεο δεθαεηίεο ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν θαλεξψλεη ην πφζν είλαη δχζθνιν απηφ λα
αιιάμεη. Παξφια απηά, ε έξεπλα πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο
είλαη αμηφινγε κε απνηέιεζκα ε πίεζε πνπ αζθείηαη λα επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε ηεο
εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα θαίλεηαη λα θαηαξξίπηεηαη ε άπνςε πνπ πηνζεηνχληαλ
επί ηφζα ρξφληα γηα ηε γλψζε. Ζ γλψζε δελ απνηειεί κηα πιεξνθνξία πνπ θαηέρεη ν
εθπαηδεπηηθφο θαη κεηαιακπαδεχεη ζην καζεηή. Γίλεηαη ζηαδηαθά απνδεθηφ φηη ε
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αλζξψπηλε γλψζε είλαη ππνθεηκεληθή, επεξεάδεηαη απφ ηηο αμίεο θαη ηηο νπηηθέο
γσλίεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ φπσο επίζεο δέρεηαη θαη επηξξνέο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Δπίζεο είλαη δπλαηφλ λα ακθηζβεηεζεί, λα θαηαξξηθζεί θαη λα μαλανξγαλσζεί ζε
λέεο βάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαίλεηαη λα
επεξεάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο κε απνηέιεζκα λα νξγαλψλνπλ ηε
δηδαζθαιία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηε
βνήζεηα ή φρη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνπο καζεηέο απφ θάζε
πιεπξά.
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Κεθάιαην 1ν
Θεσξίεο κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ
Ζ κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ απνηειεί κηα δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα απηφ ην
ιφγν κειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ςπρνιφγνπο. Ο θιάδνο ηεο Φπρνινγίαο ήηαλ ν
πξψηνο επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιήζεθε κε ην πψο καζαίλνπλ νη άλζξσπνη θαη
ην

πνηεο λνεηηθέο δηεξγαζίαο ζπληεινχληαη ψζηε λα θαηαθηεζεί ε γλψζε. Ζ

θαηαλφεζε ηεο θαηάθηεζεο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ
ςπρνιφγσλ δηφηη πίζηεπαλ φηη αλαιχνληαο ηε καζεκαηηθή ζθέςε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν
άλζξσπνο ιχλεη καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζα θαηάθεξλαλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ
αλζξψπηλε ζθέςε γεληθφηεξα. πγθεθξηκέλα ν θιάδνο ηεο Φπρνινγίαο δεκηνχξγεζε
θαη κηα λέα θαηεχζπλζε κε ηίηιν «Φπρνινγία ησλ Μαζεκαηηθψλ», ε νπνία κειεηά ηηο
δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζπληειείηαη νη απφθηεζε καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη ζεσξίεο κάζεζεο ζεκειηψζεθαλ απφ
ςπρνιφγνπο θαη φρη απφ θηινζφθνπο ή παηδαγσγνχο.
Ζ δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ σο μερσξηζηή επηζηήκε αλαπηχρζεθε πνιιά ρξφληα
αξγφηεξα. Δπεξεάζηεθε απφ πνιιέο άιιεο επηζηήκεο θαη ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηελ
Φπρνινγία, ηε Θεσξία ηεο Δπηζηήκεο, ηε Φηινζνθία, ηελ Ηζηνξία, ηελ
Κνηλσληνινγία, ηε Γισζζνινγία, ηελ Παηδαγσγηθή θαη θπζηθά ηα Μαζεκαηηθά. Οη
ζεσξίεο κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Φπρνινγία απνηέιεζαλ ζεκέιηεο ιίζνπο γηα
ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Γη’ απηφ θαη αλαπηχρζεθαλ
δηαθνξεηηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ε θάζε κηα, αλάινγα κε ην πνηα ζεσξία κάζεζεο πινπνηείηαη θαη πνηα παηδαγσγηθή
ζεσξία αθνινπζείηαη.
ε απηφ ην ζεκείν αο επηρεηξήζνπκε κηα πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο
ζεσξίεο κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ έηζη φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο θχξηνπο
εθθξαζηέο ηνπο.
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1.1

πκπεξηθνξηζκόο

Ζ πξψηε κεγάιε ζρνιή είλαη ε ζρνιή ησλ πκπεξηθνξηζηώλ (behaviorists). Ο
κπηρεβηνξηζκφο σο ζεσξία απνηεινχζε ζεκέιην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ
γηα πνιιά ρξφληα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ηελ επεξεάδνπλ αθφκα θαη ζήκεξα. Χο
αληίιεςε ζηεξίρζεθε ζηελ ζεσξία ησλ ζπλδέζκσλ ή αιιηψο ζπλεηξκηθή ζεσξία
(Connectionism ή Associationism)

ηνπ

Edward Thorndike (1874 – 1949). Ο

Thorndike, πεηξακαηηδφκελνο ζην εξγαζηήξηφ ηνπ κε γάηεο, ζθχινπο, πηζήθνπο θαη
θνηφπνπια ζεψξεζε ηε ζρέζε κεηαμχ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο σο κηα
ζχλδεζε θαη γη’ απηφ ε ζεσξία ηνπ νλνκάζηεθε «ζεσξία ησλ ζπλδέζκσλ». Σα
πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ηνλ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κάζεζε είλαη
ζηαδηαθή θαη επηηπγράλεηαη ζηγά – ζηγά. Ζ απφθηεζε νπνηαζδήπνηε ζπκπεξηθνξάο
είλαη δπλαηφλ λα δηαζπαζηεί, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ζε βαζηθά ζηνηρεία. Γηα λα
ελεξγνπνηεζνχλ απηά ηα ζηνηρεία (αληηδξάζεηο) πξέπεη λα δερζνχλ εξεζίζκαηα. Αλ ε
αληίδξαζε ζε θάπνην εξέζηζκα αθνινπζείηαη θαη απφ κηα αληακνηβή, ηφηε ν δεζκφο
κεηαμχ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη. Όζν πην ζπρλή δε είλαη
ε επαλάιεςε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ εξεζίζκαηνο - αληίδξαζεο, ηφζν ηζρπξφηεξνο
είλαη θαη ν δεζκφο ηνπ. Ζ ζεσξία ηνπ Thorndike δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά ζην
βηβιίν ηνπ The Psychology of Arithmetic (1922 New York, Macmillan) θαη
πεξηγξάθεηαη κε ηε βνήζεηα ηξηψλ βαζηθψλ λφκσλ:
1. ν Νόκνο ηνπ Απνηειέζκαηνο (law of effect). Ο Thorndike ππνζηήξηδε φηη νη
απαληήζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηα αληακνηβή – επηβξάβεπζε,
εληζρχνληαη θαη ζηαδηαθά κεηαβάιινληαη ζε αληηδξάζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν
εξέζηζκα. Αληίζεηα φζεο δελ νδεγνχλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα δελ
πξέπεη λα ηπγράλνπλ ελίζρπζεο ψζηε λα ράλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη λα κελ
επαλαιακβάλνληαη.
2. ν Νόκνο ηεο Δηνηκόηεηαο (law of readiness), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κηα
ζεηξά αληηδξάζεσλ κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη αλ ραιάζεη θάπνηνο
δεζκφο δεκηνπξγείηαη ελφριεζε.
3. ν Νόκνο ηεο Δμάζθεζεο (law of exercise). Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ εξεζίζκαηνο
θαη επηζπκεηήο αληίδξαζεο γίλνληαη πην ηζρπξέο αλ επαλαιακβάλεηαη ε
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θαηάζηαζε πνπ ηηο δεκηνπξγεί θαη εμαζζελνχλ φηαλ απηή ε θαηάζηαζε πάςεη
λα εκθαλίδεηαη.
Σηο αξρέο απηέο ν Thorndike ζέιεζε λα ηηο εθαξκφζεη θαη ζηε κάζεζε ησλ
Μαζεκαηηθψλ. Πίζηεπε φηη νη δάζθαινη έπξεπε λα αλαθαιχςνπλ κε αθξίβεηα ην
ζχλνιν ησλ δεζκψλ πνπ απαξηίδνπλ θάζε καζεκαηηθή ελφηεηα θαη λα εθαξκφζνπλ
ηελ πξαθηηθή ησλ αληακνηβψλ. Ύζηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πνπ είρε
δηαηππψζεη ζηε ζεσξία ηνπ, ε επαλάιεςε παξφκνησλ πξαθηηθψλ ζα νδεγήζεη ζηελ
θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Μνινλφηη ν Thorndike ππνγξάκκηζε φηη ηα πξνβιήκαηα
εμάζθεζεο πξέπεη λα πξνμελνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, ε επίδξαζε ηεο ζεσξίαο
ηνπ ήηαλ λα αλαγλσξηζζεί ε πξαθηηθή θαη ε εμάζθεζε σο ε βέιηηζηε κέζνδνο
κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ.
ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρνιή επηξξνή άζθεζε επίζεο, ν Ρψζνο ςπρνιφγνο Pavlov
κέζσ ηνπ πεηξάκαηφο ηνπ κε ην ζθχιν θαη ην θακπαλάθη. Ο Pavlov έδηλε ηξνθή ζε
έλα ζθχιν πνπ θξαηνχζε κέζα ζε έλα θινπβί, αθνχ πξψηα ρηππνχζε έλα θακπαλάθη.
Ύζηεξα απφ πνιιέο επαλαιήςεηο ηνπ ίδηνπ ζθεληθνχ ν ςπρνιφγνο παξαηήξεζε φηη ν
ζθχινο μεθηλνχζε ηελ έθθξηζε ζάιηνπ κφιηο άθνπγε ην θακπαλάθη, πξηλ αθφκα
αληηθξίζεη ηελ ηξνθή ηνπ. O Pavlov επαλέιαβε ην πείξακά ηνπ θαη κε άιια δψα ψζηε
λα ζηγνπξεπηεί πεξηζζφηεξν γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ Οη ζπκπεξηθνξηζηέο ινηπφλ
ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Pavlov γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν
κάζεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Τηνζέηεζαλ ινηπφλ ηελ άπνςε φηη ε επαλάιεςε ηνπ
ίδηνπ πεηξάκαηνο θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο επηθέξεη θαη ην ίδην απνηέιεζκα.
Θεψξεζαλ φηη ε ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηε κάζεζε γηα απηφ νη καζεηέο
ζα πξέπεη λα εμαζθνχληαη ζηηο ίδηεο κνξθέο αζθήζεσλ ψζηε λα ηηο εκπεδψλνπλ θαη
λα ηηο επηιχνπλ ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα.
Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ θάπνηνο λα αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε
ζπλεηξκηθή ζεσξία είλαη ην γεγνλφο φηη δελ

ιάκβαλε θαζφινπ ππφςε ηεο ηηο

πνηνηηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Κάζε παηδί κπνξεί λα
αλαπηχμεη πνιχ δηαθνξεηηθή ηερληθή αληηκεηψπηζεο ελφο πξνβιήκαηνο, θαη άξα δελ
ζα νδεγεζνχλ φινη νη καζεηέο ζηελ ίδηα αληίδξαζε ζην εξέζηζκα πνπ ζα ηνπο δνζεί.
Δπηπιένλ ε κέζνδνο ηεο πξαθηηθήο θαη εμάζθεζεο πνπ εθαξκφδεη ε ζπλδεηηθή ζεσξία
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ππεξηνλίδεη ην απνηέιεζκα ελφο εξεζίζκαηνο, κεηψλνληαο ηελ αμία ηεο πνξείαο πνπ
νδήγεζε ζην απνηέιεζκα απηφ. Έηζη ν καζεηήο θηλδπλεχεη λα θηάζεη ζην
απνηέιεζκα εληειψο κεραληθά, ρσξίο λα έρεη θαηαλνήζεη ηη θάλεη θαη γηαηί. Παξφια
απηά ην ζεηηθφ ζηνηρείν ζηελ πξαθηηθή θαη ηελ εμάζθεζε είλαη φηη απνηεινχλ ηελ
θαιχηεξε ηερληθή γηα ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ δεμηνηήησλ.
Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνινγία αλαπηχρζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Ακεξηθαλφ
ςπρνιφγν John Watson. Έθηαζε φκσο ζην απνθνξχθσκά ηνπ κε ην έξγν ηνπ B. F.
Skinner. Ο Skinner αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Thorndike ζηεξίδεη ηε ζεσξία
ηνπ ζην κνληέιν εξέζηζκα – αληίδξαζε – ελίζρπζε – επαλάιεςε. Ζ κάζεζε
ζεσξείηαη απφ ην Skinner ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο
απφ κέξνπο ηνπ καζεηή, κηαο ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη απνηέιεζκα θάπνηνπ
εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο. Σα πεηξάκαηα ηνπ Skinner πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη απηά ζε
δψα (πεξηζηέξηα ή πνληίθηα), δψα πνπ θαινχληαλ λα αλαπηχμνπλ επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο κέζσ ηεο ελίζρπζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αληίδξαζεο ζε έλα εξέζηζκα
πνπ επαλαιακβαλφηαλ. Ο Skinner αλαπηχζζνληαο ηε δηθή ηνπ ζεσξία ππνζηήξημε ηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ χιε πξέπεη λα είλαη
δνκεκέλε ζε ζχληνκεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη λα παξνπζηάδεηαη ζην καζεηή
ζχκθσλα κε ηνπο ξπζκνχο ηνπ. Οη θαηάιιειεο εξσηήζεηο – αζθήζεηο ζηε ζπλέρεηα
απφ κέξνπο ηνπ δαζθάινπ θαη ε ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ καζεηή απνηεινχλ
ηε βαζηθή ηαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο. Απαξαίηεηε θξίλεη ηέινο ηελ άκεζε επαιήζεπζε
ή δηφξζσζε ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή θαη ηελ επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο
σο κέζνδν ελίζρπζεο πξνο επαλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο (απφδνζε
ζσζηήο απάληεζεο).
Οη εθθξαζηέο ηεο ζρνιήο ηνπ κπηρεβηνξηζκνχ (θαη νη ςπρνιφγνη ζηηο έξεπλεο ησλ
νπνίσλ ζηήξημαλ ηηο ζεσξίεο ηνπο) πξαγκαηνπνηνχζαλ πεηξάκαηα ζε δψα, θαζψο
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαη γελίθεπαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά. Θεσξνχζαλ πσο ν άλζξσπνο είλαη παζεηηθφο δέθηεο ησλ εξεζηζκάησλ
πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, εθθξάδνληαο βέβαηα ζε απηά θάπνηα αληίδξαζε.
Αλ ε αληίδξαζε απηή ζπζρεηηζηεί κε θάπνηα αληακνηβή θαη ε θαηάζηαζε απηή
επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο ν άλζξσπνο ζα κάζεη. Ο καζεηήο ινηπφλ αληηκεησπίδεηαη
απφ ηνπο κπηρεβηνξηζηέο σο άγξαθνο πίλαθαο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα απνηππσζνχλ νη
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γλψζεηο πνπ ζα κεηαδνζνχλ απφ ην δάζθαιν. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ελίζρπζε κηαο
επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή ψζηε απηή λα θαηαγξαθεί ζεηηθά θαη
λα αλαπαξαρζεί φπνηε ηνπ δεηεζεί.
Σν δηδαθηηθό κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ κπηρεβηνξηζκνχ είλαη
δαζθαινθεληξηθό. Ο δάζθαινο ζεσξείηαη άξηζηνο γλψζηεο ηεο χιεο θαη είλαη απηφο
πνπ ζα ηε κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο. Ο δάζθαινο ζα εμαζθαιίζεη ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη επηζπκεηέο αληηδξάζεηο ζηα αληίζηνηρα
εξεζίζκαηα πνπ ζα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ. Δίλαη απηφο πνπ ζα επηβξαβεχζεη ην
καζεηή γηα ηε ζσζηή ηνπ απάληεζε ή ζα ηνλ ηηκσξήζεη γηα ηε ιαλζαζκέλε. Δίλαη
απηφο πνπ ζα νξγαλψζεη ηελ χιε ζε κηθξά θνκκάηηα θαη ζα πινπνηήζεη θαηάιιειεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα βνεζνχλ ην καζεηή λα ηελ επαλαιάβεη θαη λα ηελ
αθνκνηψζεη. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινηπφλ εκθαλίδεηαη εληζρπκέλνο απφ ηνπο
ζπκπεξηθνξηζηέο, αληίζεηα ν ξφινο ηνπ καζεηή αηζζεηά ππνβαζκηζκέλνο.
ηε

δηδαζθαιία

ησλ

Μαζεκαηηθψλ

ν

ζπκπεξηθνξηζκφο

εμαθνινπζεί

λα

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ησλ κεραληθψλ πξάμεσλ. Ζ εμάζθεζε ζεσξείηαη
βαζηθή κέζνδνο γηα λα κάζεη θάπνηνο λα εθηειεί πξάμεηο. Οη επαλαιακβαλφκελεο
πξνθαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηνπ
αιγνξίζκνπ ησλ πξάμεσλ, ελψ ε ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο κε έλα θαιφ ζρφιην
ή βαζκφ θαη ε ηηκσξία ηνπ ιάζνπο απνηεινχλ βαζηθνχο ξπζκηζηέο γηα ηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε
απηή ηε ζεσξία κάζεζεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο επαλάιεςεο θαη εμάζθεζεο.
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχλ ηελ επαλάιεςε ηεο χιεο πνπ δηδάρζεθε απφ ην
δάζθαιφ ψζηε κέζσ ηεο επαλάιεςεο λα κάζεη ν εθπαηδεπφκελνο. Οη εθαξκνζηέο ηεο
κπηρεβηνξηζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο πινπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο ηεο χιεο
πνπ δίδαμαλ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε πνπ θαηέθηεζαλ κέζσ
ηεο επαλάιεςεο ζε παξφκνηα πξνβιήκαηα ψζηε λα ηελ εκπεδψζνπλ θαιχηεξα. Ζ
αμηνιφγεζε κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε παξφκνηα
πξνβιήκαηα κε απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο θαη φρη ζε πξνβιήκαηα πνπ
επηδέρνληαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη πνιιαπιέο ιχζεηο.
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1.2

Θεσξία επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο

Μηα άιιε ζεσξία κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ε Θεσξία Δπεμεξγαζίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ (Information Processing Theory) . χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν
κάζεζεο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο λνεηηθήο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν κπαιφ
επεμεξγάδεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο απφ κλήκεο, πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιακβάλεη θαη ηηο
απνζεθεχεη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε. Ύζηεξα απφ εζσηεξηθή επαλάιεςε ε
πιεξνθνξία θσδηθνπνηείηαη θαη απνζεθεχεηαη ζηε καθξφρξνλε κλήκε απφ ηελ νπνία
κπνξεί ν καζεηήο λα ηελ αλαζχξεη.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κάζεζε ζπληειείηαη ζε θάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζην θεληξηθφ
λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ. Ζ πξψηε θάζε είλαη ε «θάζε ηεο παξόηξπλζεο». Ο
θάζε καζεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα θίλεηξν, έλα ζηφρν πνπ ζα ηνλ πξνζειθχεη γηα
λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο δάζθαινο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζην
καζεηή κηα έληνλε πξνζδνθία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ή ηελ ακνηβή πνπ ζα ιάβεη αλ
επηηχρεη ην ζηφρν ψζηε λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία αλακνλήο γηα κάζεζε ην καζεηή ηνπ.
Ζ δεχηεξε θάζε είλαη ε «θάζε ηεο ζύιιεςεο» θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο, φληαο
έηνηκνο γηα κάζεζε, πξνζιακβάλεη ην εμσηεξηθό εξέζηζκα από ην πεξηβάιινλ ηνπ,
ην νπνίν κεηά από δηάθνξεο κεηαηξνπέο ην απνζεθεύεη ζηε κλήκε ηνπ. Ζ
πξνζνρή πνπ επηδεηθλχεη ν καζεηήο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, θαζνξίδεη ηελ
έθηαζε θαη ηε θχζε πξφζιεςεο ηνπ εξεζίζκαηνο. Γηα ην δάζθαιν απνηειεί θαζήθνλ
ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ καζεηή ζε απηή ηε θάζε. ηελ ηξίηε θάζε, ηε
«θάζε ηεο απόθηεζεο», ν καζεηήο κεηαηξέπεη ην εξέζηζκα ζε κηα λέα κνξθή θαη
ηελ απνζεθεύεη ζηε βξαρππξόζεζκε κλήκε ηνπ. Ζ λέα κνξθή ηνπ εξεζίζκαηνο
απνηειεί

θσδηθνπνίεζή

ηνπ

θαη

κέζσ

ηεο

επαλάιεςεο

δηαηεξείηαη

ζηε

βξαρππξφζεζκε κλήκε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ύζηεξα αθνινπζεί ε
«θάζε ηεο ζπγθξάηεζεο»

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε πιεξνθνξία

θσδηθνπνηείηαη πεξαηηέξσ ώζηε λα γίλεη επθνιόηεξα ε απνζήθεπζή ηεο ζηε
καθξνπξόζεζκε κλήκε. Κάζε καζεηήο έρεη αλαπηύμεη ην δηθό ηνπ ηξόπν
θσδηθνπνίεζεο (άιινη κέζσ απνκλεκόλεπζεο, θαληαζίαο ή κέζσ νπηηθώλ
εηθόλσλ θαη ζρεκάησλ). Ο δάζθαινο θαιείηαη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα
ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ ζρήκα θσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε
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απηέο λα γίλνληαη θηήκα ηνπ θαη λα απνζεθεχνληαη ζηε καθξνπξφζεζκή ηνπ κλήκε.
ηε «θάζε ηεο αλάθιεζεο» επηηπγράλεηαη ε αλάθιεζε ηεο απνζεθεπκέλεο ζηε
καθξνπξόζεζκε κλήκε πιεξνθνξίαο. Ζ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη αλάθιεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο κπνξεί λα εληζρπζεί θαη απφ ην δάζθαιν κέζσ θάπνησλ λχμεσλ νη
νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ην καζεηή λα βξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ςάρλεη γξεγνξφηεξα.
Αθνινπζεί ε «θάζε ηεο γελίθεπζεο» όπνπ ε αλαθιεζείζα πιεξνθνξία
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα λέα θαηάζηαζε κάζεζεο. Ζ κάζεζε ινηπφλ κεηαθέξεηαη
θαη εληζρχεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ παξαδεηγκάησλ θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ δαζθάινπ. Ο
καζεηήο νινθιεξώλνληαο ηε θάζε ηεο γελίθεπζεο πξνβαίλεη ζε κηα ελέξγεηα πνπ
επηβεβαηώλεη ην όηη θάηη έκαζε. Απηή ε θάζε νλνκάδεηαη «θάζε ηεο εθηέιεζεο».
Αλ ε ελέξγεηα απηή νινθιεξσζεί κε επηηπρία, ηόηε ν ζηόρνο πινπνηήζεθε,
ζπληειέζηεθε δειαδή κάζεζε, γεγνλόο πνπ απνηειεί εληζρπηηθό παξάγνληα γηα
πεξαηηέξσ κάζεζε.
Αξρηθά νη νπαδνί ηεο ζεσξίαο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ φξηδαλ ηε κάζεζε σο
δηαζχλδεζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. Ύζηεξα κεηαηνπίζηεθαλ πξνο ηελ άπνςε φηη
κάζεζε είλαη ε ζηηγκηαία θαη κνλαδηθή θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο πνπ επεξεάδεηαη
απφ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ καζεηή θαη ην
θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλεη. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ
είλαη λα βνεζήζεη ζηελ πξφζιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζα απνζεθεπηνχλ
αξρηθά ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη χζηεξα απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ζα
πξνσζεζνχλ ζηε καθξφρξνλε απ’ φπνπ κπνξνχλ θαη λα αλαθιεζνχλ. Απαηηείηαη
φκσο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην δάζθαιν λα βνεζνχλ ηνπο
καζεηέο λα θαηαιαβαίλνπλ ηε ινγηθή αιιεινπρία ησλ καζεκαηηθψλ λνεκάησλ θαη
φρη λα αλαπαξάγνπλ κεραληζηηθά δηαδηθαζίεο πνπ δελ ηηο θαηαιαβαίλνπλ ή δελ έρνπλ
αλαγλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Οη καζεηέο δειαδή ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ
ηηο καζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ. Θα πξέπεη λα ηηο ζπλδένπλ κε
ινγηθή ζεηξά ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο απνζεθεχνπλ εχθνια ζηε κλήκε ηνπο θαη λα ηηο
αλαθαινχλ φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.
Ο Gagné (1970) αλέπηπμε ηελ επηζσξεπηηθή ζεσξία γηα λα εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ε θαηάθηεζε πην απιψλ δξαζηεξηνηήησλ
απφ ηνπο καζεηέο ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε πην ζχλζεησλ
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πξνβιεκάησλ. Ο Gagné αλέπηπμε κηα ηερληθή, ε νπνία νλνκάδεηαη αλάιπζε
ζέκαηνο: θάζε πνιύπινθνο δηδαθηηθόο ζηόρνο αλαιύεηαη ζε απινύζηεξνπο πνπ
ζα πξέπεη ν καζεηήο λα έρεη ήδε θαηαθηήζεη. Ζ εθκάζεζε κηαο έλλνηαο
πξνϋπνζέηεη ηελ θαηάθηεζε όισλ ησλ άιισλ λνεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη
ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξνεγνύληαη ζηελ ηεξαξρία κάζεζεο. Κάζε έλλνηα ζηεξίδεηαη
ζηελ αθνκνίσζε ησλ πξνεγνύκελσλ θαη απνηειεί βάζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο
επόκελεο.
Ο Gagné ππνζηήξηδε φηη «φιε ε κάζεζε δελ είλαη ίδηα» θαη γη’ απηφ ην ιφγν πξφηεηλε
κηα ηεξαξρία κε νθηψ ηξφπνπο κάζεζεο, μεθηλψληαο απφ πην απινχο θαη
θαηαιήγνληαο ζε πην ζχλζεηνπο. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη ε κάζεζε ζεκάησλ. Ζ
κάζεζε απηή αληηζηνηρεί ζηε κάζεζε κέζσ ηεο θιαζηθήο εμάξηεζεο πνπ
πεξηέγξαςε ν Pavlov. Έλα αλεμάξηεην εξέζηζκα πξνθαιεί κηα θπζηθή θαη απηφκαηε
αληίδξαζε απφ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ αλεμάξηεηε αληίδξαζε. Έλα εμαξηεκέλν
εξέζηζκα (πνπ απφ κφλν ηνπ δελ πξνθαιεί θάπνηα αληίδξαζε) ζπλδπάδεηαη
θαηάιιεια κε ην αλεμάξηεην εξέζηζκα θαη πξνθαιεί ηελ αλεμάξηεηε αληίδξαζε πνπ
ζέινπκε. Ζ δεύηεξε θαηεγνξία είλαη ε κάζεζε κέζσ εξεζηζκώλ – αληηδξάζεσλ.
ηεξίδεηαη ζηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ Thorndike θαη ππνζηεξίδεη ηε ζύλδεζε
κεηαμύ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο, ε νπνία εληζρύεηαη κε θάπνην είδνο
αληακνηβήο. Σξίηνλ ε κάζεζε αιπζηδώζεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη γηα λα
κάζεη θάπνηνο απαηηείηαη κηα ζεηξά απφ αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ επαλάιεςε νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο απνηειεί ε άκεζε ελίζρπζε
ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ πνπ ζα επηηεπρζεί ψζηε λα απνηειέζεη ηθαλνπνηεηηθφ θίλεηξν. Ζ
κάζεζε ιεθηηθώλ ζπλεηξκώλ αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηξκηθή ζύλδεζε αληηθεηκέλσλ
κε ηα νλόκαηά ηνπο ή κε γεληθόηεξεο ζπλεηξκηθέο αιπζίδεο. Ζ κάζεζε πνιιαπιήο
δηάθξηζεο ππνζηεξίδεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ καζεηή λα δηαθνξνπνηεί ηηο
αληηδξάζεηο ηνπ ζηα δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα. Ζ ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο ησλ ζηε
κάζεζε ελλνηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηε καζεκαηηθή δηδαζθαιία. πρλά νη
καζεηέο αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ κηα καζεκαηηθή έλλνηα ή έλα γεσκεηξηθφ
ζρήκα δηφηη πνηέ δελ έρνπλ εζηηάζεη νπζηαζηηθά ζηε κάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο. Ζ κάζεζε ελλνηώλ αλαθέξεηαη ζηε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο
ζρεκαηίδνπλ, δηαρσξίδνπλ ή θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο. Ζ κάζεζε ελλνηψλ πεξηιακβάλεη
ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηάθξηζεο θαη ησλ ιεθηηθψλ ζπλεηξκψλ θαη ηελ

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

17

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

παξνπζίαζε δηαθνξεηηθψλ παξαδεηγκάησλ κηαο έλλνηαο. Ζ κάζεζε θαλόλσλ αθνξά
θπξίσο ηε κάζεζε νξηζκψλ θαη ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Γηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε έλα πξφβιεκα ηνλ θαλφλα φκσο νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα νινθιεξψζνπλ κηα ζεηξά ελέξγεηεο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γελ είλαη αξθεηή ε απνκλεκφλεπζε ηνπ θαλφλα αιιά πξέπεη
ν δάζθαινο λα εμαζθαιίζεη φηη ν καζεηήο ζα θαηαζηεί ηθαλφο κεηά απφ ηε
δηδαζθαιία λα εθαξκφδεη ηνλ θαλφλα πνπ δηδάρζεθε ζε νπνηνδήπνηε πξνβιεκαηηθή
θαηάζηαζε θξηζεί λα αληηκεησπίζεη. Γηα απηφ ην ιφγν ν δάζθαινο πξέπεη λα
εμαζθαιίζεη φηη α) νη έλλνηεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ αιπζίδα ηνπ θαλφλα πξέπεη λα
εκπεδσζνχλ πξψηεο, β) ζα δηαηππψζεη θαζαξά ην ζθνπφ ηεο κάζεζεο ηνπ θαλφλα, γ)
ζα δψζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη ζα παξνπζηάζεη παξαδείγκαηα πνπ ζα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπιιάβνπλ ηε δνκή θαη ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ θαλφλα, ε)
νη καζεηέο ζα εθαξκφζνπλ ηνλ θαλφλα ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Σέινο ε κάζεζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη ε αλώηεξε κνξθή λνεηηθήο
δεμηόηεηαο. Απαηηεί ζχλζεζε θαλφλσλ θαη άιισλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ γηα λα
αληηκεησπίζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ βιέπνπλ πξψηε θνξά. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή
πεξηιακβάλεη θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη εηθαζηψλ,
έιεγρν απηψλ, ηξνπνπνίεζε, επαιήζεπζε.
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Gagné έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε αλάιπζε ησλ
γλσζηηθψλ ζηεξηγκάησλ ηνπ ζέκαηνο θάζε δηδαζθαιίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην
δάζθαιν λα εληνπίδεη ηνπο θηλδχλνπο απνηπρίαο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ πνπ νθείιεηαη
ζηε κε εκπέδσζε θάπνηαο απφ ηηο επηκέξνπο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Σν αξλεηηθφ
είλαη φκσο φηη νη καζεηέο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ αιιά
θαη σο πξνο ηελ ηαρχηεηα κάζεζεο. Δπίζεο θάζε καζεηήο κπνξεί λα έρεη θελά ζε
δηαθνξεηηθφ ζεκείν ηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεο, κε απνηέιεζκα ν δάζθαινο λα
αδπλαηεί λα ηα θαιχςεη φια ζην δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ δηαζέηεη. Δδψ θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαγλσζηηθήο – ζεξαπεπηηθήο θαη πξνιεπηηθήο
δηάζηαζεο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ηνπ δαζθάινπ, ε νπνία είλαη παξακειεκέλε ζηε
ζεκεξηλή δηδαζθαιία. Ο δάζθαινο αδπλαηεί λα δηεξεπλήζεη θαη λα απνθαιχςεη ηηο
δπζθνιίεο θαη ηα γλσζηηθά θελά θάζε καζεηή, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ
πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ζπλδπαζκέλε κε ην κεγάιν φγθν ηεο
χιεο πνπ πξέπεη λα δηδάμεη. Έηζη, ηα γλσζηηθά θελά ηνπ καζεηή δηνγθψλνληαη θαη ην
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νδεγνχλ ζηελ αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο πην ζχλζεησλ ελλνηψλ
εθφζνλ δελ θαηέρεη ηηο έλλνηεο νη νπνίεο πξναπαηηνχληαη. ε απηφ ην ζεκείν βνεζά
απνηειεζκαηηθά ν πξνγξακκαηηζκφο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο γηα θάζε καζεηή
θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, δνκέο πνπ ζα θαιχςνπλ ηα
γλσζηηθά θελά ηνπ θαη ζα ηνλ εληζρχζνπλ γηα λα κπνξέζεη λα δερζεί ηε γλψζε πνπ
αθνινπζεί.
Ζ ζεσξία ηνπ Gagné φκσο παξνπζηάδεη θαη έλα αδχλακν ζεκείν. Παξαηεξνχκε
πνιιέο θνξέο φηη ζηα πιαίζηα πάληα κηαο γλσζηηθήο ηεξαξρίαο νη καζεηέο θαίλεηαη λα
καζαίλνπλ ζχλζεηεο ζπκπεξηθνξέο ρσξίο ηδηαίηεξε εμάζθεζε ζηηο πξναπαηηνχκελεο
γλψζεηο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. πγθεθξηκέλα ν Dienes (1963) έδεημε φηη νη
καζεηέο πνπ έκαζαλ έλα πην πεξίπινθν παηρλίδη, έκαζαλ ζηε ζπλέρεηα ζε ιηγφηεξν
ρξφλν, ζπγθξηλφκελνη κε καζεηέο πνπ έκαζαλ πξψηα ην απιφ θαη χζηεξα ην ζχλζεην,
κηα απινχζηεξε εθδνρή ηνπ. Σν θαηλφκελν απηφ δείρλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο κάζεζεο, κάζεζε ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο δηαθνξέο θαη ηελ
ηδηνζπγθξαζία θάζε καζεηή θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια γλσζηηθά
αληηθείκελα, φπνπ ε πξναπαηηνχκελε γλψζε κπνξεί λα έρεη αλαπηπρζεί.

1.3

Ζ ζεσξία ησλ ζηαδίσλ λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Piaget

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πίζηεπαλ φηη ηα παηδηά ζθέθηνληαη φπσο νη κεγάινη. Οη
δάζθαινη αληηκεηψπηδαλ ηα παηδηά κε ηνλ ίδην ηξφπν αζρέησο ειηθίαο.
Γηαθνξνπνηνχζαλ κνλάρα ηνλ φγθν ησλ αζθήζεσλ πνπ έδηλαλ ζηα παηδηά σο
εξγαζία. Σν κάζεκα δηδαζθφηαλ κε ηε θιαζζηθή κνξθή ηεο δηάιεμεο, ελψ νη καζεηέο
άθνπγαλ πξνζεθηηθά, θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο θαη εμαζθνχληαλ κε δηάθνξεο αζθήζεηο.
Ο Διβεηφο γελεηηθφο επηζηεκνιφγνο Jean Piaget παξαηήξεζε φηη ε γλσζηηθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Σα πεηξάκαηα ηνπ Piaget έδεημαλ φηη ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ θάπνηεο ηθαλφηεηεο νη
νπνίεο δηαθέξνπλ απφ παηδί ζε παηδί θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή αιιά ε ζεηξά κε ηελ
νπνία εκθαλίδνληαη είλαη ίδηα δειαδή θάζε θάζε ηεο λνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο
απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο. Σα ζηάδηα ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ
ζχκθσλα κε ηνλ Piaget είλαη:
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1. αηζζεζηνθηλεηηθό ζηάδην (sensorimotor stage): 0-2 εηψλ. ε απηή ηελ ειηθία ηα
κσξά γλσξίδνπλ ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο ηξεηο θπξίσο απφ ηηο πέληε
αηζζήζεηο ηνπο, ηελ αθνή, ηελ φξαζε θαη ηελ αθή. Ζ γισζζηθή επηθνηλσλία δελ
έρεη αλαπηπρζεί θαζφινπ θαη γη’ απηφ ε πξνζνρή ηνπ κσξνχ εζηηάδεηαη ζηελ
παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Γελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν γχξσ
ηνπ απφ άιιε νπηηθή γσλία παξά κφλν απφ ηε δηθή ηνπ κε απνηέιεζκα λα
ζθέθηεηαη θαη λα δξα εγσθεληξηθά.
2. πξνζπιινγηθό ζηάδην (preoperational stage): 2-7 εηψλ. ην ζηάδην απηφ ην
παηδί αξρίδεη λα ζρεκαηίδεη ζηνηρεηψδεηο έλλνηεο θαη λα δεκηνπξγεί απιέο
ηαμηλνκήζεηο

κε

βάζε

ηελ

νκνηφηεηα

ησλ

αληηθεηκέλσλ.

Ζ

γιψζζα

δηακνξθψλεηαη ζηγά ζηγά, γεγνλφο πνπ βνεζά ην παηδί ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην
πεξηβάιινλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη είλαη ε κίκεζε θαη ην παηρλίδη.
Οη καζεκαηηθέο ηνπ γλψζεηο ζην ζηάδην απηφ πεξηνξίδνληαη ζην πξαθηηθφ επίπεδν
δηαρσξηζκνχ, π.ρ. ζρεκάησλ. Πξνο ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ αξρίδεη λα ιχλεη
ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα επεμεξγάδεηαη καζεκαηηθέο
έλλνηεο.
3. ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηώλ (concrete operational stage): 7 –
12,13 εηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ην παηδί δηακνξθψλεη ηελ
ηθαλφηεηα λα ειέγρεη ηε ζθέςε ηνπ ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ αιιεινπρία ησλ
ιεηηνπξγηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην κπαιφ ηνπ. Τπνρσξεί ην εγσθεληξηθφ
ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη αλαπηχζζεηαη ην αίζζεκα ζπλεξγαζίαο κε
άιια άηνκα. ηελ ειηθία απηή ην παηδί αληηιακβάλεηαη ζρέζεηο κεηαμχ
πξαγκάησλ ή πξνζψπσλ, εθηειεί αληηζηξέςηκεο πξάμεηο, απνδέρεηαη ηελ
αληηζηξνθή θάπνησλ ελεξγεηψλ, ε ζθέςε ηνπ ινηπφλ γίλεηαη πην ζπζηεκαηηθή θαη
πην ινγηθή. Αληηιακβάλεηαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνζφηεηαο, ζπγθξίλεη θαη
ζπζρεηίδεη αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο, δηαηάζζεη αληηθείκελα κε βάζε θάπνην
ραξαθηεξηζηηθφ

ηνπο

θαη

αλαπηχζζεη

ηελ

ηθαλφηεηα

ηεο

λνεηηθήο

αλαπαξάζηαζεο. Έηζη ην παηδί αξρίδεη λα ζρεκαηίδεη ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο
έλλνηεο θαη λα νηθνδνκεί ηελ έλλνηα ηνπ ζπλφινπ, ηεο αθνινπζίαο, ηεο δηάηαμεο,
ηνπ κήθνπο, ηνπ βάξνπο, ηνπ εκβαδνχ. ην ζηάδην απηφ φκσο δελ κπνξεί λα
επεμεξγαζηεί ηηο πνιχπινθεο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δελ έρεη απνθηήζεη αθφκα
ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη κα αθεξεκέλν ηξφπν. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο ν
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νπνίνο επηβάιιεη ζην δάζθαιν λα αλαηξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαηά
ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα κε ρξεζηκνπνηεί αθεξεκέλεο θαηαζηάζεηο.
4. ζηάδην ησλ ηππηθώλ ιεηηνπξγηώλ (stage of formal operations) ή ησλ
αθεξεκέλσλ λνεηηθψλ ελεξγεκάησλ: 13 + έηε. Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
αλαπηχζζεηαη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο. Ο
έθεβνο δελ ρξεηάδεηαη πηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα γηα λα θαηαλνήζεη κηα
έλλνηα, αιιά κπνξεί λα βαζηζηεί ζε ππνζέζεηο, πξαγκαηηθέο ή φρη, γηα λα
θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα. Ζ αλάπηπμε αθεξεκέλσλ ζπιινγηζκψλ
ζπκβάιιεη ζην λα αλαπηπρζεί ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθήβνπ θαζψο θαη ε
επηλφεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζεσξηψλ. Οη ζπιινγηζκνί πνπ είλαη δπλαηφλ λα
αλαπηχμεη ν έθεβνο ζε απηφ ην ζηάδην ηεο λνεηηθή ηνπ αλάπηπμεο είλαη
ζπλδπαζηηθνί θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αληηζηξνθήο θαη ακνηβαηφηεηαο. Έηζη
ινηπφλ νη ζεσξίεο ηνπ εθήβνπ απνθηνχλ επειημία θαη

κπνξνχλ λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε αληίζηξνθα είηε ζε ακνηβαία ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο.
Σνλ Piaget ηνλ ελδηέθεξε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, ε κεηάβαζε
ζε έλα αλψηεξν λνεηηθφ επίπεδν. Γηαλνεηηθή αλάπηπμε θαηά ηνλ Piaget είλαη ε
απφθηεζε λέσλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ δελ ππήξραλ πξηλ. Ζ απφθηεζε απηψλ
ησλ ηθαλνηήησλ δελ πξνθχπηεη απφ ηελ πνζνηηθή αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ
αηφκνπ, αιιά απφ ηελ πνηνηηθή αιιαγή ηεο δνκήο ηεο ζθέςεο κέζσ αιιειεπίδξαζεο
κε ην πεξηβάιινλ. Σα ηέζζεξα ζηάδηα δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο είλαη ηεξαξρεκέλα κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε άλζξσπνο λα ππαθνχεη ζ’ απηή ηε δηαδνρή. Γηα λα θηάζνπκε
ζε έλα ζηάδην πξέπεη λα έρνπκε δηαζρίζεη απαξαηηήησο ηα πξνεγνχκελα. Βέβαηα θάζε
παηδί δηαλχεη θάζε ζηάδην ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν, πνηέ φκσο δελ αιιάδεη ε ζεηξά κε
ηελ νπνία θαηαθηψληαη ηα λνεηηθά ζηάδηα. Δπηπξνζζέησο, κεηαγελέζηεξνη κειεηεηέο
ηεο ζεσξίαο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Piaget, ππνζηεξίδνπλ φηη ηα βαζηθά ηέζζεξα
ζηάδηα ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ δελ δηαρσξίδνληαη επαξθψο θαη είλαη
δπλαηφλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο λα κελ είλαη ζηαηηθέο, αιιά λα κεηαθέξνληαη θαη λα
εκπιέθνληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηάδηα.
Ζ ζεσξία ηνπ Piaget γηα ηε κάζεζε απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα επηξξνήο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο ζε πνιιέο ρψξεο. Ο καζεηήο καζαίλεη εθηειψληαο
νξηζκέλεο πξάμεηο θαη ινγηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνθιεζνχλ θαηά ηε
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δηδαζθαιία. Κάζε λνεηηθή πξάμε θαηαζθεπάδεηαη πξννδεπηηθά μεθηλψληαο απφ απιά
ζρήκαηα κέρξη πην ζχλζεηα ινγηθά ζπζηήκαηα. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο
αλαπηπμηαθήο ζεσξίαο ηνπ Piaget γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία (Σνπκάζεο, 1994)
είλαη:
1. νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο δελ ζηνηβάδνληαη ε κία πάλσ ζηελ άιιε, αιιά
νηθνδνκνχληαη ηξνπνπνηψληαο νη λέεο ηηο παιηέο,
2. ε εμέιημε ηεο λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ ζπληειείηαη κε θπζηθέο θαη
απζφξκεηεο ελέξγεηεο ή κε ηε βνήζεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ
θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ,
3. ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη έλα παηδί θαη ην ζρνιείν ζην νπνίν
θνηηά κπνξνχλ λα απμήζνπλ ή λα κεηψζνπλ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ην παηδί
γηα λα δηαζρίζεη έλα ζηάδην, δελ κπνξεί πνηέ φκσο λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ
ζηαδίσλ,
4. ην ζρνιείν πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηελ εξεπλεηηθή δηάζεζε θαη ηε πεηξακαηηθή
ζηάζε ησλ καζεηψλ κηαο θαη ηα δπν απηά ζηνηρεία ζεσξνχληαη βαζηθέο
δηαδηθαζίεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη κάζεζεο,
5. ην ζρνιείν δελ πξέπεη λα επηβάιιεη ζην καζεηή γλψζεηο, αιιά λα ηνλ βνεζά
λα ηηο θαηαθηάεη κέζσ ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο,
6. ηα ελδηαθέξνληαη θαη νη εκπεηξίεο θάζε καζεηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ επηπέδσλ λνεηηθήο αλάπηπμεο,
7. θαηάιιειε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ψζηε λα πξναρζεί ε ελεξγφο
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο,
8. ε κάζεζε δελ ιακβάλεηαη παζεηηθά κέζσ ηεο αθξφαζεο, αιιά θαηαθηηέηαη,
νηθνδνκείηαη, θαηαζθεπάδεηαη ελεξγά απφ ην καζεηή,
9. ν δάζθαινο πξέπεη λα νξγαλψλεη θαηάιιειεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο,
αλάινγα κε ην λνεηηθφ ζηάδην θαη ηελ αληίιεςε, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα νδεγνχλ ζηνλ αληηθεηκεληθφ
ζηφρν ηεο κάζεζεο,
10. ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ πινπνηείηαη βαζηζκέλε ζηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ
Piaget απνβιέπεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηάζεζεο θαη ηνπ
πεηξακαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Δπηηξέπεη ηε κχεζε ησλ παηδηψλ ζηελ εηθαζία,
ηελ επαιήζεπζε θαη ην έιεγρν. Καιιηεξγεί ηελ ηαμηλφκεζε, ηε δηάηαμε, ηελ
αλαινγία, ηελ εμαγσγή αξρψλ, δνκέο ζθέςεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
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ζηελ θαηάθηεζε ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ. Δλζαξξχλεη ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
καζεηψλ θαη πεξηνξίδεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηελ παξέκβαζε φηαλ νη
καζεηέο ζπλαληήζνπλ δπζθνιίεο. Τπνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
καζεηψλ θαη κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ σο ην πιένλ
θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.

1.4

Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε

Ζ ζεσξία ηνπ Piaget επεξέαζε ηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ
εξγαζία ηνπ απνηέιεζε αζηείξεπηε πεγή ηδεψλ γηα ην πψο καζαίλεη λα ζθέθηεηαη έλα
παηδί. Ο Jerome Bruner ζηεξίρζεθε πνιχ ζηελ αλαπηπμηαθή ζεσξία ηνπ
πξνγελέζηεξνχ ηνπ ςπρνιφγνπ Piaget γηα λα δηαηππψζεη ηε δηθή ηνπ ζεσξία γηα ην
πψο καζαίλεη έλα παηδί. Οη βαζηθέο ηδέεο ηνπ Bruner αθνξνχζαλ ηελ αλαθαιππηηθή
πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε (discovery learning), ην ξφιν ηεο δηαίζζεζεο θαη ηε κειέηε
ησλ δνκψλ.
Ο Bruner πίζηεπε φηη νη καζεηέο δελ πξέπεη λα παίξλνπλ έηνηκνη ηε γλψζε απφ ην
δάζθαιν. Αληηζέησο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ
καζεηψλ ηνπ λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηδέεο. Ο
δάζθαινο πξέπεη λα νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο γηα λα παξαθηλήζεη ην καζεηή ζηελ αλαθάιπςε. Ζ δηδαζθαιία
ινηπφλ επηδέρεηαη πνιινχο ηξφπνπο πινπνίεζεο, αλάινγα κε ην πνηα ζα επηιέμεη λα
αθνινπζήζεη ν δάζθαινο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο φκσο αληηκεησπίδεηαη απφ
ηνλ Brunner ζαλ κηα δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ θη φρη σο έλα απιφ
πξντφλ πνπ αλαθαιχπηεηαη. Ζ κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ απαηηεί ελεξγή ζπκκεηνρή,
αλαθαηαζθεπή ηεο γλψζεο, πεηξακαηηζκφ, εμεξεχλεζε, αλαθάιπςε. Ζ αλαθάιπςε
πνπ νδεγεί κε αθξίβεηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο κεηαηξέπεηαη απφ
κφλε ηεο ζε αληακνηβή γηα ην καζεηή, κηα νπζηαζηηθή αληακνηβή γηα ηελ
δεκηνπξγηθή ηνπ εξγαζία. Σν κφλν πξφβιεκα πνπ αλαδχεηαη θαίλεηαη λα είλαη ν
δηδαθηηθφο ρξφλνο, ν νπνίνο θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη ιηγνζηφο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο
δηδαζθαιίαο βαζηζκέλεο ζηελ αλαθαιππηηθή ζεσξία.
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ηα καζεκαηηθά ε δηαίζζεζε ρξεζηκνπνηείηαη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Λέκε
φηη θάπνηνο ζθέθηεηαη δηαηζζεηηθά φηαλ θηάλεη ζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο μαθληθά,
ηπραία. Δπίζεο κεγάινο καζεκαηηθφο ζεσξείηαη απηφο πνπ απφ δηαίζζεζε δηαηππψλεη
εχζηνρεο εηθαζίεο θαηά ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο ή απηφο πνπ δηαηζζάλεηαη πνηα
ιχζε είλαη απνδνηηθφηεξε κέζα ζε έλα ζχλνιν πηζαλψλ ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο
Bruner ινηπφλ ζεψξεζε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δηαηζζεηηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ
θπξίαξρν ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ αμία ηεο δηαίζζεζεο έγθεηηαη
ζην γεγνλφο φηη νδεγεί ζε εηθαζίεο θαη ππνζέζεηο άμηεο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο θαη
ζε ιχζεηο πνπ δελ είλαη εθηθηέο κφλν κε ηελ αλαιπηηθή ζθέςε. Δίλαη ζεκαληηθφ
ινηπφλ λα επηηπγράλνπκε κηα δηαηζζεηηθή αληίιεςε ησλ ελλνηψλ θαη ηδεψλ πξηλ
θαζνδεγήζνπκε ην καζεηή ζηηο πην ηππηθέο κεζφδνπο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θαη ηεο
απφδεημεο.
Ζ νπζηαζηηθή κάζεζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηέιεηα θαηαλφεζε ηεο δνκήο κηαο έλλνηαο,
θαηά ηνλ Bruner. Γηα λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα θαηαλνήζεη πιήξσο κία έλλνηα
πξέπεη λα αθηεξσζεί ζηε βαζηά θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ. Ζ
εκβάζπλζε απηή ζα ηνπ θαλεί ρξήζηκε θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ
δσή ή ζε αλψηεξεο ζπνπδέο. Γηα λα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ν καζεηήο αλ κηα
καζεκαηηθή έλλνηα εθαξκφδεηαη θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή ηάμε πξέπεη λα έρεη πιήξσο
θαηαλνήζεη ηε θχζε ηεο. Όζν πην πνιχ θαη ζε βάζνο θαηαλνήζεη κηα έλλνηα ηφζν
πεξηζζφηεξν ζα δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζε λέα πξνβιήκαηα.
Ο Bruner παξφιν πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζεσξία δελ πηνζέηεζε ηελ
αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ειηθηαθήο σξίκαλζεο.
Τπνζηήξηδε φηη φια ηα ζέκαηα κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο
αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. Ζ άπνςή ηνπ απηή γηα ηε δηδαζθαιία
ζεσξήζεθε ξηδνζπαζηηθή γηα ηελ επνρή ηνπ κα επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηε καζεκαηηθή
εθπαίδεπζε ηε δεθαεηία ηνπ ’60. χκθσλα κε ηνλ Bruner θακία έλλνηα δελ είλαη
δπζλφεηε. Αξθεί ν δάζθαινο λα επηιέμεη ηε ζσζηή πξνζέγγηζε θαη ηελ θαηάιιειε
γιψζζα γηα λα ηε δηαηππψζεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ην επίπεδν δηαλνεηηθήο
αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. «Δίλαη εχθνιν λα θάλνπκε αζήκαληεο εξσηήζεηο εκείο ή νη
καζεηέο καο γχξσ απφ θάπνην εηδηθφ ζέκα ή έλλνηα. Δίλαη επίζεο εχθνιν λα
ππνβάιινπκε δχζθνιεο εξσηήζεηο πνπ λα κελ είλαη δπλαηφλ λα απαληεζνχλ απφ ηνπο

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

24

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

καζεηέο. Ζ δπζθνιία βξίζθεηαη ζην λα βξνχκε ηηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
δνζεί απάληεζε θαη πνπ νδεγνχλ ζε θάπνην ζθνπφ. Απηφ είλαη ην κεγάιν έξγν πνπ
θαινχληαη λα επηηειέζνπλ νη δάζθαινη θαη νη ζπγγξαθείο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ»
(Bruner, 1970). Σν ζπεηξνεηδέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα (spiral curriculum) απνηειεί
άκεζε ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο άπνςεο ηνπ Bruner. Με ην πξφγξακκα απηφ νη
έλλνηεο εηζάγνληαη απφ λσξίο, πξνζαξκνζκέλεο ζην δηαλνεηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ
θαη επαλαιακβάλνληαη, ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Κάζε επαλάιεςε ζπλνδεχεηαη κε
πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ εκπινπηηζκφ ηεο έλλνηαο θαη επεμεξγαζία ηεο ζε αλψηεξν
επίπεδν.
Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηε κάζεζε κέζσ ηεο αλαθάιπςεο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Ο
Bruner ππνζηήξημε ηε κάζεζε κε ειάρηζηε θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν. Ο καζεηήο
είλαη εθείλνο πνπ ζα πεηξακαηηζηεί, ζα δηαηππψζεη εηθαζίεο ηηο νπνίεο ζα
επηβεβαηψζεη ή απνξξίςεη, ζα εμεξεπλήζεη θαη ηέινο ζα αλαθαιχςεη ηε λέα γλψζε. Ο
δάζθαινο βέβαηα δελ παχεη λα είλαη απαξαίηεηνο, αθνχ είλαη απηφο πνπ ζα
νξγαλψζεη ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, ην
δηαλνεηηθφ ηνπο επίπεδν, ηελ ελφηεηα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα πινπνηήζεη. Θα
επηιέμεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πξνάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ
ηνπ θαη λα θεληξίδνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο γηα λα αλαθαιχςνπλ ηη πξαγκαηηθά
θξχβεηαη κέζα ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ.

1.5

Ζ ζεσξία θαηαζθεπήο ηεο γλώζεο

Ζ αλαπηπμηαθή ζεσξία ηνπ Piaget παξείρε ηηο βάζεηο θαη ζε κηα λέα θαηεχζπλζε ζηελ
παηδαγσγηθή ςπρνινγία, ηελ θαηαζθεπαζηηθή (constructivism) ή θνλζηξνπθηηβηζηή
άπνςε γηα ηε κάζεζε. Ζ θαηαζθεπαζηηθή ζεσξία απνηειεί ηελ πην ζχγρξνλε θαη πην
απνδεθηή αληίιεςε γχξσ απφ ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Βαζίδεηαη ζηελ
αλαπηπμηαθή ζεσξία ηνπ Piaget θαη ζε πξφζθαηεο εξγαζίεο ζεσξεηηθψλ θαη
εξεπλεηψλ παηδαγσγψλ ζηελ πεξηνρή ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο (Dynes 1973,
Sinclair 1987, Steffe 1988).
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Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ζεσξίαο είλαη φηη ε γλώζε θαηαζθεπάδεηαη
ελεξγεηηθά από ην καζεηή θαη δελ πξνζιακβάλεηαη

παζεηηθά από ην

πεξηβάιινλ ηνπ. Ο καζεηήο θαηαλνεί ηηο λέεο έλλνηεο πνπ δηδάζθεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπ πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη δελ ηηο απνξξνθά παζεηηθά
απνδερφκελνο ηηο απφςεηο ηνπ δαζθάινπ ηνπ. Σν εξέζηζκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
λέαο γλψζεο δίλεηαη απφ ην δάζθαιν, ν νπνίνο θέξλεη ην καζεηή ηνπ αληηκέησπν κε
κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία θαηαξρήλ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ
ελππάξρνπζα γλψζε ηνπ παηδηνχ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιείηαη αλ νη ππάξρνπζεο
γλσζηηθέο δνκέο ηνπ καζεηή δελ επαξθνχλ γηα λα ιχζνπλ ή λα εμεγήζνπλ ηε λέα
θαηάζηαζε. Ο καζεηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη ην λέν πξφβιεκα
βξίζθεηαη ζε δηαλνεηηθή δξάζε θαη ζε ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ αληηιήςεσλ
θαη ηδεψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί ε λέα εκπεηξία. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη ν
θάζε καζεηήο ινηπφλ είλαη δπλαηφλ λα δηαθέξεη αθνχ απνηεινχλ πξνζσπηθή ηνπο
θαηαζθεπή, ιχζε βαζηζκέλα ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, γλψζεηο, αληηιήςεηο.
Ζ αηνκηθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο απφ ην καζεηή επεξεάδεηαη όκσο θαη από ην
θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ηνπ. Κάζε παηδί αλήθεη ζε πνιιέο νκάδεο
(νηθνγέλεηα, ζρνιηθή ηάμε, θίινη). Κάζε νκάδα εξγάδεηαη λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν
γχξσ ηεο, λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο άιιεο νκάδεο θαη λα πξνσζήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο.
Οη αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ηαπηφρξνλεο θαη
αιιειέλδεηεο. Σα κέιε ηεο νκάδαο δηαηππψλνπλ ηδέεο θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο πξνο ηα
άιια κέιε ηεο νκάδαο, ηηο ζπδεηνχλ, αληηπαξαηίζεληαη, ζπκθσλνχλ θαη δηαθσλνχλ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ θάζε κέινπο εκπινπηίδεηαη,
αλαδηνξγαλψλεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη κέζα ζε έλα θιίκα επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο. Ζ θαηαζθεπαζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηα καζεκαηηθά ππνζηεξίδεη φηη ην
λα κάζεη θάπνηνο καζεκαηηθά απνηειεί κηα δσληαλή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ε
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κέζα ζηελ ηάμε θαη έμσ απ’ απηήλ παίδεη θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά καζεκαηηθά. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ
καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ην δάζθαιν επηδξά ζην ηη καζαίλνπλ θαη πσο
καζαίλνπλ. Ζ ζπλεξγαηηθή αηκφζθαηξα κάζεζεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζην λα κάζνπλ νη
καζεηέο πνιιά πεξηζζφηεξα πξάγκαηα πέξαλ ησλ απζηεξά καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.
Αλαπηχζζνπλ απφςεηο γχξσ απφ ηα καζεκαηηθά θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, γηα ην
ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαιιηεξγείηαη ζεηηθή ζηάζε θαη
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κεηψλεηαη ν θφβνο πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα απζηεξφ ζηπι δηδαζθαιίαο. Ζ
ζπλεξγαζία θαη ε δηαπξαγκάηεπζε αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία απφ ηνλ
εγσθεληξηζκφ θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Σέινο, ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ζην λα
ζπδεηνχλ θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ιχζεηο ηνπο ρσξίο ην θφβν ηνπ ιάζνπο
θαιιηεξγεί ηελ αλάπηπμε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ
καζεηψλ, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηδαληθέο πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ κάζεζε.
Ζ ηξίηε βαζηθή ηδέα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ζεσξίαο είλαη φηη ε κάζεζε
ελεξγνπνηείηαη κέζα από πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Thompson, 1985). Σα
πξνβιήκαηα ηα νπνία βξίζθνπλ νη καζεηέο ελδηαθέξνληα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο
γλψζεηο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηνπο επξχηεξνπο ζθνπψλ πνπ ζέηνπλ. Σν ζηάδην
ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο καζεκαηηθήο σξίκαλζεο ζην νπνίν βξίζθεηαη θάζε
καζεηήο επηβάιιεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ιχζεσλ θαη δηαθνξεηηθή εξκελεία ησλ
καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο ην δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ
επίπεδν ην νπνίν έρεη θαηαθηήζεη θάζε καζεηήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πείξα πνπ
δηαζέηεη ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηχπν ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ επηιέγεη λα ιχζεη. Κάζε παηδί πξνζπαζεί λα ιχζεη εθείλα ηα
πξνβιήκαηα πνπ αγγίδνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπ, άπηνληαη ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ
γλψζεσλ θαη ηνπ λνεηηθνχ επηπέδνπ πνπ έρεη θαηαθηήζεη.
Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαζθεπαζηηθήο
ζεσξίαο κάζεζεο είλαη δξαζηεξηόηεηεο δηεξεύλεζεο θαη αλαθάιπςεο. Ο
δάζθαινο νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ πινπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ
ηε δηεξεπλεηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο εμεξεπλνχλ
ηνλ θφζκν πνπ μεδηπιψλεηαη κέζα απφ ην πξφβιεκα πνπ ζέηεη ε δξαζηεξηφηεηα. Οη
δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα ελέρνπλ θαη ην ζηνηρείν ηεο αλαθάιπςεο. Ο
καζεζηαθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη θαιά θξπκκέλνο ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα
μεηπιίγεηαη θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο απφ ην καζεηή. Ζ αλαθαιππηηθή πιεπξά ησλ
δξαζηεξηνηήησλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ην καζεηή κηαο θαη ε αλαθάιπςε
είλαη απηή πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί. Ζ ραξά ηεο αλαθάιπςεο είλαη απηή πνπ ηνλ σζεί ζηελ
εμεξεχλεζε, απμάλεη

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ηε ζέιεζή ηνπ γηα πεξαηηέξσ

κάζεζε.
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Αθόκα θαη ηα καζεκαηηθά δελ απνηεινύλ αληηθεηκεληθή γλώζε. Οη Imre Lakatos
(1976), Davis θαη Hersh (1981) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα καζεκαηηθά είλαη έλα αλζξψπηλν
δεκηνχξγεκα ινγηθήο θαη φηη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο, αλάπηπμεο θαη εμέιημήο ηνπ
απνηειείηαη απφ εηθαζίεο, ππνζέζεηο, απνξξίςεηο θαη επαιεζεχζεηο. Σα καζεκαηηθά
δειαδή είλαη κηα επηζηήκε πνπ ελέρεη ιάζε θαη πνπ ε εμέιημή ηεο ζπλίζηαηαη ζηε
ζπλερή ακθηζβήηεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αμησκάησλ ηεο. Τπνζηεξίδνπλ φηη
ην πψο έλαο καζεηήο καζαίλεη καζεκαηηθά δελ δηαθέξεη θαζφινπ απφ ην πψο έλαο
επηζηήκνλαο πξνζπαζεί λα ζεκειηψζεη ηε ζεσξία ηνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
ινηπφλ έγθεηηαη ζηελ ππνζεηηθή, παξαγσγηθή θαη εκπεηξηθή δηαδηθαζία ε νπνία
νδεγεί ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πξνζσπηθψλ λνεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. Σα
λνήκαηα απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ππνζέζεηο, εηθαζίεο, απνδείμεηο, αλαζθεπέο,
αληηπαξαδείγκαηα, ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο θαη ειέγρνπο. χκθσλα κε ηνλ Papert
(1972) ην δεηνχκελν ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ν θάζε καζεηήο λα «θάλεη
καζεκαηηθά» ν ίδηνο. Τπνζηήξηδε πψο αλ ζέιεη θάπνηνο λα κάζεη θάηη πξέπεη πξψηα
λα ην δηδάμεη. ηεξηδφκελνο ζε απηή ηελ άπνςε ν Papert έθηηαμε ηε Logo, κηα
«γιψζζα» κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηήο ππνδπφκελνο ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζα
δίδαζθε ηνλ ππνινγηζηή, έζησ καζεκαηηθά. ε απηφ ην ζηάδην είλαη πνπ ν καζεηήο
κπνξεί κε θαηάιιεια θαη ζχγρξνλα εξγαιεία λα ηα θαηαθέξεη, λα «θάλεη δειαδή
καζεκαηηθά».
Ζ

Γηδαθηηθή

ησλ

Μαζεκαηηθψλ

ζηεξίδεηαη

ζε

γλσζηηθέο

ζεσξίεο

αιιά

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Ζ
ζεσξία

νηθνδφκεζεο

ηεο

γλψζεο

(επνηθνδνκεηηζκφο,

θνλζηξνπθηηβηζκφο)

αλαγλσξίδεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν σο ε ζεσξία πνπ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε
κάζεζε. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο, ζχκθσλα κε ηνπο von
Glasserfeld (1991) θαη Lerman (1994):


Ζ γλψζε δελ πξνζιακβάλεηαη παζεηηθά απφ ην καζεηή, αιιά νηθνδνκείηαη
δπλακηθά απφ απηφλ.



Ο καζεηήο δελ αλαθαιχπηεη κηα πξνυπάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, αιιά
νξγαλψλεη θαη δνκεί ηηο γλψζεηο ηνπ ππνθεηκεληθά επεξεαδφκελνο απφ ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλεη.
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Με ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ απηψλ αξρψλ ζηε δηδαζθαιία, ζηε γλσζηηθή
αλάπηπμε θαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ καζεηψλ έρεη αζρνιεζεί ν Jaworski
(1994). πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη φηη ε γλψζε δελ
κεηαδίδεηαη κε ηελ απιή παξνπζίαζή ηεο, αιιά θαηαθηάηαη κε ηελ πξνζσπηθή
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ καζεηή. Δπίζεο ππνζηεξίδεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ
θαη παξαθνινπζεί ηα

ιάζε ηνπο, ηα νπνία ππνδειψλνπλ κε πνην ηξφπν

αληηιακβάλνληαη ηηο έλλνηεο ηηο νπνίεο κειεηνχλ. Σέινο ππνγξακκίδεη φηη ν
εθπαηδεπηηθφο ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο θαη φρη ζηε
ζηείξα επαλάιεςε θάπνησλ ζπκπεξηθνξψλ.
Ζ δηεζλψο θπξίαξρε θαηεχζπλζε, ινηπφλ, είλαη ην «θάλσ Μαζεκαηηθά» ησλ καζεηψλ
θη φρη ην «κεηαδίδσ Μαζεκαηηθά» ησλ δαζθάισλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ
πξέπεη ζπλεπψο λα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζην ππνθείκελν πνπ καζαίλεη θαη
ιηγφηεξν ζην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επίπνλε ηελ νξγάλσζε
ηεο δηδαζθαιίαο κηαο θαη ε ζχλδεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ δχζθνια ζπλδέεηαη
κε ηε καζεκαηηθή γλψζε. Ζ ζχλδεζε απηή κειεηάηαη απφ ηηο ζεσξίεο ησλ δηδαθηηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ελλνηνινγηθνχ επηπέδνπ (Brousseau, 1997 θαη Vergnaud, 1996),
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:


Οη

καζεκαηηθέο

έλλνηεο

αλαδεηθλχνληαη

κέζα

απφ

θαηάιιειεο

θαηαζηάζεηο – πξνβιήκαηα.


Γηα ηελ πξνζέγγηζε κηαο έλλνηαο είλαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί ην
ελλνηνινγηθφ ηεο πεδίν. Σν ζχλνιν δειαδή ησλ θαηαζηάζεσλ ζην νπνίν
ε έλλνηα ιεηηνπξγεί θαη νινθιεξψλεη ην λφεκά ηεο.

1.6

Ζ θνηλσληθν- πνιηηηζκηθή ζεσξία κάζεζεο

Ύζηεξα απφ κεξηθά ρξφληα νη ζχγρξνλεο, επηζηεκνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη
θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο άξρηζαλ λα κεηαθηλνχληαη απφ ζέζεηο νη νπνίεο πηνζεηνχζαλ
πσο ε κάζεζε είλαη κηα θαζαξά αηνκηθή δηαδηθαζία πξνο ζέζεηο νη νπνίεο δήισλαλ
πσο ε κάζεζε εκπεξηέρεη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο (Cobb & Bowers,
1999 – Hoyles, 2001 – Kieran, Forman & Sfard, 2003). Ζ κάζεζε πηα ζεσξνχληαλ
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πξντφλ

ζπιινγηθήο

δξάζεο

θαη

δηαδηθαζία

θνηλσληθήο

θαη

πνιηηηζκηθήο

αιιειεπίδξαζεο.
Ζ θνηλσληθν – πνιηηηζκηθή απηή λέα ζεσξία γηα ηε κάζεζε βαζίδεηαη ζηηο ηδέεο ηνπ
Ρψζνπ ςπρνιφγνπ θαη παηδαγσγνχ Vygotsky, θαζψο θαη ζηνπο καζεηέο θαη
ζπλαδέιθνπο ηνπ Leont’ev θαη Luria. Κπξίαξρε είλαη ε αληίιεςε φηη νη αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε θνηλσληθά πιαίζηα θαη δηακεζνιαβνχληαη απφ
έλα ζχλνιν πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ, φπσο ε γιψζζα θαη άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα
(Wertsch, 1991). χκθσλα κε ηνλ Vygotsky ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη
κηα δηαδηθαζία ζπλδεδεκέλε κε ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν
ζπληειείηαη. Σν παηδί δελ είλαη παζεηηθφο δέθηεο, αιιά κε ηηο πξάμεηο ηνπ
δηακνξθψλεη ηε γλσζηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα (Daniels, 2001).
Ζ λέα απηή ζεσξία επεξέαζε ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία αλαγλσξίδεη πσο ην
θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νηθνδνκείηαη ε γλψζε
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηξξνήο. Γη’ απηφ αθξηβψο ην ιφγν επηθεληξψλεη ηε
κειέηε ηεο ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε
κάζεζε θαη μεθεχγεη απφ ηε κειέηε ηνπ αηφκνπ (Van Oers, 1998 – Lerman, 2001 –
Σδεθάθε, 2007 – Jaworski & Potari, 2009 – Κνιέδα, 2000).
πκπεξαζκαηηθά, ζα ζπλνςίζνπκε παξαθάησ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο πνπ νδεγνχλ
ζηελ νπζηαζηηθή κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ:
 Σν παηδί καζαίλεη κόλν όηαλ θαη ό,ηη επηζπκεί λα κάζεη. Ζ δηδαζθφκελε
χιε ινηπφλ πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο
αλάγθεο, ηηο θιίζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηνπο ζθνπνχο, θαη ηηο αμίεο ηνπ καζεηή.
Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ θαηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ
παξαθίλεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή αιιά θαη ζα πξέπεη λα
θαηαθέξεη λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην κάζεκα.
 Σν παηδί καζαίλεη όηαλ είλαη πλεπκαηηθώο θαη θπζηθώο ώξηκν θαη ηθαλό
λα κάζεη. Ζ πξνζθεξφκελε γλψζε ινηπφλ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο
θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ.
 Σν παηδί καζαίλεη κέζα από εκπεηξίεο. Ζ κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία
ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ. Ζ εθδεινχκελε ζπκπεξηθνξά
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ζηεξίδεηαη ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ καζεηή. Ο δάζθαινο πξέπεη λα
θαηαβάιιεη φιε ηνπ ηελ ηέρλε ψζηε λα ζπλδέζεη κε νκαιφ θαη εχζηνρν ηξφπν
ηελ παιηά γλψζε κε ηελ θαηλνχξηα.
 Σν παηδί καζαίλεη όηαλ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο
(learning by doing). Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη ειεπζεξία δξάζεο,
εξγαζίαο, ζθέςεο θαη έθθξαζεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο ςπρνινγηθά, δηαλνεηηθά, θπζηθά θαη θνηλσληθά.
 Σν παηδί καζαίλεη κέζα ζε θαηάιιειε αηκόζθαηξα κάζεζεο. Ζ
αηκφζθαηξα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κέζα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην παηδί πξέπεη
λα είλαη επράξηζηε, άλεηε, λα ηνπ εμαζθαιίδεη ειεπζεξία θαη επθαηξίεο γηα
επηηπρία. Κάζε καζεηήο πξέπεη λα αηζζάλεηαη ςπρηθή άλεζε, πλεπκαηηθή
ειεπζεξία θαη δηαλνεηηθή επάξθεηα.
 Σν παηδί καζαίλεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θάζε θνξά. Ζ δηαλνεηηθή
ζπγθέληξσζε θαη ε πξνζνρή απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθή
κάζεζε. Οη πξνζθεξφκελεο γλψζεηο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο θαη
ζπγθεθξηκέλεο θαη λα κελ αλακεηγλχνληαη λε άζρεηεο πιεξνθνξίεο πνπ
αιινηψλνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο. Δπίζεο θάζε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα
ζηνρεχεη ζηελ θαηάθηεζε κηαο έλλνηαο θάζε θνξά θαη λα κελ θαλεξψλεη έλα
πιήζνο γλψζεσλ πνπ ζα κπεξδέςνπλ ην καζεηή. Γηα λα θξηζεί επηηπρεκέλε
κία δηδαζθαιία πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο
ηνπ καζεηή απφ εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη λα κεγηζηνπνηεί ην
ελδηαθέξνλ θαη ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ καζεηή πξνο ην καζεζηαθφ
αληηθείκελν.
 Κάζε παηδί καζαίλεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν. Ζ κάζεζε απνηειεί πξνζσπηθή
ππφζεζε θάζε καζεηή θαη ν δάζθαινο πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελζάξξπλζε
ηνπ καζεηή λα ηελ θηίζεη κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν.
 Κάζε παηδί έρεη ην δηθό ηνπ ξπζκό κάζεζεο. Κάζε καζεηήο αλαπηχζζεη
δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα θαη ξπζκφ κε ηνλ νπνίν καζαίλεη. Δπίζεο δηαθνξά
παξαηεξείηαη θαη ζηε δηδαζθαιία δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Έλαο καζεηήο
κπνξεί λα κάζεη εχθνια αιιά λα δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη κηα άιιε.
Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη φπνηνο καζαίλεη γξήγνξα
δελ έπεηαη φηη ηα καζαίλεη θαη θαιχηεξα. Γη’ απηφ ν δάζθαινο πξέπεη λα
γλσξίδεη ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο θάζε καζεηή ηνπ γηα λα εμαηνκηθεχεη
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θαιχηεξα ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη λα ηελ πξνζαξκφδεη ζηελ ηαρχηεηα θάζε
καζεηή ηνπ.
 «Δπαλάιεςε κήηεξ πάζεο καζήζεσο». Δίλαη επηβεβαησκέλν πεηξακαηηθά φηη
ε επαλάιεςε βνεζά νπζηαζηηθά ζηε κάζεζε. Οη γλψζεηο εδξαηψλνληαη,
κνληκνπνηνχληαη θαη ζηαζεξνπνηνχληαη θαιχηεξα αλ νη καζεηέο ηηο ζπλαληνχλ
ζπρλά κπξνζηά ηνπο θαη ηηο αλαθαινχλ, ηηο επαλαιακβάλνπλ ζηε κλήκε ηνπο.
Σέινο, ζε απηφ ην ζεκείν αο επηρεηξήζνπκε κηα αλαθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
Hoyles (2001), ε νπνία εξεχλεζε ηελ πνξεία ηεο καζεκαηηθήο θνηλφηεηαο ηα
ηειεπηαία 30 ρξφληα. ηελ ηζηνξηθή ηεο απηή αλαδξνκή παξαηήξεζε ηεξάζηηεο
αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ ε καζεκαηηθή θνηλφηεηα εξεπλά, εζηηάδεη θαη πεξηγξάθεη
ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ αξρή νη καζεκαηηθνί εζηίαδαλ ζηα
καζεκαηηθά αληηθείκελα, ζηνλ ηξφπν πνπ ηα αληηιακβάλνληαλ νη καζεηέο θαη ζηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ γηα λα ιχζνπλ θάπνην πξφβιεκα. Ύζηεξα νη
καζεκαηηθνί εξεπλεηέο ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν γηα ηνπο

ηξφπνπο κε ηνπο

νπνίνπο νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε γλψζε. Ζ καζεκαηηθή έξεπλα θαηέιεμε ζηνλ
ζπκπέξαζκα πσο ε καζεκαηηθή γλψζε πξέπεη λα αλαιχεηαη ζην ζχλνιφ ηεο. Πξέπεη
λα κειεηάηαη ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη λα πξνάγεη
ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ππφ ηελ επνπηεία θαη ηελ
ππνβνήζεζε ηνπ δαζθάινπ.
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Κεθάιαην 2ν
Ο ξόινο ηεο Σερλνινγίαο
Ζ ηζηνξία ησλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ
Ζ ζπκβνιή ησλ πξν-ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο επί ζεηξά
εηψλ έρεη απνδεηρζεί ζεηηθή γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Σν πξψην καζεζηαθφ κέζν
είλαη ε γιψζζα θαη αθνινπζεί ε γξαθή. Υσξίο ηελ χπαξμε ηεο γιψζζαο ε
επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί, κε απνηέιεζκα ε
κάζεζε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα ζπληειεζηεί. Πνιχ ζεκαληηθή επίζεο θξίλεηαη θαη ε
χπαξμε ηνπ πίλαθα, ηεο θηκσιίαο, ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ κνιπβηνχ. Ζ αλαπαξάζηαζε
θαη νπηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ην καζεηή λα επεμεξγάδεηαη
θαη λα εκπεδψλεη ηελ χιε. Δπηπιένλ ν γξαπηφο ιφγνο, απνηππσκέλνο ζην ραξηί
κπνξεί λα δηαηεξεζεί, λα απνζεθεπηεί θαη λα αλαδεηεζεί απφ ην καζεηή ζε
πεξίπησζε πνπ ηνλ ρξεηαζηεί μαλά. Ζ αλππαξμία ησλ απιψλ εξγαιείσλ κάζεζεο
απηφκαηα ζα νδεγνχζαλ ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δελ ζα
κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε.
ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη απαξαίηεηα θαη ηα γεσκεηξηθά φξγαλα.
Υσξίο απηά ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ζα ελαπνηίζελην
ζηε θαληαζία ηνπ θάζε καζεηή θαη νη απνδεηθηηθέο αζθήζεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα
αληηκεησπηζηνχλ κε ξεαιηζηηθνχο φξνπο. Δπηπιένλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα
ηξνθνδνηνχλ ηε δπλαηφηεηα

παξαηήξεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Οη

καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηα γεσκεηξηθά φξγαλα κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην
ζρήκα ηνπο, λα γξάςνπλ βνεζεηηθά ζρήκαηα, λα ηα ζβήζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ κε
ηηο ηδέεο ηνπο, λα νδεγεζνχλ ζηε ιχζε κέζσ ηεο δξάζεο θαη ηεο ζπλερνχο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζρήκαηνο.
Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο γίλεηαη κε ξαγδαίν ξπζκφ. Ο άβαθαο είλαη ην πξψην
εξγαιείν, ππήξρε πηζαλφλ απφ ην 3000 π. Υ. ζηε Βαβπισλία. Σν 1901 αλαθαιχθζεθε
έλα αξραίν Διιεληθφ λαπάγην αλνηθηά ησλ Αληηθπζήξσλ φπνπ κέζα ηνπ βξέζεθε ν
«κεραληζκφο ησλ Αληηθχζεξσλ» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο
θίλεζεο ησλ αζηέξσλ θαη ησλ πιαλεηψλ. Ο John Napier γχξσ ζην 1610 αλαθάιπςε
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ηεο ξάβδνπο πνπ πήξαλ ην φλνκά ηνπ γηα λα απινπνηήζεη ηελ πξάμε ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ. Σν 1641 ν Blaise Pascal θαηαζθεχαζε κηα κεραλή πξφζζεζεο. Ο
Gottfied Wilhelm Liebniz έθηαημε κηα κεραλή πνπ εθηεινχζε ηελ πξάμε ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο. Σν 1919 ν Γάιινο αμησκαηηθφο Carissan
ζρεδίαζε κηα κεραλή πνπ παξαγνληνπνηνχζε αθεξαίνπο θαη έιεγρε αλ απηνί είλαη
πξψηνη θαη ηελ πινπνίεζε. Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ ’40 γελληέηαη θαη ν ςεθηαθφο
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο.

Ζ επνρή ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ

2.1

Σαπηφρξνλα κε ηελ εκθάληζε ησλ ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη
επηζηήκνλεο άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε έγηλε φκσο νπζηαζηηθά
εθηθηή ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘ 70 , κε ηελ εκθάληζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ.
Γεδνκέλνπ φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο απνηεινχλ εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ ηε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εμσηεξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ελλνηψλ ζε κηα πνηθηιία απφ
αλαπαξαζηαζηαθά ζπζηήκαηα ζεσξήζεθε πηζαλφ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζην
δάζθαιν ησλ καζεκαηηθψλ σο λνεηηθά εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα
επηηεπρζνχλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο – κάζεζεο.
Σα πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε δεθαεηία 1970 – 1980 είλαη πξνγξάκκαηα
εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill & practice). Αο κελ μερλάκε φηη ηελ πεξίνδν εθείλε
θπξηαξρνχζε αθφκα ε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία κάζεζεο πνπ ππνζηήξηδε φηη ε
κάζεζε ζπληειείηαη κέζσ ηεο εμάζθεζεο πάλσ ζηε δηδαρζείζα χιε θαη κέζσ ηεο
πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ πνπ δίδαζθε ν δάζθαινο.
Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ Skinner αλαπηχρζεθαλ θάπνηα είδε ππνινγηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα
πξνγξάκκαηα απηά ρσξίδνληαη ζε:


Computer Assisted Instruction (CAI). Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
δηδάζθνπλ ην καζεηή πξνζθέξνληαο κηα θαζνδήγεζε κε ηε κνξθή θάπνησλ
εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ. Ο ππνινγηζηήο δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
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δάζθαινο πνπ κεηαθέξεη ηε γλψζε ζηα παηδηά θαη πξνζπαζεί λα ηα δηδάμεη κε
θάπνηεο εξσηήζεηο – απαληήζεηο.


Computer Assisted Learning (CAL). Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη
πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο. Υξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ησλ εξσηαπνθξίζεσλ,
αιιά είλαη πην θηιηθά πξνο ην ρξήζηε. Σα CAL παξέρνπλ νδεγίεο κα
ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα δηδάμνπλ ην καζεηή δίλνληάο ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο
κε πην νξγαλσκέλν ηξφπν.



Intelligent Tutoring Systems (ITS). Σα Έμππλα πζηήκαηα δηδαζθαιίαο
είλαη ηα πην ζχγρξνλα απφ ηα ηξία απηά είδε. ε απηά έλα ηκήκα ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ην «κνληέιν ηνπ καζεηή» ειέγρεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ καζεηή
θαη πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη ηη είλαη απηφ πνπ ν καζεηήο θαηαιαβαίλεη ή φρη
θαη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη.

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη ηνπ ’80 ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε ηε
βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηεξηδφηαλ ζηα drill & practice πξνγξάκκαηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζίαδαλ ειεθηξνληθά θχιια κε πξνβιήκαηα, θπξίσο
καζεκαηηθά, γηα λα επηιπζνχλ απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο εηζήγαγαλ ηηο
απαληήζεηο ηνπο θαη αλαηξνθνδνηνχληαλ πιεξνθνξνχκελνη ηελ νξζφηεηα ή φρη ησλ
απαληήζεψλ ηνπο. πρλά εηζέπξαηηαλ θαη γξαθηθέο αληακνηβέο (ρακνγειαζηά
πξφζσπα, εθξήμεηο θ.α.) σο αληαπφθξηζε ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Οη αζθήζεηο πνπ
νξγαλψλνληαλ ήηαλ βαζηζκέλεο ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο αξρέο γηα ηε κάζεζε ζρεηηθά
κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεηο εξεζίζκαηνο – αληίδξαζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά
αληηθαηέζηεζαλ νπζηαζηηθά ηε κεραληζηηθή κάζεζε, βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο πνπ
ρξεηάδνληαλ εμάζθεζε, δελ κπφξεζαλ φκσο λα εμεγήζνπλ ηελ πνιχπινθε ζθέςε ησλ
καζεηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Ζ εμέιημε ησλ drill &

practice πξνγξακκάησλ νδήγεζε ζηα πεξηβάιινληα

θαζνδήγεζεο (tutorials). Οη καζεηέο θαζνδεγνχληαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε
ην πξφγξακκα ζηελ χιε πνπ πξέπεη. Ζ γλψζε πνπ απνθνκίδνπλ φκσο παξακέλεη
αδξαλήο κηαο θαη δελ ηελ εθαξκφδνπλ. Δπηπιένλ νη καζεηέο δελ ελζαξξχλνληαη νχηε
ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηα δηθά ηνπο λνήκαηα, λα θξίλνπλ απηφ πνπ
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καζαίλνπλ, λα αμηνινγήζνπλ απηφ πνπ κειέηεζαλ, ελψ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί
πψο ν θάζε καζεηήο ζα εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σα έμππλα πεξηβάιινληα θαζνδήγεζεο (Intelligent Tutoring Systems) επηδίσθαλ
λα δηδάμνπλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε ζε κηα πνηθηιία
πεδίσλ. Σα εηδηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα πεξηβάιινληα πεξηγξάθνπλ
ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε έλαο εηδηθφο πνπ πξνζπαζεί
λα ιχζεη έλα πξφβιεκα. Ο ηξφπνο πνπ ιχλεη έλαο καζεηήο ην πξφβιεκα ζπγθξίλεηαη
κε ην κνληέιν ηνπ εηδηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνχλ αζπκθσλίεο ην κνληέιν
ηνπ καζεηή ζεσξείηαη ειαηησκαηηθφ θαη ηνπ παξέρνληαη νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο
νδεγίεο.
Σα

Αιιειεπηδξαζηηθά

Μαζεζηαθά

Πεξηβάιινληα

(Interactive

Learning

Environments – ILE) παξέρνπλ πνιιαπιέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ
κέζα απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ην αλνηρηφ
πεξηβάιινλ ην νπνίν αλαπηχζζνπλ, πνπ επηηξέπεη ζην καζεηή λα θάλεη φηη ζειήζεη.
Τπάξρνπλ φκσο θαη νη ιεγφκελνη κηθξφθνζκνη, πεξηβάιινληα πνπ λαη κελ επηηξέπνπλ
ζην ρξήζε λα δξάζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέιεη αιιά δηέπνληαη απφ
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ θαιείηαη ν ρξήζηεο λα εθαξκφζεη. Σα ILE
πεξηβάιινληα είλαη θπξίσο πεξηβάιινληα ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη
επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο έλλνηαο κε πνιιά ζπκβνιηθά κέζα (πρ γξαθηθή
παξάζηαζε, πίλαθα ηηκψλ κηαο ζπλάξηεζεο, ηνλ ηχπν ηεο θιπ).

2.2

Οη

Σερλνινγίεο

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ

θαη ε

πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθή αμία από ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ
ηνπο .
Σα ηερλνινγηθά κέζα πνπ απνηεινχλ εξγαιεία κε πξφζζεηε παηδαγσγηθή αμία
δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα λνεηηθά εξγαιεία θαη ηα επηθνηλσληαθά
κέζα (Κπλεγφο & Γεκαξάθε 2002). Με ηα λνεηηθά εξγαιεία νη καζεηέο
θαηαζθεπάδνπλ κνληέια θαηλνκέλσλ, ζρέζεσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ. Αμηνπνηνχλ ηελ
νπδέηεξε αληαπφθξηζε ηνπ εξγαιείνπ γηα λα πεηξακαηηζηνχλ, λα δηεξεπλήζνπλ, λα
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εθθξάζνπλ θαη λα δηαηππψζνπλ ή λα αλαπαξαζηήζνπλ ηδέεο θαη έλλνηεο. Σα εξγαιεία
απηά πξνζνκνηψλνπλ θαηλφκελα, θαη θαηαζηάζεηο ηέηνηεο πνπ επηηξέπνπλ ζην
καζεηή λα δεκηνπξγήζεη, λα επεθηείλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο κε
δεκηνπξγηθφ ηξφπν.
Σα επηθνηλσληαθά κέζα ζπλδένληαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνινγηζηή λα παίδεη ην
ξφιν ηνπ παξαζχξνπ ζε πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα γηα γξαπηή ή
πξνθνξηθή επηθνηλσλία ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Σέηνηεο εθαξκνγέο ζπλήζσο
επηηξέπνπλ ηελ αλαδήηεζε, επηζθφπεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ απφ απφζηαζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη
ην πψο είλαη δπλαηφλ λα δηαρεηξηζηεί απηή.
Σα ινγηζκηθά δηαρσξίδνληαη επίζεο ζε απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα
εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη ζε εθείλα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα επαγγεικαηηθνχο ή
επξχηεξα θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε κε ηξφπνπο
πνπ έρνπλ πξφζζεηε παηδαγσγηθή αμία. Σα πην γλσζηά εξγαιεία γεληθήο ρξήζεο πνπ
έρνπλ αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν είλαη ηα εξγαιεία
ζρεδίαζεο θαη δσγξαθηθήο, ηα εξγαιεία επεμεξγαζηψλ θεηκέλσλ θαη ινγηζηηθψλ
θχιισλ,

ησλ

πεξηεγεηψλ

ηνπ

δηαδηθηχνπ,

ησλ

ινγηζκηθψλ

ειεθηξνληθνχ

ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ δπλακηθψλ ηζηνρψξσλ (portals).
Έλαο ηξφπνο γηα λα ηαμηλνκεζνχλ ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηνχληαη γηα δηεξεπλεηηθή
κάζεζε είλαη κε βάζε ηε ζχλζεζε ηνπ είδνπο ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ην
είδνο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ηελ ππνζηεξίδεη θαη κε θξηηήξην ηελ πξφζζεηε αμία πνπ
κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν
δηαθξίλνπκε επηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ:
I. Γξαπηή έθθξαζε. Ζ γξαπηή έθθξαζε απνηειεί βαζηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο. Ζ επηιεθηηθή εζηίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
γξαπηήο έθθξαζεο είλαη ην έλα είδνο ηεο πξφζζεηεο αμίαο ηεο. Όηαλ ν
καζεηήο ρξεηάδεηαη λα ζπγγξάςεη έλα θείκελν πξέπεη λα πξνζέμεη ηε
λνεκαηηθή επθξίλεηα ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, ηε δνκή θαη ηε ινγηθή ξνή ηνπ
ιφγνπ ηνπ, ηε ζσζηή ζχληαμε, ηελ νξζνγξαθία, θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ
ζπγγξάκκαηνο ηνπ. Με ηελ πξν-ςεθηαθή ηερλνινγία (κνιχβη – ραξηί)
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ρξεηαδφηαλ λα ζθέθηεηαη φια απηά ηαπηφρξνλα κε ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ
γηαηί νπνηνδήπνηε ιάζνο θαη λα γηλφηαλ ζα ρξεηαδφηαλ λα ζβεζηεί θαη λα
μαλαγξαθεί ην θείκελν. Με ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, αληηζέησο,
κπνξεί λα ζρεδηάδεη, λα δνθηκάδεη, λα αιιάδεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ
θεηκέλνπ πνπ έρεη γξάςεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο θαλέλα θφζηνο. Ο
επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ δειαδή «γξάθεη» καδί κε ην καζεηή. Όιεο απηέο νη
δπλαηφηεηεο εθφζνλ θαζνδεγεζνχλ δηδαθηηθά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
εξγαιείν αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε γξαπηή έθθξαζε θαη
ζηελ ηέρλε ηνπ «εθθξάδεζζαη» (Κνπηζνγηάλλεο 2002). Ζ γξαπηή επηθνηλσλία
εκθαλίδεηαη θαη ζε άηππεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηε
ζπγρξνληζκέλε γξαπηή επηθνηλσλία (chat), ζηελ αληαιιαγή γξαπηψλ
κελπκάησλ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (sms), ζηα ςεθηαθά παηρλίδηα πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο Γηα λα απνθηήζεη πξφζζεηε παηδαγσγηθή
αμία ην θαηλφκελν απηφ ρξεηάδεηαη δηδαθηηθή ππνζηήξημε. Ζ θαηάιιειε
επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ ζα κπνξέζεη ε ηερλνινγία απηή λα απνηειέζεη
έλα πινχζην πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηα παηδηά. Σν δεχηεξν ζηνηρείν ηεο
πξφζζεηεο παηδαγσγηθήο αμίαο είλαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο νπνηνπδήπνηε
κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ κε άιιεο πεγέο (links). Γεκηνπξγνχληαη έηζη
δηαζπλδέζεηο κε κνξθή δέληξνπ πνπ απνθαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο
γξαθήο θαη απαηηνχλ εηδηθέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο.
II. πκβνιηθή έθθξαζε ινγηθν-καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο
ηερλνινγίεο απηέο ν καζεηήο κπνξεί λα εθθξάδεη έλλνηεο ή ζθέςεηο κε ινγηθνκαζεκαηηθά ζχκβνια. Σα ζχκβνια απηά δελ είλαη ζαλ ηα ζχκβνια πνπ
κπνξνχλ λα γξαθνχλ ζε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κηαο θαη είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο κηαο εληνιήο. Ζ πξφζζεηε καζεζηαθή αμία
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν καζεηήο εθθξάδεηαη απεπζείαο κε ηα ζχκβνια
απηά θαη βηψλεη ηε ζεκαζία ηνπο απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν αληαπνθξίλεηαη ην κεράλεκα (Kotsanis & Kynigos 1993, Eisenberg
1995, DiSessa 2000). Ο ζρεδηαζκφο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ ζηνρεχεη ζην λα
έρεη ν ρξήζηεο ηελ αίζζεζε φηη ειέγρεη πιήξσο ην κεράλεκα.
III. Διεχζεξε έθθξαζε. Σα εξγαιεία απηά αθνξνχλ ηε δσγξαθηθή θαη ηελ
επεμεξγαζία εηθφλσλ. Ζ αμία ηνπο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη δίλεηαη ζην
καζεηή ε δπλαηφηεηα ηνπ «καζηνξέκαηνο» νπνηνπδήπνηε δεκηνπξγήκαηνο θαη
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ηνπ παξέρεηαη κεγάιε πνηθηιία κηθξνεξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ηνπο
απηνκαηηζκνχο (ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα, ρεηξηζκφο κηαο πεξηνρήο δσγξαθηάο
θ.α.).
IV. Γηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ. Έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα
καζεζηαθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε
βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ πξφζζεηε παηδαγσγηθή
αμία ηνπο εθπνξεχεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπιαθεί
δπλακηθά ν καζεηήο. Γειαδή ζηελ άκεζε θαηαρψξηζε, νξγάλσζε θαη
ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ πνηθηιφκνξθε αλαπαξάζηαζε, ηε δπλαηφηεηα
αλάιπζεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο
ησλ πιεξνθνξηψλ (Hankock 1995).
V. Πεηξακαηηζκφο κε κνληέια. Οη πξνζνκνησηέο είλαη ηα εξγαιεία πνπ καο
επηηξέπνπλ λα απνθηνχκε εκπεηξίεο κε εηθνληθνχο ηδεαηνχο θφζκνπο. Οη
πξνζνκνησηέο απηνί είλαη ιεπηνκεξήο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θαηλνκέλσλ
ή ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνζνκνηψλνπλ θαη δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ
πηζηφηεηα αληηζηνίρεζεο κε ην θπζηθφ θαηλφκελν ή ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα εξγαιεία
κπνξνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ επηζηεκνληθή δξάζε
ζηα παηδηά. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ εκπεηξία θαηλνκέλσλ πνπ
είλαη επηθίλδπλα (π.ρ. ζηε ρεκεία), έρνπλ κεγάιν θφζηνο (π.ρ. ρεηξηζκφο
πνιχηηκσλ κεηάιισλ) ή είλαη αλέθηθηα (π.ρ. βνιή απφ ηε γε ζην δηάζηεκα).
Δπίζεο ηα εξγαιεία απηά δηαζέηνπλ φξγαλα κέηξεζεο ησλ θαηλνκέλσλ
παξάιιεια κε ηελ εμέιημή ηνπο, πξάγκα αλέθηθην ζην θπζηθφ πείξακα..
VI. Δπηθνηλσλία. Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία επηηξέπεη ηελ επξχηαηε δηάδνζε θαη
ρξήζε

ηεο

επηθνηλσλίαο.

Ζ

δπλαηφηεηα

δεκηνπξγίαο

δηαθνξεηηθψλ

ζπιινγηθνηήησλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη νη
πξφζζεηεο παηδαγσγηθέο αμίεο πνπ εηζάγνπλ ζηελ εθπαίδεπζε νη ηερλνινγίεο
επηθνηλσλίαο.
VII. Έιεγρνο κεραλψλ. Σα ινγηζκηθά πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν θάπνηαο κεραλήο
ή αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ
πξνζρνιηθή ειηθία θαη ηηο ηερληθέο ζρνιέο, φπσο ησλ ειεθηξνιφγσλ. Καη ζηηο
δχν βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ε πξφζζεηε παηδαγσγηθή αμία πξνθχπηεη απφ
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ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηνλ εηθνληθφ θαη
ζπκβνιηθφ θφζκν κε θπζηθά αληηθείκελα.
Οη επηά παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ πξφζζεηε παηδαγσγηθή
αμία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. πγθεθξηκέλα αλ
ηελ αμία απηήλ ηελ δνχκε κέζα απφ ην πξίζκα ησλ καζεκαηηθψλ θάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο

πινπνηνχλ

ηνπο

ζηφρνπο

ηεο

δηδαθηηθήο

ησλ

καζεηηθψλ

απνηειεζκαηηθφηεξα απφ θάπνηεο άιιεο. Ζ έθθξαζε ινγηθν-καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
είλαη πξνθαλήο. Καη ε γξαπηή έθθξαζε καζεκαηηθψλ ζπιινγηζκψλ ή αηηηνινγήζεσλ
είλαη ζεκαληηθή θαη δχζθνιε. Σα πεηξάκαηα κε θαηάιιεινπο πξνζνκνησηέο
αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ππνζεηηθν-παξαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη
επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε καζεκαηηθή ππφζηαζε ησλ
αληηθεηκέλσλ, μεπεξλψληαο ηε θπζηθή ηνπο ππφζηαζε. Ζ επηθνηλσλία θαη ε
ζπλεξγαζία γχξσ απφ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαζψο θαη ε επίιπζε καζεκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ εληζρχνληαη απφ ηα ηερλνινγηθά κέζα. Ζ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ
ζεσξείηαη απηή θαζεαπηή καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν έιεγρνο κεραλψλ αθνξά
άκεζα καζεκαηηθά πεηξάκαηα αλ ε ιεηηνπξγία ή ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο κεραλήο
ελέρεη καζεκαηηθέο έλλνηεο.

2.3

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό

Σα ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο,
πξνηείλνπλ ηελ πιεξνθνξηθή θπξίσο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν.
Δλαιιαθηηθά, ζχκθσλα κε

ην Οινθιεξσκέλν – Δλζσκαησκέλν (integrated)

Πξφηππν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα ζέκαηα ηνπ αθνξνχλ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γεληθφηεξα δηδάζθνληαη κέζα απφ φια
ηα αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ απνηεινχλ μερσξηζηφ γλσζηηθφ πεδίν. Ζ
Έθζεζε Simon (1980) πξνηείλεη ηελ θαηάξηηζε γηα φινπο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη
ζεσξεί φηη ηα ςεθηαθά εξγαιεία δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζαλ έλα θαζνιηθφ
παηδαγσγηθφ κέζν, παξνπζηάδνπλ φκσο παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο.
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Ζ πιεξνθνξηθή σο κέζν ππνζηήξημεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο βξίζθεηαη νπζηαζηηθά
ζε εξεπλεηηθφ θαη πεηξακαηηθφ επίπεδν ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Απηφ νθείιεηαη
ζηελ

θαζπζηεξεκέλε

εθαξκνγή

παηδαγσγηθψλ

ζεσξηψλ

ζε

πιεξνθνξηαθά

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, παξά ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Πνιιά παθέηα
ινγηζκηθνχ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη θαινχληαη "εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ", ιίγα φκσο
είλαη απηά πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο
δηδαθηηθήο πξάμεο.
Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ ζεσξείηαη ην ινγηζκηθό
πνπ εκπεξηέρεη δηδαθηηθνύο ζηόρνπο, νινθιεξσκέλα ζελάξηα, αιιεγνξίεο κε
παηδαγσγηθή ζεκαζία θαη επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά
απνηειέζκαηα. πλήζσο ν φξνο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη
παθέηα εθαξκνγψλ επηκνξθσηηθνχ, εγθπθινπαηδηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ ηχπνπ.
Λνγηζκηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο,
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ δηάθνξνη ηχπνη πξνγξακκάησλ φπσο:


Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ,



Πξνζνκνηψζεηο,



Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα,



Γηαδίθηπν θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο,



Παθέηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο,



Δθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ.

Δηδηθφηεξα γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά θάζε
θαηεγνξίαο ινγηζκηθνχ εμαξηψληαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο πνπ
απηή αθνξά ( π.ρ. ηα ινγηζκηθά Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο γηα ηε Γεσκεηξία). ηε
ζπλέρεηα ζα δηαρσξίζνπκε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζχκθσλα κε ηε καζεκαηηθή
πεξηνρή ηελ δηδαζθαιία ηεο νπνίαο ππνζηεξίδνπλ:


Άιγεβξα. Κάπνηεο αιγεβξηθέο έλλνηεο απνηεινχλ δπζλφεην πεδίν γηα
πνιινχο καζεηέο. Ο γεληθεπκέλνο αξηζκφο, ε κεηαβιεηή, ν ξπζκφο
κεηαβιεηήο, νη καζεκαηηθέο ζπλαξηεζηαθέο ζρέζεηο είλαη έλλνηεο πνπ
απαηηνχλ αλεπηπγκέλε ηελ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Ζ δνκή
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ησλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη νη θαλφλεο κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπο
δελ θαηαλννχληαη εχθνια απφ ηνπο καζεηέο. Ο ηππηθφο καζεκαηηθφο
ζπκβνιηζκφο σο κέζν αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ απηψλ, ελψ απφ
πιεπξάο εθθξαζηηθήο ηζρχνο έρεη θαζηεξσζεί σο κηα απφ ηηο βαζηθέο
αλαπαξαζηαζηαθέο ππνδνκέο γηα ηελ έθθξαζε ελλνηψλ θαη ηελ εθηέιεζε
ππνινγηζκψλ, γηα ηνπο καζεηέο εκθαλίδεηαη σο απζαίξεηε θαη
δεκηνπξγεί

παξαλνήζεηο

(Dubinsky

2000,

Janvier

1987).

Οη

παξαλνήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ γξακκάησλ ηνπ
αιθαβήηνπ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο
απνηεινχλ

ραξαθηεξηζηηθφ

παξάδεηγκα

δπζλφεηεο

ρξήζεο

αλαπαξαζηαζηαθήο έθθξαζεο. Ζ άιγεβξα ζσξείηαη σο πξνέθηαζε ηεο
αξηζκεηηθήο κε απνηέιεζκα νη καζεηέο
αλάπηπμε

αθαηξεηηθψλ

ηθαλνηήησλ

λα δπζθνιεχνληαη ζηελ
θαη

ζηε

ρξήζε

λένπ

αλαπαξαζηαζηαθνχ θψδηθα, δηαθνξεηηθνχ απφ ηε γλσζηή ηνπο
αξηζκεηηθή. Γπζθνιεχνληαη επίζεο αθφκα θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε
ρξεζηκφηεηα ησλ λέσλ αλαπαξαζηαζηαθψλ ελλνηψλ. Σα ςεθηαθά
εξγαιεία γηα ηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ ελλνηψλ απηψλ απφ ηνπο
καζεηέο. Ζ άκεζε αληαπφθξηζε ηεο κεραλήο θαη ν δπλακηθφο
ραξαθηήξαο ηεο ηερλνινγίαο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ηππηθφ καζεκαηηθφ θψδηθα γηα λα «θάλνπλ»
καζεκαηηθά κε δηεξεπλεηηθφ ηξφπν. Έηζη, ν θψδηθαο κπνξεί λα γίλεη κηα
γιψζζα αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη λα ζπλδεζεί δπλακηθά
κε άιιεο αλαπαξαζηάζεηο (γξαθηθέο παξαζηάζεηο ή πίλαθεο ηηκψλ).
Μπνξεί επίζεο λα κέζν ειέγρνπ πξνζνκνηψζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ
καζεκαηηθέο έλλνηεο.


Γεσκεηξία. Ζ γεσκεηξία σο επηκέξνπο καζεκαηηθφο θιάδνο δηέπεηαη
απφ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αιιά θαη πξνβιήκαηα. Ζ ζπκβνιηθή
αλαπαξάζηαζε γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπαζηεί κε ηε
ζρεκαηηθή ηνπο απεηθφληζε. Σα γξαθηθά αληηθείκελα κπνξνχλ λα
κεηαζρεκαηηζκνχ νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα
κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ ηνλ δπλακηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Ο καζεηήο
ινηπφλ κεηνπζηψλεηαη ν ίδηνο ζε έλα καζεκαηηθφ επηζηήκνλα πνπ
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δηαηππψλεη εηθαζίεο θαη ππνζέζεηο, πεηξακαηίδεηαη κε απηέο, ζπληάζζεη
ηα δηθά ηνπ ζεσξήκαηα, ηα αλαζεσξεί θαη ηα αλαηξνθνδνηεί θξίλνληάο
ηα απζηεξά. Σα εξγαιεία πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
γεσκεηξίαο δηαθξίλνληαη ζε πξνγξακκαηηζηηθά θαη ζε εξγαιεία
δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σα πξνγξακκαηηζηηθά
εξγαιεία κε άμνλα ηε «Γεσκεηξία ηεο Υειψλαο» ζηνρεχνπλ ζηε
ζπλχπαξμε ηξηψλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε γεσκεηξία: ηεο ζπκβνιηθήο,
ηεο ζρεκαηηθήο θαη ηεο ζσκαηηθήο κεηαθνξάο. Σε ζπκβνιηθή
αλαπαξάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο απνηειεί ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ
Logo, ηε ζρεκαηηθή απνηειεί ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εληνιψλ
πνπ δίλνληαη ζε ζπκβνιηθή γιψζζα θαη ηέινο ε ζσκαηηθή κεηαθνξά ηεο
Γεσκεηξίαο αθνξά ην λα ζθέθηεηαη ν καζεηήο ζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ
ζηε ζέζε θαη ηελ θίλεζε ηεο ρειψλαο. Όζνλ αθνξά ηα εξγαιεία
δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, θπξίσο ην Cabri
Geometrie θαη ην The Geometer’s SketchPad, έθεξαλ ηελ επαλάζηαζε
ζην ρεηξηζκφ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Ο καζεηήο θαηαζθεπάδεη
γεσκεηξηθά ζρήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν απφ βαζηθέο
γεσκεηξηθέο επηινγέο (ζεκείν, επζεία, θχθινο θ.α.). Σα ζρήκαηα απηά
εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη ν καζεηήο κπνξεί λα ηα κεηαβάιιεη
ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη θαη ζέξλνληαο νπνηαδήπνηε θνξπθή ή
ηκήκα ηνπ ρσξίο λα αιιάμεη φκσο ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο κε ηηο νπνίεο
θαηαζθεπάζηεθε.


ηαηηζηηθή. Υξεζηκνπνηψληαο ηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ δηαζέηνπκε
κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ θαη λα θάλνπκε
δηαθνξεηηθέο θαηαρσξίζεηο, ηαμηλνκήζεηο θαη παξνπζηάζεηο. Μπνξνχκε
επίζεο λα αλαιχζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη απφ ηελ
έξεπλά καο θαη λα ηα αλαιχζνπκε πνζνηηθά ή λα ηα επεμεξγαζηνχκε
ζηαηηζηηθά. Ζ έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ πηζαλνηήησλ είλαη
δπζλφεηεο γηα ηνπο καζεηέο αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
επεμεξγαζία θαηαζηάζεσλ αβεβαηφηεηαο. Δπηπιένλ, κε ηε ζηαηηζηηθή
κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε κεγάιν αξηζκφ δεδνκέλσλ, πιήζνο πνπ νη
καζεηέο είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζνπλ αθνχ δελ κπνξνχλ ηα
απαξηζκήζνπλ, δελ απνηειεί ηκήκα ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Γηα λα
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αλαπαξαζηήζνπκε ηα δεδνκέλα απηά έρνπκε επηλνήζεη δηάθνξνπο
ηξφπνπο, φπσο πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ξαβδνγξάκκαηα,
δηαγξάκκαηα πίηαο ή Venn.


Πηζαλόηεηεο. Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
αλαπαξαζηήζνπκε κνληέια πηζαλνηήησλ ηα νπνία παξάγνπλ κεγάιν
αξηζκφ

πξνζνκνησκέλσλ

πεηξακάησλ

(π.ρ.

ην

ξίμηκν

δαξηνχ,

λνκίζκαηνο, ζβνχξαο) θαη λα καο δψζνπλ ζε καζεκαηηθή κνξθή ηα
απνηειέζκαηα.

Ζ

γλεζηφηεηα

ακθηζβεηείηαη

επηζηεκνληθά

βέβαηα

θαζψο

ησλ

απφ

πεηξακάησλ

πιεπξά

απηψλ

ππνινγηζηηθήο

ηερλνινγίαο δελ κπνξεί λα είλαη εληειψο ηπραία ηα πεηξάκαηα ιφγσ ηεο
θχζεο ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο. Παξφια απηά, κε ηε ρξήζε εηδηθά
ζρεδηαζκέλσλ εθαξκνγψλ θαη εξγαιείσλ, φπσο είλαη ε γιψζζα
παξάιιεινπ πξνγξακκαηηζκνχ Net Logo θαη ην εξγαιείν κε ηελ
επσλπκία «chance-maker» κπνξνχλ νη καζεηέο λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ
δεκηνπξγνχ ηέηνησλ πξνζνκνηψζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε λα εκπιαθνχλ
κε ηηο έλλνηεο ησλ πηζαλνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαζθεπάζνπλ
ηηο ίδηεο ηνπο ηηο πξνζνκνηψζεηο.
πλερίδνληαο, ζα πεξηγξάςνπκε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
GCompris. Σν GCompris είλαη κηα ζνπίηα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη απνηειείηαη
απφ έλα κεγάιν πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά ειηθίαο 2 έσο 10 εηψλ. Μεξηθέο
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλ θαη έρνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα, σζηφζν δηαηεξνχλ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ

ηνπο

πξνζαλαηνιηζκφ.

Παξαθάησ

κπνξείηε

λα

δείηε

κηα

θαηεγνξηνπνίεζε κεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ GCompris:
 αλαθάιπςε ηνπ ππνινγηζηή: πιεθηξνιφγην, πνληίθη, ...
 άιγεβξα: πίλαθαο κλήκεο, αξίζκεζε, πίλαθαο δηπιήο θαηαρψξεζεο, είδσια
γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ...
 επηζηήκε: ιεηηνπξγία δηψξπγαο, ν θχθινο ηνπ λεξνχ, ππνβξχρην, ειεθηξηθά
θπθιψκαηα, ...
 γεσγξαθία: ηνπνζέηεζε ηηο ρψξεο ζην ράξηε
Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

44

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

 παηρλίδηα: ζθάθη, κλεκνληθέο ηερληθέο, ζχλδεζε 4, oware, sudoku, ...
 αλάγλσζε: εμάζθεζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ
 άιια: εθκάζεζε ηεο ψξαο, πάδι κε δηάζεκνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο,
δηαλπζκαηηθή ζρεδίαζε, ...
Απηή ηε ζηηγκή ην GCompris πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο απφ 100 δξαζηεξηφηεηεο, ελψ
αξθεηέο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. Σν GCompris είλαη ειεχζεξν
ινγηζκηθφ, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξείηε λα ην πξνζαξκφζεηε ζηηο δηθέο ζαο αλάγθεο, λα
ην βειηηψζεηε θαη, ην πην ζεκαληηθφ, λα ην κνηξαζηείηε κε φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ.
Cabri Geometry. Σν ινγηζκηθφ απηφ δηαζέηεη δηαινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε
δηδαζθαιία θαη θαηαζθεπή γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ κέζα απφ πεηξακαηηζκό θαη
δηεξεύλεζε. Ο δπλακηθφο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπ ζρήκαηνο θαζψο θαη ε
επεμεξγαζία ησλ αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ κέζσ αξηζκεηηθνχ ππνινγηζηή
(calculator), πνπ ππάξρεη ελζσκαησκέλνο ζην πξφγξακκα, επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα
πεηξακαηίδεηαη κε απιφ ηξφπν θαη λα νηθνδνκεί ηελ γλώζε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο Άιγεβξαο, ηεο Γεσκεηξίαο θαη ηεο Σξηγσλνκεηξίαο.
To Cabri αλήθεη ζηε θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πξνζθέξεηαη θπξίσο γηα
δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη πεηξακαηηζκό ζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ Μαζεκαηηθώλ,
ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, θαζψο θαη φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ
θαη ηνπ Λπθείνπ. Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε, κε εξγαιεία ηα βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα
ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο (ζεκείν, θχθιν, επζχγξακκν ηκήκα, εκηεπζεία θαη
επζεία), ηηο ζηνηρεηψδεηο θαηαζθεπέο θαη ηνπο βαζηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο
(κεηαθνξά, ζηξνθή θηι), λα θαηαζθεπάδεη νπνηνδήπνηε γεσκεηξηθφ ζρήκα, θαη λα ην
επεμεξγάδεηαη κεηξψληαο ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ (κήθε πιεπξψλ θαη ηεο πεξηκέηξνπ
ηνπ, ην εκβαδφλ ηνπ θαη κέηξα ησλ γσληψλ ηνπ). Ο δπλακηθφο ηξφπνο επεμεξγαζίαο
ηνπ ζρήκαηνο θαζψο θαη επεμεξγαζία ησλ αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ κέζσ
calculator πνπ ππάξρεη ελζσκαησκέλνο ζην πξφγξακκα, επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα
πεηξακαηίδεηαη κε απιφ ηξφπν θαη λα νηθνδνκεί ηελ γλψζε. Ζ ρξήζε ζπληεηαγκέλσλ
θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο (εμηζψζεηο θηι) δηεπξχλεη αθφκα
πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Σέινο ε
δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θηλνπκέλσλ γξαθηθψλ (animations) θάλεη ην πξφγξακκα έλα
ηδαληθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ.
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Σν πξφγξακκα κπνξεί λα εληαρζεί ζην θχξην δηδαθηηθφ έξγν θαη ηελ θαζεκεξηλή
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ,
φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πκπιεξψλεη ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Πξνθαιεί θαη δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Δληζρχεη ηε δηεξεπλεηηθή θαη
ελεξγεηηθή κάζεζε. Αμηνπνηεί ηελ πξνζνκνίσζε θαηλνκέλσλ. Πξνζθέξεη ηελ
δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο. Δίλαη απιφ θαη θηιηθφ ζηε
ρξήζε ηνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε εηδίθεπζε ζε
ππνινγηζηέο. Σέινο, απεπζχλεηαη θπξίσο ζε Μαζεκαηηθνχο θαη δεπηεξεπφλησο ζε
Φπζηθνχο.
Έλα αθφκε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο είλαη θαη ην
The Geometer’s Sketchpad. Έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο πνπ
επηηξέπεη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζρεκάησλ θαζψο
θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Ζ δπλαηφηεηα ηεο
θίλεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ κεγεζψλ ηνπ
ζρήκαηνο δηεπθνιχλεη ηελ εηθαζία θαη ηνλ πεηξακαηηζκό ζηα Μαζεκαηηθά.
Σν

Geometer's Sketchpad είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο

Γεσκεηξίαο, ηεο Άιγεβξαο θαη ηεο Σξηγσλνκεηξίαο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε
θαηαζθεπή ηνπ ζηεξίρζεθαλ ζε πνιχρξνλεο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηεο δηδαθηηθήο ησλ
καζεκαηηθψλ. Δίλαη έλα δηεζλψο δνθηκαζκέλν εξγαιείν κάζεζεο γηα ην νπνίν
ππάξρεη πινχζηα βηβιηνγξαθία θαη ηεθκεξίσζε. Σν The Geometer's Sketchpad είλαη
ηδαληθό γηα ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιηθφ
εξγαζηήξην θαη ζην ζπίηη. Αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο ηάζεηο γηα δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρεδίαζε ηνπ
ινγηζκηθνχ (κε πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, άκεζν ρεηξηζκφ θ.η.ι.). Με ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη βνεζά ζηελ θαηαλφεζε κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ελλνηψλ
θαη δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ.
Σν The Geometer's Sketchpad είλαη έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.
Οη δπλαηφηεηέο ηνπ είλαη ηφζν επξείεο πνπ αλ θαη αξρηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο
ηεο γπκλαζηαθήο εθπαίδεπζεο ζήκεξα ζπληζηάηαη απφ ηελ Πέκπηε ηάμε ηνπ

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

46

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

Γεκνηηθνχ κέρξη ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Οη δπλαηφηεηεο απηέο ην
κεηέηξεςαλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κε απεξηφξηζην αξηζκφ εθαξκνγψλ. Αλ θαη
ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα Γεσκεηξία, ζήκεξα νη καζεηέο κπνξνχλ λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηελ Άιγεβξα, ηελ Σξηγσλνκεηξία, ηελ Σέρλε,
ηελ Δπηζηήκε θαη πνιιά άιια.
Σί κπνξείηε λα θάλεηε κε ην Sketchpad:
1) Να θαηαζθεπάζεηε θαη λα κεηξήζεηε κε αθξίβεηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Να
δεκηνπξγήζεηε γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ θαη καζεκαηηθά κνληέια.
2) Να θαηαλνήζεηε καζεκαηηθέο ζρέζεηο. Να δείηε κηα θαηαζθεπή λα θηλείηαη.
3) Να ρξεζηκνπνηήζεηε ιεηηνπξγίεο θεηκέλνπ γηα λα γξάςεηε ζεκεηψζεηο θαη λα
πξνεηνηκάζεηε καζεκαηηθέο παξνπζηάζεηο.
4) Έρνληαο ην Sketchpad κπνξείηε λα δηεξεπλήζεηε ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο ζε
φπνην βάζνο ζέιεηε.
Function Probe. Έλα άιιν πνιπεπνπηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζχγρξνλε Άιγεβξα, ηελ
Σξηγσλνκεηξία θαη ηελ Αλάιπζε, πνπ επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ
θαη ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε.
Σν Function Probe απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κειέηε θαη δηεξεχλεζε ζπλαξηεζηαθψλ ζρέζεσλ. Δίλαη έλα
επέιηθην θαη δπλακηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκέλν ψζηε λα καζαίλεηαη θαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη εχθνια αθφκε θαη απφ έλαλ αξράξην ρξήζηε ππνινγηζηή. Δίλαη έλα
θαηάιιειν εξγαιείν πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ιχζνπλ
πξνβιήκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ ζπλαξηεζηαθέο ζρέζεηο. Δίλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα
είλαη ζπκβαηφ κε δξάζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ζε κηα
πνηθηιία θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζην κάζεκα ησλ
Μαζεκαηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Σν Function Probe ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ ζρεδίαζε γξαθηθψλ
παξαζηάζεσλ, ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, ζηελ δπλακηθή πεξηγξαθή
δηαδηθαζηψλ φπσο κεηαζρεκαηηζκψλ θαη γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ θαη ζηελ
πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ καζεκαηηθέο αξρέο.
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Έηζη, ην πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε ψζηε λα:
α) Πξνθαιεί ηε δηεξεύλεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ κε ηξφπνπο αλαγλσξίζηκνπο
απφ ηνπο καζεηέο
β) Δπηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ελεξγνχλ κε ηξφπνπο πνπ απηνί επηιέγνπλ
γ) Βνεζά ηνπο καζεηέο λα βειηηψλνληαη πξννδεπηηθά (ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπο) ζηνρεχνληαο ζηελ θαηαλφεζε κηαο ρξήζηκεο καζεκαηηθήο έλλνηαο.
Σν MicroWorlds Pro είλαη έλα πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζηε γιψζζα Logo, πνπ
θαιιηεξγεί ζχλζεηεο δεμηφηεηεο θαη επηηξέπεη ηε δηεξεύλεζε- επαλάιεςεαμηνιόγεζε.
Σν MicroWorlds Pro είλαη έλα πεξηβάιινλ γεληθήο ρξήζεο πνπ θαιιηεξγεί
ζύλζεηεο δεμηόηεηεο θαη καζεζηαθέο ηάζεηο θαη επηηξέπεη ηε δηεξεύλεζε,
επαλάιεςε θαη αμηνιόγεζε δύζθνισλ ελλνηώλ. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ
νπνία βαζίδεηαη ην MicroWorlds Pro είλαη ε Logo, κηα γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ
πνπ ζρεδηάζηεθε εμαξρήο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε
δηαθξίλνπλ θαη ηελ θαηαμηψλνπλ σο γιψζζα κε παηδαγσγηθέο πξνδηαγξαθέο είλαη:
α) Πξνζθέξεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειθπζηηθψλ θαη πινχζησλ ζε παηδαγσγηθή αμία
εθαξκνγψλ ζε πνηθίια γλσζηηθά πεδία
β) Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ, απφ ηηο πιένλ
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο κέρξη ηνλ πεηξακαηηζκφ, κε άκεζεο απιέο νδεγίεο πνπ δελ
απαηηνχλ θαλελφο είδνπο πξνπαηδεία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ.
γ) Ζ εκβάζπλζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηε Logo αλαπηχζζεη έλα ζηέξεν ππφβαζξν
πιεξνθνξηθήο παηδείαο ζε επξχ θάζκα ελλνηψλ θαη ηερληθψλ (αλάπηπμε θαη δφκεζε
πξνγξάκκαηνο, νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ηνπηθψλ κεηαβιεηψλ, δνκέο δεδνκέλσλιίζηεο, αλαδξνκή, παξάιιειε επεμεξγαζία θ.ά.)
δ) Απφ ηε δνκή ηεο είλαη επεθηάζηκε. Με απιέο έλλνηεο-δηαδηθαζίεο κπνξεί θαλείο λα
δνκήζεη άιιεο πην ζχλζεηεο κε ηξφπν επαγσγηθφ, έηζη φπσο δνκείηαη ε αλζξψπηλε
λφεζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηελ θαζηζηά έλα δπλαηφ εξγαιείν έθθξαζεο ηδεψλ
πνπ επλνεί ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο.
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ε) Γηαζέηεη έλα δπλακηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ κειέηε αλαδξνκηθψλ
καζεκαηηθψλ κνληέισλ (θξάθηαι θ.α.) θαη ηελ πξνζνκνίσζε θαηλνκέλσλ. Ζ
γεσκεηξία ηεο ρειψλαο απνηειεί βησκαηηθφ εξγαιείν δηεξεχλεζεο θαη πξνζέγγηζεο
ελλνηψλ αθφκε θαη ζε πξψηκεο ειηθίεο.
ζη) Ζ ζπνλδπισηή δνκή ησλ πξνγξακκάησλ ηεο επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε
νκάδεο καζεηψλ θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ζπλδεηηθψλ
εξγαζηψλ.
Σν πεξηβάιινλ ηνπ MicroWorlds Pro είλαη κηα απφ ηηο πην αμηφινγεο εθαξκνγέο πνπ
βαζίδνληαη ζηε γιψζζα Logo. Δίλαη έλα πινχζην πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ κε εηδηθά
κειεηεκέλν ζρεδηαζκφ, πνπ επλνεί κε πνιινχο ηξφπνπο ηελ αλάπηπμε ζπλζεηηθψλ
εξγαζηψλ ζην πιαίζην πνιιψλ καζεκάησλ (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Bηνινγία, θ.ά.):
α) Γηαζέηεη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο πνιπκεζηθψλ ζελαξίσλ
θαζψο θαη θηλνχκελσλ ζρεδίσλ
β) Δίλαη πξνγξακκαηηζηηθφ θαη ζπλεπψο δελ πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλα κφλν είδε
εθαξκνγψλ
γ) Σν πιήζνο ησλ ρεισλψλ κε ηελ απεξηφξηζηε γθάκα «θνπζηνπκηψλ» θαη ηε
δπλακηθή θίλεζε πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηηο επθνιίεο πξνζνκνίσζεο
πνηθίισλ θαηλνκέλσλ.
δ) Ζ δηαρείξηζε πξνγξακκαηηδφκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη ε θίλεζή ηνπο ζε δηάθνξα
επίπεδα δηαζηξσκάησζεο πάλσ ζηελ νζφλε θαζηζηνχλ ηελ πξνζνκνίσζε πην
ξεαιηζηηθή.
Σν πεξηβάιινλ ηνπ MicroWorlds Pro κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ δηάθνξεο βαζκίδεο
ηεο εθπαίδεπζεο, κηα πνπ ε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ αληηθεηκέλσλ είλαη
δπλαηφ λα γίλεη θαη κε νπηηθφ ηξφπν, κε ηα πξνβιεπφκελα εξγαιεία ηα νπνία κπνξεί
θαλείο λα ρεηξηζηεί κε ην πνληίθη, αξθεί ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ην δάζθαιν λα
θηάλεη ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ κηθξνχο
καζεηέο, φρη κφλν απφ καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Modellus. Σν Modellus είλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα δηαινγηθή θαηαζθεπή θαη
δηεξεχλεζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
θαηαζθεπάδνπλ, λα πξνζνκνηώλνπλ θαη λα αλαιύνπλ κνληέια κε δηαινγηθφ ηξφπν.
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Σν ινγηζκηθφ Modellus, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε απφ κία νκάδα επηζηεκφλσλ κε ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Vitor Duarte Teodoro απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο
Ληζζαβψλαο ηεο Πνξηνγαιίαο, είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν, ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Kπξίσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο, ηεο Υεκείαο, ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη
δεπηεξεπφλησο ηεο Βηνινγίαο. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ αλνηθηνχ ηχπνπ
πεξηβάιινληνο-εξγαιείν γηα κνληεινπνίεζε, πεηξακαηηζκό θαη πξνζνκνίσζε ,
απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθώλ κνληέισλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο
κέζα απφ γξαθηθέο παξαζηάζεηο , πίλαθεο θαη θηλνχκελα γξαθηθά .
ηνλ ππξήλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη κηα πεξηνρή εξγαζίαο (παξάζπξν) ζηελ
νπνία ν καζεηήο κπνξεί λα γξάςεη ην καζεκαηηθφ κνληέιν κε κνξθή εμηζψζεσλ ή
νξηζκψλ κεγεζψλ. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα αλαιακβάλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ
αλαπαξάζηαζε ηεο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ππαθνχεη ζην καζεκαηηθφ κνληέιν.
To Modellus αμηνπνηεί πνιιέο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ινγηζκηθνχ θαηάιιεινπ γηα κνληεινπνηήζεηο ζε
πνηθίιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο.
Σν Tabletop & Tabletop Jr, ην νπνίν είλαη Γηαζεκαηηθό εξγαιείν δηαρείξηζεο
βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο νξγάλσζεο θαη
δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηε δηεξεύλεζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
ινγηθήο ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ.
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα Tabletop Jr & Tabletop
απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ηεο ζπιινγήο, θαηαρώξεζεο,
επεμεξγαζίαο θαη απεηθόληζεο δεδνκέλσλ. H ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή
ζπκπιεξψλεη ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη απνηειεί εξγαιείν ζηα
ρέξηα ηνπ θαζεγεηή πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε εηδηθψλ δεμηνηήησλ ή ηε δηεξεχλεζε, επαλάιεςε - αμηνιφγεζε δχζθνισλ
ελλνηψλ. H εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ
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κηα επξεία πεξηνρή δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
εθπαηδεπηηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Σν Tabletop παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή
πίλαθα απνηεινχκελνπ απφ γξακκέο θαη ζηήιεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα
θαηαρσξήζεη, λα δηαγξάςεη λα πξνζζέζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη πιεξνθνξίεο κε ηε
κνξθή ζπκβνινζεηξάο, αξηζκνύ, ινγηθνύ ή αιγνξηζκηθνύ ηύπνπ ζε βάζεηο
δεδνκέλσλ. Σν Junior Tabletop επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα εμνηθεηψλνληαη κε βάζεηο
δεδνκέλσλ θαη λα εθηεινχλ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο κε κεγάιε επθνιία θαη κάιηζηα
ππφ ηε κνξθή παηρληδηνχ, αθνχ ηα δεδνκέλα αλαπαξηζηψληαη κε ηε κνξθή ζθίηζσλ
πνπ απεηθνλίδνπλ νκνηψκαηα αλζξψπσλ.
Σν ραξαθηεξηζηηθό όκσο ηνπ Tabletop πνπ ην θαζηζηά ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ θαη
απνηειεζκαηηθφ γηα ηε κάζεζε είλαη ε δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ζην ρξήζηε λα
αλαπαξηζηά ηα δεδνκέλα θάζε βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη θαη κε
ηε κνξθή επηθάλεηαο ηξαπεδηνύ. Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπζρεηίδεη ηελ
αλαπαξάζηαζε θάπνησλ δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή πίλαθα κε ηελ αληίζηνηρε
αλαπαξάζηαζή ηνπο κε ηε κνξθή επηθάλεηαο ηξαπεδηνχ, εμαζθψληαο έηζη
δηαθνξεηηθά είδε ζπκβνιηθήο ζθέςεο. Δπίζεο ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
παξεκβαίλεη απεπζείαο ζηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ δεδνκέλσλ, γεγνλφο
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ.
Δίλαη παξάιιεια εθηθηή ε νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε κία
βάζε κε ηε κνξθή ζπλόινπ, θαζψο θαη ν απηφκαηνο ππνινγηζκφο ηεο ηνκήο θαη ηεο
έλσζεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπλφισλ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε πξάμεσλ ζε γιώζζα
Boole κε βάζε ηελ πξνηαζηαθή ινγηθή. Δθηφο απφ ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή ζπλφισλ είλαη δπλαηή θαη ε αληίζηνηρε
αλαπαξάζηαζε θαη αλάιπζή ηνπο κε ηε κνξθή ξαβδνγξάκκαηνο, κνλνδηάζηαηνπ
θαη δηζδηάζηαηνπ.
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2.4

Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ινγηζηηθώλ
θύιισλ Excel ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ

Σα ινγηζηηθά θχιια, φπσο ην Excel, βξίζθνπλ πνιιέο ρξήζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ
Μαζεκαηηθψλ. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κνληεινπνίεζε καζεκαηηθψλ
ζρέζεσλ, ζηελ αλαδήηεζε καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ,
ζηελ επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ή ζηνλ ππνινγηζκφ απνηειεζκάησλ
εθηειψληαο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνπ ζπλδένπλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα.
Ζ δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ζεσξείηαη εχζηνρε
γηα ηε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελνηήησλ κηαο θαη είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπάζεη
πνιιά είδε αλαπαξαζηάζεσλ κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο. Δπηηξέπεη δειαδή ζην
καζεηή λα ζπλδπάζεη ηελ αξηζκεηηθή, εηθνληθή, γξαθηθή αλαπαξάζηαζε θαη
ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπ δίλνληαη.
πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ςεθηαθή ηερλνινγία κπνξεί
λα δηαζέζεη πνιχ-αλαπαξαζηαζηαθά εξγαιεία κε ηα νπνία ν καζεηήο κπνξεί λα
απνθηήζεη εκπεηξίεο έθθξαζεο ελλνηψλ, δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, δξάζεο κέζα ζε
ζπιινγηθφηεηεο, εμάζθεζεο ζηελ θξίζε θαη ηε δεκηνπξγηθή ακθηζβήηεζε. Κάζε κηα
απφ απηέο ηηο «δξάζεηο» ηνπ καζεηή απαηηεί θαη ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα πνπ
ζα ηελ αλαδείμεη. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο λα
εκπεξηέρεη θαη ηηο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζέζνπλ ην καζεηή ζε θίλεζε, ζε
δηαδηθαζία λα αλαθαιχςεη κφλνο ηνπ ηε γλψζε, λα ηελ νηθνδνκήζεη ζχκθσλα κε ηηο
πξνζσπηθέο ηνπ αμίεο θαη εκπεηξίεο θαη λα ηελ εληάμεη ζην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ
πεξηβάιινλ.
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Κεθάιαην 3ν
Σν

εθπαηδεπηηθό

ζελάξην

θαη

ε

εθπαηδεπηηθή

δξαζηεξηόηεηα
3.1 Δθπαηδεπηηθό ελάξην
Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ πνιιά είδε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φια φκσο
ζηνρεχνπλ ζηελ ελεξγφ δξάζε ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Γηα λα
είλαη απνδνηηθφηεξεο σο πξνο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη
δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα είλαη άξηζηα νξγαλσκέλεο θαη ελζσκαησκέλεο ζηε
δηδαζθαιία κε θαηάιιειν ηξφπν. Ο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα λα
πεξηγξάςεη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ήηαλ ην «ζρέδην
καζήκαηνο».

Αθνινχζεζε

ν

φξνο

«ζρέδην

δξαζηεξηφηεηαο»

θαη

ζήκεξα

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «εθπαηδεπηηθφ ζελάξην» γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ πνξεία
κηαο δηδαζθαιίαο. Με ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην δίλεηαη έκθαζε φρη κφλν ζηνπο
δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ πξναπαηηνχκελε γλψζε αιιά ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαζνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ησλ καζεηψλ, ην πψο νη καζεηέο νκαδνπνηνχληαη, ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ καζεζηαθνχ ρψξνπ, ηε δηάζεζε
ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θ.α. πνπ παιαηφηεξα δελ ιακβάλνληαλ ππφςε απφ ην
δάζθαιν θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, σο Δθπαηδεπηηθό ελάξην ζα ραξαθηεξίδακε ηελ πεξηγξαθή ελφο
καζεζηαθνχ πιαηζίνπ κε εζηηαζκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζπγθεθξηκέλνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ζρνιηθέο πξαθηηθέο.

3.1.1 Αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο θξίλεηαη επηηαθηηθφο ψζηε λα κελ ππάξμεη άζθνπε
ζπαηάιε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Ο ρξφλνο άιισζηε είλαη πνιχηηκνο κηαο θαη δελ
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είλαη αλάινγνο ηεο χιεο πνπ θαιείηαη ν δάζθαινο λα δηδάμεη. Αληηζέησο, ζηελ
Διιάδα είλαη δπζαλάινγα κηθξφηεξνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1930 – 1980
ζπληάρζεθαλ δεθάδεο πξνηάζεηο γηα κνληέια δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ (κνληέια
επεμεξγαζίαο

πιεξνθνξηψλ,

αλάπηπμεο

θνηλσληθψλ

δεμηνηήησλ

θ.α.).

Ο

«παξαδνζηαθφο» δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο ζπληάζζεηαη κε βάζε ην κνληέιν ζθνπνί –
ελέξγεηεο – απνηειέζκαηα. Πξψηα ηίζεληαη θαζαξά νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο,
χζηεξα αλαδεηνχληαη ηα θαηάιιεια επνπηηθά κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αθνινπζεί ε αλαδήηεζε κεζφδσλ εμππεξέηεζεο
ησλ ζηφρσλ, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη θαη ηέινο αμηνινγείηαη. Σα
κνληέια απηά επηθξαηνχλ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη
εθαξκφδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηα ζρνιεία.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ απηνχ ζρεδηαζκνχ έρεη
ακθηζβεηεζεί ηδηαίηεξα. Μνινλφηη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζρεδίνπ απφ
κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θάπνηνη εξεπλεηέο (Μαξκαξηλφο 1992, Goldenberg 1999)
απνξξίπηνπλ ηνλ απζηεξφ πξνθαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ απφιπηε
ηαχηηζή ηνπο κε ζηάδηα εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, ν Weick (1979)
επηρεηξεκαηνινγεί πάλσ ζην αληίζηξνθν ζρήκα «ελέξγεηεο – απνηέιεζκα – ζθνπνί»
ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη θαιχηεξν νη δάζθαινη λα αξρίδνπλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δίλνπλ απνδεδεηγκέλα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα απηά λα
δίδνληαη ζε ζθνπνχο πνπ δηαηππψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη φρη ζηελ αξρή ηεο
δηδαζθαιίαο.
Σα ζρέδηα δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλήζσο ζρεδηάδνληαη γηα λα αμηνπνηήζνπλ θαη ηηο
λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία είλαη επί ην πιείζηνλ δαζθαινθεληξηθά θη φρη
καζεηνθεληξηθά. Αλαιχνπλ ηηο πξάμεηο ή ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ν
δάζθαινο κε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξάμεηο ησλ καζεηψλ ή ησλ νκάδσλ ηνπο
(Γεκεηξαθνπνχινπ 1998). Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζπκπεξηιακβάλεη πέληε
ζηάδηα: αλάιπζε, ζρεδηαζκφο, παξαγσγή, εθαξκνγή, αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο
πνξείαο (Bagdonis & Salisbury 1994). Μηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ην ζρέδην
δξαζηεξηφηεηαο, απηή ησλ Seels & Richey (1994) αλαθέξεη ηα πέληε ζηάδηα σο εμήο:
ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε, εθαξκνγή, επαλεθηίκεζε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε.
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Ζ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα ην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σν
πιήζνο θαη ε πνηθηιία ησλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα
αλαπηπρζνχλ ζηελ ηάμε απμάλνληαη ζεκαληηθά αλ ην ζπγθξίλνπκε κε ηηο αληίζηνηρεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαλ ζηε κεησπηθή δηδαζθαιία. Αλ ε ελνξρήζηξσζε
ηεο δηδαζθαιίαο φκσο δελ γίλεη ζσζηά απφ ην δάζθαιν ηφηε ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη
δξαζηεξηφηεηεο λα εθηειεζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο λα πξνάγεηαη ε κάζεζε. Αλ
δελ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια ε ειεπζεξία πνπ παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ
ηνπο καζεηέο σο έλα παηρλίδη πνπ ηνπο πξνζθέξεη θάπνηεο ζηηγκέο ςπραγσγίαο θη φρη
σο έλα εξγαιείν κάζεζεο.
Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ
ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο. Δίλαη φκσο ν θαηάιιεινο ηξφπνο νξγάλσζεο
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ πεγάδνπλ θαηεπζείαλ απφ ην δάζθαιν. Ζ ρξήζε ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε πξνθαιεί κεγάιεο
αιιαγέο ζηελ δπλακηθή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηε ξνή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ είλαη
θαηνξζσηφ φινη νη καζεηέο λα βξίζθνληαη ζην ίδην ζεκείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ηαπηφρξνλα. Κάζε νκάδα θάζε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο κε απνηέιεζκα ν δάζθαινο λα κε ρξεηάδεηαη λα εζηηάδεη ηελ
πξνζνρή ηνπ ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηαπηφρξνλα. Μπνξεί λα παξεκβαίλεη ζε θάζε
νκάδα μερσξηζηά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απνξίεο ηεο ρσξίο λα δηαθφπηεη ηελ
εξγαζία ησλ άιισλ νκάδσλ. Μπνξεί βέβαηα λα δηαθφπηεη ψζηε λα δψζεη θάπνηεο
επηπιένλ νδεγίεο ή παξαηλέζεηο αιιά θάζε νκάδα καζεηψλ εξγάδεηαη κφλε ηεο,
απηφλνκα, κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ην ζελάξην θαη θάζε ζηηγκή ν
δάζθαινο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδφ ηεο θαη λα είλαη έηνηκνο λα παξέρεη ηε
βνήζεηά ηνπ.
Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε επηηξέπεη ζηνπο δαζθάινπο ηελ
πινπνίεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ άθζνλα επνπηηθά κέζα, εξγαιεία θαη πεγέο γηα λα πινπνηήζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζπκβάιιεη ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ
ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ. Παξέρεη ζηνπο δαζθάινπο επηπιένλ
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ελαιιαθηηθέο επηινγέο σο πξνο ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ, δελ ηνπο πεξηνξίδεη φζνλ
αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο βνεζά ζην ζρεδηαζκφ ζπλζεηηθψλ θαη
δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία κηαο έλλνηαο κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ
κηα δηδαθηηθή ψξα. Ο ζρεδηαζκφο ελφο αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ βνεζά
ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαθφςεη ηε δηδαζθαιία κε ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο θαη λα
ζπλερίζεη κε αθξίβεηα ζηελ επφκελε. Ζ ιεπηνκεξήο αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ ζα ηνλ
βνεζήζεη λα ζηήζεη ην ζθεληθφ μαλά ζπλερίδνληαο ηελ δξαζηεξηφηεηα απφ εθεί πνπ
ζηακάηεζε, ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα αιιαγή πνπ ζα κπεξδέςεη ή λα απνζπληνλίζεη
ηνπο καζεηέο ηνπ.
Σέινο, ν ζρεδηαζκψλ ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο απνηειεί κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Σα ζελάξηα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ή εξεπλεηέο
δηαθηλνχληαη ειεχζεξα θαη δηαλέκνληαη κέζα απφ άηππεο ή αλαγλσξηζκέλεο
ειεθηξνληθέο πχιεο. Κάζε αλεξηεκέλν ζελάξην δηδαζθαιίαο είλαη ζηε δηάζεζε θάζε
εθπαηδεπηηθνχ πξνο πινπνίεζε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε. Μπνξεί λα ρξεζηκεχζεη
επίζεο σο αληηθείκελν ζπδήηεζεο, αλαζηνραζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ κε ζηφρν πάληα ηελ βέιηηζηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε
γλσζηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ.
Γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη απαξαίηεην ν δάζθαινο λα
ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. Σν ζελάξην απηφ πξέπεη λα
είλαη αθξηβέο, πεξηγξαθηθφ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζα πξέπεη λα
νξγαλψλεη ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο
κάζεζεο. Δίλαη απαξαίηεην επίζεο ην ζελάξην λα κεηαδίδεη ζηνπο καζεηέο
ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ψζηε απηή λα απνθηά
πξνζσπηθφ λφεκα θη φρη δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα γη’ απηνχο.
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3.1.2 ηνηρεία ελαξίνπ
Αληίζεηα απφ ηα ζρέδηα καζήκαηνο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηε
κνξθή ιεπηνκεξνχο νδεγίαο (Φινπξήο 1992), ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην νξγαλψλεη
απνηειεζκαηηθά ηε δηδαζθαιία θαη πξνβιέπεη ηηο επηινγέο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο.
Σα ζελάξηα δελ απνηεινχλ θείκελα κε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε δνκή αιιά φξγαλα
αλάιπζεο ηεο κεζφδνπ θαη νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηδαζθαιίαο. ην ζελάξην
αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξψο νη ξφινη πνπ ζα παίμνπλ ν δάζθαινο, νη καζεηέο, ε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε νκαδνπνίεζή ηνπο, ε νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ
θαη ε πινπνίεζή ηνπο. Έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην επεμεξγάδεηαη ζε βάζνο ηελ
νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη γη’ απηφ θαηά ηελ ζχληαμή ηνπ ζα πξέπεη ν
εθπαηδεπηηθφο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη ε ελφηεηα ηελ νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ην
θάζε ζελάξην κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ πνιιέο πιεπξέο. Κάζε έλλνηα κπνξεί λα
εηδσζεί

απφ

δηαθνξεηηθφ

παηδαγσγηθφ,

δηδαθηηθφ

θαη

γλσζηηθφ

πξίζκα

ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη εθαξκφδνληαο πνιιά πξνηεηλφκελα
ζελάξηα. Δπίζεο ζε θάζε γλσζηηθή ελφηεηα εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο
πεξηνρέο θαη πιήζνο παξάγνληεο θαη ην ζελάξην ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ αξκνληθή
ηνπο ζπλεξγαζία. Αλάγθε ζπλεξγαζίαο φκσο ππάξρεη κεηαμχ ησλ παηδαγσγψλ θαη
ησλ ηερληθψλ ψζηε ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ λα είλαη
ηερλνινγηθά άξηηα θαη παηδαγσγηθά εθαξκφζηκα ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία. Σα
εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκα ζηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαθηηθή ελφηεηαο απφ
ηνπο καζεηέο. Σέινο θάζε ζελάξην δηδαζθαιίαο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ
πξφνδν ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θαζεγεηψλ, εξεπλεηψλ πνπ ζα
επέιζεη χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθηέιεζε ησλ
αζθήζεσλ ή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο κέζα ζηελ ηάμε.
πγθεθξηκέλα, έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε πξνζνρή ζε θάζε
επηκέξνπο ζηάδην αλάπηπμήο ηνπ. Όινη νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα
εξγάδνληαη αξκνληθά θαη νη επηδησθφκελνη ζηφρνη λα είλαη δηαηππσκέλνη κε αθξίβεηα
θαη ζαθήλεηα απφ ηνπο δαζθάινπο νη νπνίνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ άξηζηα ηνπο
καζεηέο ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ηάμε πνπ ζα ην εθαξκφζνπλ. Ο
δάζθαινο νθείιεη επίζεο λα γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρεη ε νξγάλσζε
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ηεο δηδαζθαιίαο ππφ ηε κνξθή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, ε δπλαηφηεηα
ζπλδπαζκνχ κε άιια ζελάξηα, νη δεκηνπξγηθέο παξεκβάζεηο απφ κέξνπο ηνπ, ε
απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ ηνπ αθφκα θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ. Έλα ζελάξην
δηδαζθαιίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ:
1. Μία ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηδέα πνπ θαζνξίδεη ην
ζελάξην, ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία (ινγηζκηθά) πνπ πξνηείλνληαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ (κε ηερλνινγηθφ
επνπηηθφ

πιηθφ),

ηηο

πξνζδνθψκελεο

παηδαγσγηθέο

θαη

καζεζηαθέο

θαηαθηήζεηο, ηηο κεζφδνπο δηδαθηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο εθαξκνγήο.
2. Παηδαγσγηθνύο, θνηλσληνινγηθνύο θαη πνιηηηζκηθνύο ζηόρνπο. Δδψ
αλαπηχζζεηαη ν ξφινο ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ απηφ
ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ξφισλ ησλ θνξέσλ ηεο καζεηηθήο
θνηλφηεηαο (καζεηέο, θαζεγεηέο, δηεχζπλζε), αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο ρξήζεο
ησλ ηερλνινγηθψλ θαη κε εξγαιείσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζελάξην ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηα θαηλνηφκα ζηνηρεία
ηνπ ζελαξίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ε ρξήζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ.
3. Σελ πξνζδνθώκελε δηαδηθαζία κάζεζεο. ε θάζε ζελάξην δηδαζθαιίαο
πξνζδηνξίδεηαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ απηφ πξαγκαηεχεηαη θαη δίδεηαη
ν επηζηεκνληθφο νξηζκφο ηνπ. Δπηζεκαίλνληαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ
έρνπλ εληνπηζζεί ζηνπο καζεηέο χζηεξα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή ελφηεηα θαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά νη αλακελφκελεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ πινπνηνχληαη κε ηε
ρξήζε ηνπ ζελαξίνπ θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπκβνιή ηνπο ζην λα μεπεξαζηνχλ νη
δπζθνιίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
4. Σελ αλάπηπμε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. ε απηφ ην ζεκείν
αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθά ε πξαθηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο
ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζελαξίνπ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ (ζε νκάδεο ή θαηά
κνλάδεο) θαη ν βαζκφο απηελέξγεηαο θαη απηνλνκίαο πνπ ηνπο δίλεη ην
ζελάξην. Αηηηνινγείηαη ε αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ ζηε δηδαζθαιία
(αλ απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε), ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
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θαζεγεηψλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ θαη κεηαμχ ησλ
θνξέσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ζηφρνη
ηεο αμηνιφγεζεο, εθφζνλ απηή πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζελαξίνπ.
5. Σηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηνύληαη ζην ζελάξην
δηδαζθαιίαο. Γηα θάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθέξνληαη νη ζηφρνη
πνπ ζέηεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα πνπ
πξαγκαηεχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα, ηα πξναπαηηνχκελα πινπνίεζεο, δειαδή νη
ζρέζεηο ηεο κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ε επηκφξθσζε γηα ηε
ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηα
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηε δηεχζπλζε γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα
επηθέξεη ε πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (αιιαγή αίζνπζαο δηδαζθαιίαο,
ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Ζ/Τ). Ο ρξφλνο εθαξκνγήο (κία ή πεξηζζφηεξεο
δηδαθηηθέο ψξεο) ηεο, ε πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ, ηεο ηάμεο, ν ρσξηζκψλ ησλ
καζεηψλ ζε νκάδεο θαη ηα εξγαιεία ή ην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη είλαη
αλαγθαίν λα αλαθέξνληαη ζην ζελάξην δηδαζθαιίαο. Ζ εμέιημε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ρσξίδεηαη ζε δηαδνρηθά βήκαηα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία
πεξηγξάθεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ θαη ν ξφινο
ηνπ θαζεγεηή. ην ηέινο ζπληάζζνληαη ηα θχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαη
πξνηείλνληαη πεξηνρέο ηνπ ζελαξίνπ πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε έξεπλα ή
πξνέθηαζε.

Κάζε

εθπαηδεπηηθή

δξαζηεξηφηεηα

φκσο

ζπληάζζεηαη

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ν δάζθαινο ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο
δηδαθηηθήο ψξαο, φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα επεξεάδνπλ ηε
κάζεζε θαη γεληθά ηηο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο ζε κηα ηάμε.
6. Σελ θξηηηθή αλαθνξά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. χγθξηζε κε δηδαθηηθά
ζελάξηα ηεο ίδηαο γλσζηηθήο ελφηεηαο, πεξηγξαθή ησλ ακεηάβιεησλ ζεκείσλ,
εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη εθείλσλ πνπ επηδέρνληαη
αιιαγή απφ ηνπο δηδάζθνληεο ή ηνπο δηδαζθφκελνπο. Αλάπηπμε ησλ
κεηνλεθηεκάησλ

θαη

πιενλεθηεκάησλ

ηνπ

ζελαξίνπ

σο

πξνο

ηηο

πξνζδνθψκελεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη παξάζεζε ζηφρσλ
ή δηαδηθαζηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ απηνχ ηνπ ζελαξίνπ.
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3.1.3 Γνκή ελαξίνπ
Έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
1. Σίηιν.
2. Σαπηφηεηα ηνπ ζελαξίνπ.


πγγξαθέαο (είο).



Γλσζηηθή πεξηνρή ησλ καζεκαηηθώλ: Γηαθξίλνπκε σο ηέηνηεο πεξηνρέο ηελ

Άιγεβξα, ηε Γεσκεηξία, ηε ηαηηζηηθή θαη ηηο Πηζαλφηεηεο.


Θέκα (ηα). Πεξηγξάθεηαη ην ζέκα ή ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο καζεκαηηθέο

έλλνηεο ηηο νπνίεο ε δξαζηεξηφηεηα δηαπξαγκαηεχεηαη. Π.ρ. κειέηε ηνπ εκβαδνχ
παξαβνιηθνχ ρσξίνπ.


Βαζηθή ηδέα. Πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ηδέα πάλσ ζηελ νπνία έρεη ζηεξηρηεί

ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζελαξίνπ.
3. θεπηηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή:


Καηλνηνκίεο. Να πεξηγξάθεη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνληαη κε ην ζελάξην

ζηε κάζεζε ή ηε δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο.


Πξνζηηζέκελε αμία. Θα πξέπεη ην ζελάξην λα αλαδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλεο

δξάζεηο

νη

νπνίεο

δελ

κπνξνχλ

λα

πινπνηεζνχλ

κε

ηα

ζπκβαηηθά

αλαπαξαζηαζηαθά κέζα ελψ ζπγρξφλσο επεθηείλνπλ ηνπο γλσζηηθνχο νξίδνληεο
ηνπ ρξήζηε.


Γλσζηηθά – δηδαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε κηαο

ζπγθεθξηκέλεο καζεκαηηθήο έλλνηαο κε αλαθνξέο ζηελ ππάξρνπζα έξεπλα
ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα απηή (π.ρ. πνξίζκαηα εξεπλψλ απφ ην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο
ησλ καζεκαηηθψλ).


Θεσξεηηθό πιαίζην. Πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηo νπνίo

βαζίδεηαη ην ζελάξην.
4. Πιαίζην εθαξκνγήο. Να πεξηγξάθεη ζε πνηνπο απεπζχλεηαη ην ζελάξην, πνηεο
πξνυπνζέζεηο απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, θαη πνηνη είλαη νη δηδαθηηθνί
ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχεη.


ε πνηνπο απεπζύλεηαη. Πεξηγξάθεηαη ε ειηθία ή ε ηάμε ησλ καζεηψλ ζηνπο

νπνίνπο απεπζχλεηαη.
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Υξόλνο πινπνίεζεο. Αλαθέξεηαη πφζεο δηδαθηηθέο ψξεο απαηηνχληαη γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ.


Υώξνο πινπνίεζεο. Αλαθέξεηαη αλ νη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ εμ’ νινθιήξνπ

ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή θαη ζε άιιν ρψξν (π.ρ. εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ).


Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ. Πεξηγξάθεηαη ην απαηηνχκελν

ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο
ηνπ ζελαξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληειεζηεί ε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ
πξνβιέπεηαη.


Απαηηνύκελα βνεζεηηθά πιηθά θαη εξγαιεία. Πεξηγξάθνληαη ηα πιηθά

εξγαιεία (π.ρ. γεσκεηξηθά φξγαλα) θαη ηα άιια βνεζεηηθά κέζα (π.ρ. θχιια
εξγαζίαο, νδεγίεο, ηζηνζειίδεο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο.


Κνηλσληθή ελνξρήζηξσζε ηεο ηάμεο. Αλαθέξεηαη αλ νη καζεηέο ζα

εξγαζηνχλ ή φρη ζε νκάδεο θαη πνηνη ζα είλαη νη ξφινη καζεηψλ θαη δηδάζθνληα.


ηόρνη ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ
αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ.
5. Αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ε
δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ
θάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζελάξην παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε ηεο
αλακελφκελεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο πνξείαο. Δδψ κπνξεί λα δνζνχλ θαη
ελδεηθηηθά θχιια εξγαζίαο πνπ δίλνληαη αλά θάζε (φρη απαξαίηεηα γηα φιεο ηηο
θάζεηο) θαη λα αθνινπζήζεη ζρνιηαζκφο. Θα αλαθεξζνχλ επίζεο νη ελδερφκελεο
απαληήζεηο αιιά θαη δπζθνιίεο πνπ αλακέλεηαη λα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο φπσο
θαη ν ηξφπνο πνπ ζα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην δηδάζθνληα. Θα ελζσκαησζεί
δειαδή εδψ:
-

Ζ πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. Θα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη
νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, ε ζρέζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο κε ην ζέκα ηνπ
ζελαξίνπ θαζψο θαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο απηή.
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-

Ζ ξνή εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ: Πεξηγξάθεηαη ε ξνή δηεμαγσγήο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνηείλεηαη ε
ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ξνήο.

-

Σα

εξγαιεία:

Πεξηγξάθνληαη

ηα

εξγαιεία

πνπ

πξνηείλεηαη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα.
-

Οη πεγέο: Πεξηγξάθνληαη νη πφξνη πνπ πξνηείλεηαη ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε
δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ.

-

Αλαθνξά ζην ξόιν θαη ηελ θνηλσληθή ελνξρήζηξσζε ηεο ηάμεο: Θα
πξέπεη λα απνζαθελίδεη θαη λα δηαθξίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
εκπιαθνχλ θαη ζα αιιειεπηδξάζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο
δειαδή νη καζεηέο ν δηδάζθσλ θαη ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία.

6. Δπέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ
ζελαξίνπ.
7. Βηβιηνγξαθία.

Δδψ

ζα

αλαθεξζνχλ

νη

βηβιηνγξαθηθέο

αλαθνξέο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.

3.2 Ζ έλλνηα θαη ε αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
3.2.1 Ζ έλλνηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ κηα απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ
ζελαξίνπ είλαη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο ε αλάπηπμε εκπιέθεη θαη
πνιιέο απφ ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο φπσο ηα εξγαιεία, ηε παηδαγσγηθή ζεσξία
πνπ πινπνηείηαη ή ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ηάμεο.
Ζ έλλνηα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity) απνηειεί ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο
θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε κάζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Van Oers
(2001). Παιαηφηεξα, ν Vygotsky θαη ν Leont’ev ζεσξνχζαλ φηη ζηελ ςπρνινγηθή
έξεπλα είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο κηαο κνλάδαο αλάιπζεο πνπ ζα
ελζσκάησλε ηηο ζθέςεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ θαη ηηο πνιηηηζκηθά ζπγθεθξηκέλεο
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δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο έλα ζηφρν (Leont’ev, 1998 – Κνιέδα,
2000). Απηή ε κνλάδα αλάιπζεο είλαη ε Γξαζηεξηφηεηα.
Ο Van Oers, ην 2001, ζηνλ νξηζκφ ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αλαθέξεη φηη
«Γξαζηεξηφηεηα είλαη νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε ελέξγεηα ε νπνία ππνθηλείηαη απφ
θάπνην θίλεηξν θαη νδεγείηαη ζε έλα αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ
πνιηηηζκηθή ηζηνξία θαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο εμαξηάηαη απφ εηδηθέο ζηνρεπκέλεο
δξάζεηο». Ζ Γξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Daniels (2001), κε αλαθνξέο ζηνπο
Davydov (1990), Leont’ev (1978), Engestrӧm (1999) είλαη θάζε αλζξψπηλε ελέξγεηα
ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ έλα θίλεηξν, δηαζέηεη κηα ζπιινγηθή θαη ηαμηλνκεκέλε
δηακφξθσζε, έρεη κηα πεξίπινθε δηακεζνιαβεηηθή δνκή θαη ζπγρξφλσο παξνπζηάδεη
κηα εμειηθηηθή κνξθή, δειαδή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο αιιαγέο θαη
κεηακνξθψζεηο. Σαπηφρξνλα ε Γξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη απφ πνιηηηζκηθνχο θαη
θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη θαζνξηζηηθνί ζηελ πξαγκάησζε θαη ηελ εμέιημή
ηεο.
Αλ εμεηάζνπκε ηε ιέμε δξαζηεξηφηεηα απφ εξκελεπηηθήο άπνςεο ζα αλαθαιχςνπκε
φηη δειψλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ζε νξηζκέλν πεδίν δξάζεο. Δπηρεηξψληαο λα
δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα ιέγακε φηη Γξαζηεξηόηεηα δηδαζθαιίαο είλαη ε
βξαρύρξνλε αλάιεςε επζύλεο από ην καζεηή, ε νπνία είλαη νξγαλσκέλε κέζα
ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ καζήκαηνο, κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ελόο ζηόρνπ ηνπ
καζήκαηνο, ζέηνληαο όκσο ηνλ καζεηή ζε ελέξγεηα. O Van Oers νξίδεη ηε
καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο «ηνπο ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαπηχμεη νη
άλζξσπνη γηα λα κπνξέζνπλ λα ρεηξηζηνχλ πνζνηηθέο θαη ρσξηθέο ζρέζεηο ζην
πνιηηηζκηθφ θαη θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ».
Όπνηνλ νξηζκφ θαη λα πηνζεηήζνπκε είλαη γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα
θαζνδεγείηαη θαη αλαηίζεηαη απφ ην δάζθαιν, ν νπνίνο επηδηψθεη ηελ εκπινθή ηνπ
καζεηή ζε έλα κέξνο δηδαθηέαο ή δηδαρζείζεο χιεο. Άκεζνο ζηφρνο ηνπ δαζθάινπ
είλαη ε δξάζε ηνπ καζεηή κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ αιιεινζπλδεφκελσλ ελεξγεηψλ.
Κάζε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ν
δάζθαινο θαη απνηειεί γη’ απηφ ην ιφγν ζπλήζσο κφλν έλα θνκκάηη ηνπ εκεξήζηνπ
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καζήκαηνο. Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε «θνκκάηηα»,
απνηειείηαη δειαδή απφ έλα ζχλνιν «καζεζηαθψλ θαζεθφλησλ» πνπ νινθιεξψλεη ν
καζεηήο, αιιά πξνγξακκαηίδεη, εθαξκφδεη θαη αμηνινγεί ν δάζθαινο. Έλα ζχλνιν
δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα απνηεινχλ ηελ ηερληθή ηεο
δηδαζθαιίαο. Ζ ηερληθή ηεο δηδαζθαιίαο αθνξά ηηο ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ ζε ζρέζε
κ’ απηέο ησλ καζεηψλ. Αληίζεηα ε δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο
εκπινθήο ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζηε δξάζε ηνπ καζεηή.
Ζ νινθιήξσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνηθίιιεη ρξνληθά. Δμαξηάηαη
απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ ζηφρνπ πνπ εμππεξεηεί, απφ ην βαζκφ
ζπγθέληξσζεο θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ, απφ ηα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεηάδνληαη
γηα λα νινθιεξσζεί θαζψο θαη απφ ην πφζν θαιά νξγαλσκέλε είλαη απηή απφ ην
δηδάζθνληα. Μηα δξαζηεξηφηεηα ζπλήζσο εθηειείηαη ζε ιηγφηεξν απφ ην κηζφ
δηαζέζηκν ρξφλν ηνπ καζήκαηνο. Δίλαη θαιχηεξν ε νξγάλσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο
λα αθνξά έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο χιεο θαη λα νινθιεξψλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα έηζη ψζηε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα λα πεξηέρεη ηθαλφ πιήζνο θαη πνηθηιία
δξαζηεξηνηήησλ ψζηε ην κάζεκα λα κε γίλεηαη βαξεηφ θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ λα παξακέλεη ακείσην. Παξφια απηά κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα
κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δηδαθηηθήο ψξαο ή αθφκα θαη λα
νινθιεξσζεί ζην ζπίηη ηνπ καζεηή κε ηε κνξθή θχιινπ εξγαζίαο γηα ην ζπίηη.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ινηπφλ είλαη κηα έλλνηα θιεηδί γχξσ απφ ηελ νπνία δηαξζξψλνληαη
ζρεδφλ φιεο νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Χο
δξαζηεξηφηεηα είλαη δπλαηφ λα νξίζνπκε κηα θαηάζηαζε – πξφβιεκα ή ηε δηαδηθαζία
επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο (Κνιέδα, 1987). Όπνηα νξνινγία θαη αλ πηνζεηήζνπκε
είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ιεηηνπξγία κηαο δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκεχεη αθελφο γηα
ηελ θαηαζθεπή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηεο λέαο γλψζεο θαη αθεηέξνπ γηα λα
δψζεη ηελ επθαηξία πνηθίισλ εθαξκνγψλ ησλ γλψζεσλ πνπ ήδε απνθηήζεθαλ.
ε απηφ ην ζεκείν αο αλαθεξζνχκε ζηνλ φξν Μαζεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα. Ο Van
Oers νξίδεη ηε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο ηνπο ηξόπνπο ηνπο νπνίνπο έρνπλ
αλαπηύμεη νη άλζξσπνη γηα λα κπνξέζνπλ λα ρεηξηζηνύλ πνζνηηθέο θαη ρσξηθέο
ζρέζεηο ζην πνιηηηζκηθό θαη θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ.
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Ζ Boaler (2003) κειεηά ηε θχζε ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ θαη αλαθαιχπηεη πσο νη καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαιιηεξγνύλ ηε
δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ πεξηέξγεηα θαη ηε ζπλερή αλαδήηεζε. πκβάιινπλ επίζεο
ζηε δεκηνπξγία δεζκώλ ζε ζέκαηα κέζα θαη έμσ από ηα καζεκαηηθά θαη
πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ζπιινγηζκώλ πέξαλ ηνπ επαγσγηθνύ θαη παξαγσγηθνύ
ζπιινγηζκνύ. Ο Kilpatrick (2001) ζεσξεί φηη ε καζεκαηηθή επάξθεηα αλαπηχζζεηαη
φρη κφλν απφ ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηελ
επρέξεηα δηαδηθαζηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ δηεξγαζηψλ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα
αλάπηπμεο

ζηξαηεγηθψλ

κεζφδσλ

επίιπζεο

πξνβιεκάησλ,

ηελ

αλάπηπμε

πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο ζπιινγηζκψλ ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ
θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήο πξνδηάζεζεο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. Σέινο, νη
Mason θαη Spence (1999) ζεσξνχλ φηη ε καζεκαηηθή γλψζε δελ πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ηη, ην πψο θαη ην γηαηί ηεο δηδαζθαιίαο αιιά ζα πξέπεη ν
καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαζχξεη ηε γλψζε πνπ ρξεηάδεηαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή
ζπλδπάδνληάο ηελ θαηάιιεια κε ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη.
χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο νη ζηφρνη ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο
εθθξάδνληαη πιεξέζηεξα κε φξνπο δπαζηηπιοηήηυν παξά κε φξνπο παξαηεξήζηκσλ
ζπκπεξηθνξψλ, δειαδή αθνξνχλ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη δελ απνηεινχλ
απιά κεηξήζηκν απνηέιεζκα. Δξγαζία πάλσ ζε κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
ζεκαίλεη θπξίσο πξνζδηνξίδσ ην πξφβιεκα, εηθάδσ γηα ην απνηέιεζκα,
πεηξακαηίδνκαη κε ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ, ζπλζέησ έλα ζπιινγηζκφ, δηαηππψλσ
κηα ιχζε, ειέγρσ ηα απνηειέζκαηα θαη αμηνινγψ ηελ νξζφηεηά ηνπο ζε ζπλάξηεζε
κε ην αξρηθφ πξφβιεκα. Δπηδηψθνληαο ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο Μαζεκαηηθήο
Δθπαίδεπζεο κέζσ επεμεξγαζίαο θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο
καζαίλνπλ λα εξεπλνχλ, λα αηηηνινγνχλ θαη’ αλαινγία,

λα εθηηκνχλ ηελ ηζρχ

πηζαλψλ ιχζεσλ, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο ιχζεο πνπ πξνηείλνπλ θαη λα
εθθξάδνληαη ζηε καζεκαηηθή γιψζζα εθηηκψληαο ηελ ηζρχ ηεο σο εξγαιείν
επηθνηλσλίαο.
Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεηαη ζην φηη ε γλψζε δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα
επηβάιιεηαη δνγκαηηθά εθ ησλ έμσ (Κνιέδα, 1997). Σν θαζεηί πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε
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κηα εζσηεξηθή επεμεξγαζία απφ εθείλνλ πνπ καζαίλεη. Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο πξέπεη
λα αλαθαιχπηνληαη κέζσ θαηάιιεισλ εκπεηξηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο
μεθηλψληαο απφ ηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπ είλαη νηθείεο
θαζίζηαηαη ηθαλφο λα αληηκεησπίδεη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί
ζε κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ .
Όια απηά ηα ζηνηρεία ππαγνξεχνπλ ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ηελ
θαηεχζπλζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ καζεηή. Δπηηάζζνπλ θάζε έλλνηα λα
εηζάγεηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, νηθείσλ ζην καζεηή
πξνβιεκάησλ, κε ηε δηεξεχλεζε θαηαζηάζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε εηθαζηψλ, ψζηε
δηεπξχλνληαο, κεηαζρεκαηίδνληαο ή αλαδνκψληαο ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε λα
νδεγεζνχλ πξννδεπηηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο λέαο.
Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο θεληξηθφο ζηε
δηαδηθαζία κάζεζεο απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Vygotsky 1978, Nardi 1996, Fishman
2000). Κάζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ην πψο καζαίλεη έλα παηδί έρεη ζπλδεζεί
άκεζα κε ην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ
πσο νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο ππνζηεξίδνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο
εμάζθεζεο θαη επαλάιεςεο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ απνκλεκφλεπζε θαη
ηε κεραληζηηθή κάζεζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. Αληίζεηα, νη
επνηθνδνκηζηηθέο θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε δίλνπλ
έκθαζε ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ δηεξεπλεηηθή δηάζεζε ησλ
καζεηψλ, εξεζίδνπλ ηελ πεξηέξγεηά θαη ηελ αλαθαιππηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηε ιεηηνπξγηθή κάζεζε ησλ ελλνηψλ θάζε γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ψζηε λα είλαη ρξήζηκεο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπο.
Κάζε εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ πξέπεη λα νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ην ελλνηνινγηθφ πεδίν ηεο δηδαζθφκελεο έλλνηαο.
Πξέπεη επίζεο λα δηαθξίλεη ην καζεκαηηθφ πεξηερφκελν, δειαδή ηνπο νξηζκνχο, ηα
ζεσξήκαηα, ηηο ηδηφηεηεο ηεο έλλνηαο, απφ ηα παξαδείγκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο. Σέινο
είλαη αλαγθαίν ε δηδαζθαιία ηνπ λα είλαη καζεκαηηθά απζηεξή θαη αθξηβήο θαη λα
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απνηειεί ηε ρξπζή ηνκή κεηαμχ ηνπ καζεκαηηθά νξζνχ θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ.
Γηα λα ζρεδηάζεη ν εθπαηδεπηηθφο κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη θαηαξρήλ λα νξίζεη ηνλ
καζεζηαθφ θαη γλσζηηθφ ζηφρν πνπ

θηινδνμεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο

δξαζηεξηφηεηαο λα έρνπλ θαηαθηήζεη νη καζεηέο. Αθνινχζσο πξέπεη λα επηιέμεη
πνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηάιιειεο λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα
νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε ηνπο θαη λα γλσξίδεη πψο νη καζεηέο καζαίλνπλ
απνηειεζκαηηθφηεξα ηε εηδηθή απηή γλσζηηθή πεξηνρή. Σέινο ν δάζθαινο νθείιεη λα
γλσξίδεη ην πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ, ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ηα καζεζηαθά
ηνπο θελά πνπ πξέπεη λα θαιχςεη, ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θάζε παηδηνχ θαη θαη’
επέθηαζε ηνλ ηξφπν ελεξγνπνίεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ ηνπ θάζε δηδαζθφκελνπ
(πξνβιήκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, παηρλίδηα, παξαηήξεζε, πεηξακαηηζκφο).
Καηά ηελ άπνςε ηεο Δ. Κνιέδα κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη:


Να έρεη ζχληνκε εθθψλεζε, πνπ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή απ’ φινπο ηνπο
καζεηέο.



Να έρεη κε πξνθαλή απάληεζε. Γηα λα απαληήζεη ν καζεηήο ζηα εξσηήκαηα
πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξέπεη λα αλαθαιχςεη ηε
γλψζε πνπ επηδηψθεηαη κέζσ απηήο, θηλεηνπνηψληαο θαη αλαδηνξγαλψλνληαο
παιαηφηεξεο γλσζηέο ηνπ έλλνηεο.



Σν πξφβιεκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε βάζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα
είλαη πινχζην, δειαδή λα επηδέρεηαη πνιιέο πξνζεγγίζεηο, θαη λα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη κφλνη ηνπο
ή ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ελδηάκεζεο εξσηήζεηο.

Οη πξνδηαγξαθέο ζρεδίαζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο
ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο θαηά ηελ Μ. Κνξδάθε είλαη:
 Να είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, δειαδή λα δέρεηαη πνιιαπιέο επηιχζεηο
ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ έθθξαζε ησλ αηνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ
καζεηψλ.
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 Να έρεη ελδηαθέξνλ γηα ην καζεηή, δειαδή λα επηιέγεηαη ζχκθσλα κε
ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ψζηε λα ηνπο
δεκηνπξγνχλ θίλεηξν γηα δξάζε.
 Να επηηξέπεη ζην καζεηή λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπ.
 Να είλαη πξφβιεκα, δειαδή λα επηδέρνληαη ιχζε πνπ απαηηεί
αλάιπζε, ζχλζεζε, ζχγθξηζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ελλνηψλ πνπ
θάζε καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη.
 Να δίλεη ζην καζεηή ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηεί κε θάπνηνπ είδνπο
πξαθηηθή – ρεηξσλαθηηθή εκπεηξία κε πξσηαξρηθά δεδνκέλα.
 Να επηθεληξψλεηαη

ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ

αληηθεηκέλνπ κάζεζεο θαη φρη λα εκπιέθνπλ έλα πιήζνο έλλνηεο κε
απνηέιεζκα ηε ζχγρπζε ησλ καζεηψλ.
 Να επηθεληξψλεηαη ζηα ζεκεία πνπ νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη ψζηε λα
ηνπο βνεζήζνπλ λα ηα μεπεξάζνπλ θαη λα θαιχςνπλ ηα γλσζηηθά ηνπο
θελά.
 Να πξνζθέξεη

νπηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο. Με

θαηάιιεια κελχκαηα δειαδή λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο
λα απηνδηνξζψλνληαη.
 Να επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία
ηελ πξφηεξε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα.
 Να απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο απφ άιια γλσζηηθά
αληηθείκελα, αλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ψζηε λα ηνπο απαιιάζζνπλ
απφ ην επηπιένλ λνεηηθφ θνξηίν ηνπ λα εμνηθεησζνχλ κε θάπνην άιιν
γλσζηηθφ αληηθείκελν.
 Δπηηξέπεη ηελ επίιπζε ζε δηαθνξεηηθά αλαπαξαζηαζηαθά ζπζηήκαηα,
ψζηε λα απνθαιχπηνληαη φιεο νη πηπρέο ηεο πξνο δηδαζθαιία γλψζεο.

3.2.2 Έλα παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ κε ρξήζε
δξαζηεξηνηήησλ
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ κε
ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ζα παξαηεζεί έλα παξάδεηγκα πνπ αθνξά ηα
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Μαζεκαηηθά ηνπ Γπκλαζίνπ. Ο γεληθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη ε
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ζπκβφισλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα
κεηάβαζεο απφ πξνβιήκαηα κε ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο ζε πξνβιήκαηα πνπ ε
δηαπξαγκάηεπζή ηνπο απαηηεί ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο.
Εκθώνηζη: Έναρ παηέπαρ έσει δύο παιδιά πος οι ηλικίερ ηοςρ διαθέποςν καηά ένα
σπόνο. Την ημέπα ηυν γενεθλίυν ηος ηον επιζκέπηεηαι έναρ θίλορ ηος, ο οποίορ ηον
πυηάει ποια είναι η ηλικία ηυν παιδιών ηος και ο παηέπαρ απανηάει όηι αθενόρ ηο
άθποιζμα ηυν ηλικιών ηοςρ κάνει ηη δική ηος ηλικία και αθεηέπος ηα γενέθλια ηυν
παιδιών ηος ζςμπίπηοςν με ηα δικά ηος. Είναι δςναηό με ηα παπαπάνυ ζηοισεία να
πποζδιοπιζηούν οι ηλικίερ ηυν παιδιών;
Παπαηήπηζη: Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επίιπζε ηνπ σο άλσ πξνβιήκαηνο δηαθέξεη ζε
βαζκφ δπζθνιίαο, αλάινγα κε ηελ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ζηελ νπνία θνηηνχλ νη
καζεηέο. Ζ παξαθάησ παξνπζίαζε αθνξά θπξίσο ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ, ρσξίο λα
απνθιείεηαη, ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηξνπνπνηεκέλε κνξθή, λα αθνξά θαη ηηο
ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ είλαη
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε εμηζψζεηο, φρη φκσο ζηελ
παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ζηα νπνία ν άγλσζηνο πεξηέρεη θαη κεηαβιεηέο.
Επεςνηηική θάζη
Ζ εθθψλεζε, ελψ ζε κηα πξψηε αλάγλσζε ίζσο θαλεί απιή θαη ζχληνκε, είλαη
πηζαλφ λα επηθέξεη ζηνπο καζεηέο ακεραλία, δηφηη απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη
γλσζηφ, δειαδή ε ειηθία ηνπ παηέξα, δε δίλεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ. Όκσο ε
παξαπάλσ γλσζηηθή ζχγρπζε είλαη αλαγθαία, δηφηη γηα λα ππάξρεη κάζεζε ρξεηάδεηαη
λα ηίζεληαη θαηλνχξγηεο θαη αζπλήζηζηεο εξσηήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε «θαηαζηάζεηο
ζχγθξνπζεο» ηνπ λένπ κε ην παιηφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα
ηεο αιιαγήο πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επεμεξγαζία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ (Bouvier, 1987).
Χο πξψην βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη δπλαηφ λα
πξνηαζεί απφ ηνλ θαζεγεηή ζηνπο καζεηέο, αλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, ε
δηελέξγεηα κηαο έξεπλαο ζην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ, ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
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πεξηβάιινλ έρνπλ πξφζβαζε. ηφρνο ηεο έξεπλαο ζα είλαη ε δηαπίζησζε ηνπ θαηά
πφζνλ πξαγκαηηθά κπνξεί λα ζπκβεί απηφ πνπ δεηείηαη απφ ην πξφβιεκα. Ζ
παξαπάλσ έξεπλα, αλεμάξηεηα απφ ηα ηπρφλ απνηειέζκαηα, είλαη ρξήζηκε, δηφηη κε
ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη κηα βησκαηηθνχ ηχπνπ εμνηθείσζε κε ην πξφβιεκα, ε
νπνία δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο είλαη ε
απαξαίηεηε βάζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο (Κεΐζνγινπ, 1999).
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κάιηζηα, ην πην πηζαλφ είλαη λα κε βξεζνχλ άηνκα πνπ
λα πιεξνχλ ηηο αθξηβείο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο, δηφηη δελ είλαη εχθνιν λα
βξεζνχλ παηέξεο πνπ ε ειηθία ηνπο λα είλαη αθέξαηνο αξηζκφο θαη λα ηζνχηαη κε ην
άζξνηζκα ησλ ειηθηψλ ησλ δχν παηδηψλ ηνπο, νη ειηθίεο ησλ νπνίσλ πξέπεη επίζεο λα
είλαη αξηζκνί αθέξαηνη. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ην πξνο εμέηαζε δείγκα ζα
κπνξνχζε ν θαζεγεηήο λα πξνηείλεη ηελ επέθηαζε ηεο έξεπλαο, αθφκε θαη κε ηε
βνήζεηα ηνπ Internet. Όκσο, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ δελ είλαη ηφζν ε εχξεζε
ζηνηρείσλ πνπ λα πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο φζν ε εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ κε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ ηπρφλ
δηεμήρζεζαλ, νη καζεηέο, κέζσ θαηάιιειεο δηεπθφιπλζεο απφ ηνλ θαζεγεηή, αλ
απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα «νδεγεζνχλ» ζην ζπκβνιηζκφ ηεο ειηθίαο
ηνπ παηέξα κε έλα γξάκκα, γηα παξάδεηγκα ην θ, δειαδή λα θαηαιήμνπλ ζε κηα
αληηκεηψπηζε πνπ μεθεχγεη απφ ηε ζπλήζε πξαθηηθή, ε νπνία απαηηεί ην ζπκβνιηζκφ
κε έλα γξάκκα, ζπλήζσο ρ, κφλν ηνπ δεηνχκελνπ (άγλσζηνπ) ζηνηρείνπ. Ζ σο άλσ
«αιιαγή πιαηζίνπ» πνπ έγηλε δπλαηή κέζα απφ ην δηεπθνιπληηθφ ξφιν ηνπ θαζεγεηή
είλαη κάιινλ απαξαίηεηε, εθφζνλ νη καζεηέο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δε
δηαζέηνπλ νχηε κέζνδν ιχζεο νχηε ηνλ αλαγθαίν αιγφξηζκν νχηε ηηο απαξαίηεηεο
έλλνηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σν επφκελν βήκα είλαη, πηζαλψο, ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνησλ δνθηκψλ φζνλ αθνξά
ζηηο δπλαηέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν αξηζκφο θ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηα
δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα είλαη θπζηθφο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ
είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί φηη αλ ην θ είλαη άξηηνο αξηζκφο π.ρ. 46, 48,50, … ηφηε
δελ θαίλεηαη πηζαλφ λα κπνξεί λα εθθξαζζεί σο άζξνηζκα ελφο θπζηθνχ αξηζκνχ κε
ηνλ επφκελφ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θ=46 ηφηε ην θ κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί απφ ηελ
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ηζφηεηα 22+23=45, αλ φκσο απμεζεί θαηά κηα κνλάδα ν πξψηνο πξνζζεηένο ηφηε ζα
ηζρχεη 23+24=47, νπφηε ζα ππάξμεη ππέξβαζε ηνπ δεηνχκελνπ αξηζκνχ, ην ίδην
ζπκβαίλεη θαη αλ θ=48 δηφηη 23+24=47 θαη 24+25=49, ή θ=50 δηφηη 24+25=49 θαη
25+26=51. Αλ ην θ είλαη πεξηηηφο π.ρ. 43, 45, 47… ηφηε, επίζεο εχθνια, ζα θαλεί φηη
είλαη δπλαηφ λα εθθξαζζεί σο άζξνηζκα ελφο θπζηθνχ αξηζκνχ κε ηνλ επφκελφ ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, αλ θ=43 ζα έρνπκε 21+22=43, γηα θ=45 ζα έρνπκε 22+23=45, γηα
θ=47 ζα έρνπκε 23+24=47.
Πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηεζεί ε έλδεημε φηη ν δεηνχκελνο θπζηθφο αξηζκφο θ είλαη
πεξηηηφο είλαη, πηζαλψο, ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο αξθεηή κεγάινο αξηζκφο
απφ δνθηκέο. ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα ζηαζεί αξσγφο έλα ππνινγηζηηθφ
θχιιν ηνπ Excel, ηνπ νπνίνπ νξηζκέλα απνηειεηψκαηα παξνπζηάδνληαη ακέζσο
παξαθάησ. ηελ πξψηε ζηήιε θαίλνληαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αξηζκνχ θ θαη
ζηηο δχν επφκελεο νη δχν δηαδνρηθνί θπζηθνί αξηζκνί πνπ ην άζξνηζκά ηνπο είλαη ν θ.

7383
7385
7387
7389
7391
7393
7395
7397
7399
7401
7403
7405
7407
7409

3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704

3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705

ηε ζπλέρεηα, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ειηθηψλ ησλ παηδηψλ, ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ ειηθία ηνπ παηέξα, είλαη πνιχ πηζαλφ νη καζεηέο λα νδεγεζνχλ ζε αδηέμνδν.
Πξνο αλαδήηεζε δηεμφδνπ ν θαζεγεηήο είλαη δπλαηφ λα πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα
εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηηο ηζφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο παξαδείγκαηα
πξνεγνπκέλσο (21+22=43 γηα θ=43, 22+23=45 γηα θ=45 θαη 23+24=47 γηα θ=47).
Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο (ην πηζαλφηεξν κε ηε
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βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή) φηη ν πξψηνο πξνζζεηένο πξνθχπηεη απφ ην απνηέιεζκα (θ) αλ
απφ απηφ αθαηξεζεί ην 1 θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηεζεί δηαίξεζε δηα ηνπ 2, δειαδή
21=(431):2, 22=(451):2 θαη 23=(471):2 θαη πξνθαλψο ν δεχηεξνο πξνζζεηένο
πξνθχπηεη απφ ηνλ πξψην κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 1. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε είλαη αξθεηά
δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο θαη απαηηεί έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ηξφπνπ
ζθέςεο (αιιαγή πιαηζίνπ), δηφηη δελ απαηηεί κφλν ηε γελίθεπζε θάπνησλ πξνθαλψλ
εκπεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ, φπσο απηέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εηθαζία φηη ν θ ελδέρεηαη λα
είλαη πεξηηηφο αξηζκφο. Δδψ ε εκπεηξία, δειαδή νη ηζφηεηεο 21+22=43, 22+23=45 θαη
23+24=47, δελ είλαη εχθνιν λα νδεγήζεη ζε έλα κνληέιν πνπ λα παξάγεη ηνλ πξψην
θαη ην δεχηεξν πξνζζεηέν, αλ ζεσξεζεί γλσζηφ ην άζξνηζκα.
Ανάπηςξη εικαζιών
Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ εηθαζία
φηη ν θ είλαη πεξηηηφο αξηζκφο. Πξνθείκελνπ φκσο λα δηαηππψζνπλ ζε καζεκαηηθή
γιψζζα ηελ σο άλσ εηθαζία ρξεηάδεηαη λα δηαβιέςνπλ θαη εξσηήζεηο πνπ δελ
παξνπζηάδνληαη ζηελ εθθψλεζε. Μηα εξψηεζε είλαη δπλαηφ λα αθνξά ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζπκβνιίδεηαη έλαο άγλσζηνο θπζηθφο αξηζκφο. Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα
γίλεη αθνξκή γηα λα ζπδεηεζεί θαηά πφζνλ ν πξνζθνξφηεξνο ζπκβνιηζκφο
παξαπέκπεη ζην γξάκκα ρ ή ζην γξάκκα λ. Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε
ηελ επηινγή ηνπ θ σο ζπκβφινπ γηα ηελ ειηθία ηνπ παηέξα θαη ζηε ζπλέρεηα λα
γεληθεπζεί κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπκβφισλ ζηα καζεκαηηθά. Άιιε
εξψηεζε είλαη δπλαηφ λα αθνξά ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπ επφκελνπ ελφο θπζηθνχ
αξηζκνχ, νπφηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη επειέγε ην γξάκκα λ γηα λα ζπκβνιίζεη ηελ
ειηθία ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ, νη δεηνχκελνη αξηζκνί ζα είλαη ηεο κνξθήο λ, λ+1.
Ζ επφκελε εηθαζία αθνξά ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ αξηζκψλ λ θαη λ+1. Οη σο
άλσ δηαπηζηψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξεπλεηηθήο θάζεο, δειαδή φηη ε ειηθία ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ πξνθχπηεη απφ ηελ
ειηθία ηνπ παηέξα (θ) αλ απφ απηή αθαηξεζεί 1 θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεη δηαίξεζε δηα ηνπ 2,
ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηε δεχηεξε εηθαζία φηη νη ειηθίεο ησλ δχν παηδηψλ είλαη:
λ=(θ1):2 θαη λ+1=(θ1):2+1.
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Απόδειξη εικαζιών
Δδψ νη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ αθελφο φηη ην θ είλαη πεξηηηφο αξηζκφο
θαη αθεηέξνπ φηη νη δεηνχκελνη δηαδνρηθνί θπζηθνί αξηζκνί (ειηθίεο παηδηψλ) είλαη:
λ=(θ1):2 θαη λ+1=(θ1):2+1, ρξεηάδεηαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην γεληθφ ηξφπν
γξαθήο ησλ άξηησλ θαη ησλ πεξηηηψλ θπζηθψλ αξηζκψλ, δειαδή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ζπκβνιηθέο γξαθέο ηεο κνξθήο 2λ γηα ηνπο άξηηνπο θαη 2λ+1 γηα ηνπο πεξηηηνχο.
Επαλήθεςζη - επικύπυζη
Οη καζεηέο κε κηα απιή πξφζζεζε ησλ αξηζκψλ λ=(θ1):2 θαη λ+1=(θ1):2+1
κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ φηη ην άζξνηζκά ηνπο είλαη ν αξηζκφο θ.
Διεπεύνηζη- εμβάθςνζη
ηε θάζε απηή νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην πξνθαλέο ηεο
εγθπξφηεηαο ή κε ησλ απνηειεζκάησλ, φζνλ αθνξά ζηηο πξάμεηο κε ζπγθεθξηκέλνπο
αξηζκνχο, εδψ ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε θαη είλαη αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί ε
θαηαιιειφηεηά ηνπο. Γειαδή, απαηηείηαη ε εμέηαζε ηνπ θαηά πφζνλ νη αξηζκνί
λ=(θ1):2 θαη λ+1=(θ1):2+1 είλαη πξάγκαηη θπζηθνί, φπσο επίζεο θαη ε εμέηαζε ηνπ
εχξνπο ησλ ηηκψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη ν θπζηθφο αξηζκφο θ. Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνξά
ζηηο δπλαηέο ηηκέο ηνπ θ κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα πξνθεηκέλνπ λα
ζπλδεζνχλ ηα καζεκαηηθά κε ζέκαηα απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή, γηαηί ε δηαδηθαζία
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ηηκψλ ηνπ θ άπηεηαη ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη
βηνινγηθψλ ζπληζησζψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία πνπ έλαο άλδξαο
«απνθαζίδεη» λα απνθηήζεη παηδηά.
Γελίθεπζε

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνηείλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή ε δηεμαγσγή ζπδήηεζεο
κε ζθνπφ ηε γελίθεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ηε κεηάθξαζή ηνπ απφ ηε θπζηθή
ζηε καζεκαηηθή γιψζζα. Απηφ νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε κηαο δηαηχπσζεο ηεο κνξθήο
«Σν άζξνηζκα δχν δηαδνρηθψλ θπζηθψλ αξηζκψλ είλαη ίζν κε δεδνκέλν θπζηθφ
αξηζκφ θ. Να βξεζνχλ νη δχν αξηζκνί». Ζ σο άλσ δηαδηθαζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα
αθελφο ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζπγθεθξακέλν ζην αθεξεκέλν θαη αθεηέξνπ ηνπ

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

73

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

ρεηξηζκνχ ηεο λέαο γλψζεο, ιαδή ηεο εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ζε άιιεο
θαηαζηάζεηο.
ρόιηα
Ζ εθθψλεζε είλαη ζχληνκε θαη εχθνια θαηαλνεηή, αιιά ε ζσζηή απάληεζε δελ είλαη
πξνθαλήο.
Γηα λα απαληήζεη ν καζεηήο κε ζσζηφ ηξφπν ρξεηάδεηαη λα θαηαζθεπάζεη ηελ
απαξαίηεηε γλψζε.
Ζ αιιαγή πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ζην καζεηή είλαη απαξαίηεηε θαη αθνξά ζρεδφλ φιεο
ηηο θάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Ο θαζεγεηήο ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξεη ηελ φπνηα βνήζεηα θξαηψληαο γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ ην ξφιν ηνπ ζπλεξγάηε – δηεπθνιπληή θαη φρη απηφλ κηαο απζεληίαο πνπ
επηβάιιεη ηε γλψζε δνγκαηηθά θαη εθ ησλ έμσ. Πξέπεη λα ελζηεξληζηεί ηελ άπνςε φηη
ν δάζθαινο δελ είλαη απηφο πνπ δίλεη απαληήζεηο αιιά απηφο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ
εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν νη ζπδεηήζεηο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε λα
παξνπζηαζηνχλ κε κηα ηθαλνπνηεηηθά επηζηεκνληθή κνξθή (Bouvier, 1987).
Καηά ηελ πνξεία πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο νη καζεηέο είλαη δπλαηφ λα έρνπλ,
ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, αξθεηή απηνλνκία σο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κάζεζεο,
γεγνλφο πνπ θαηά ηελ Anthony (1996) απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελεξγεηηθήο
κάζεζεο.
Ζ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφ λα βνεζήζεη ζηελ
ηζρπξνπνίεζε ηεο φπνηαο εηθαζίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ρξήζε ηνπ
ππνινγηζηηθνχ θχιινπ ηνπ Excel επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο εθηεηακέλνπ
πιήζνπο δνθηκψλ. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ Internet δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο κηαο αξθεηά εθηεηακέλεο έξεπλαο, κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε
αληηζηνηρηψλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Μάιηζηα, ε εκβάζπλζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

74

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

θαιχηεξεο δηεξεχλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζχλδεζε κε θφκβνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη γεληθφηεξα επηζηεκνληθήο έξεπλαο κπνξεί λα πξνζθέξεη
ζεκαληηθή βνήζεηα.
Ζ ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα επηηξέπεη ηε δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο ηεο
πξνηεηλφκελεο ιχζεο.
Ο βαζκφο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε δξαζηεξηφηεηα επλνεί ηε ζπλεξγαηηθή
κάζεζε, δειαδή ην ζρεκαηηζκφ κηθξψλ νκάδσλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε
ιχζε.
Καηά ηελ πνξεία ρξεηάδεηαη λα απαληεζνχλ θαη εξσηήζεηο πνπ δε βξίζθνληαη ζηελ
αξρηθή εθθψλεζε.
Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ δπλαηφλ
θάπνηνη καζεηέο λα νδεγεζνχλ ζην απνηέιεζκα κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο
σο πξνο λ ηεο εμίζσζεο λ+λ+1=θ. ηελ πεξίπησζε απηή ν γεληθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξακέλεη ν ίδηνο, φκσο ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζηηο ελδηάκεζεο
ζηξαηεγηθέο.
Σέινο, ε ζρεηηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο είλαη
δπλαηφ λα θαιχςεη θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο ζηφρνπο, φπσο είλαη ε ραξά ηεο
αλαθάιπςεο, ην κνίξαζκα κε άιια άηνκα φισλ ησλ βησκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο πξνο ηελ παξαγσγή ηεο λέαο γλψζεο, ε επραξίζηεζε
ιφγσ ηεο ειεχζεξεο θίλεζεο ησλ ηδεψλ, ε απνβνιή ηνπ άγρνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
παξαδνζηαθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε θηι.
πδήηεζε
Πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ κε επηηπρεκέλν ηξφπν ζηελ εθπαίδεπζε νη ζχγρξνλεο
απφςεηο γηα ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ρξεηάδνληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.
Πξψηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζηξνθή πξνο ηνλ παξάγνληα θαζεγεηή, ν νπνίνο έρεη
επσκηζηεί έλα πνιχ δχζθνιν ξφιν, αθελφο λα θαηαλνήζεη ηη ζεκαίλνπλ νη ζχγρξνλεο
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απφςεηο γηα ηα καζεκαηηθά θαη αθεηέξνπ λα πινπνηήζεη ηηο απφςεηο απηέο ζε επίπεδν
θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα ηεο
απφξξηςεο ηεο αζθάιεηαο πνπ ηνπ παξέρεη ην γλσζηφ θαη θαζηεξσκέλν γηα πνιιά ρξφληα
κνληέιν εθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο, αλαγθαίνη φξνη είλαη αθελφο ε επηκφξθσζε ησλ
θαζεγεηψλ ζην λέν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη αθεηέξνπ ν εθνδηαζκφο
ηνπο κε θαηάιιεια εγρεηξίδηα γηα ηνλ θαζεγεηή. ηελ επηκφξθσζε, θαζψο θαη ζην
βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε
ηεο έλλνηαο ηεο «δηδαζθαιίαο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ», ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη θαη
απφ θαηάιιεια παξαδείγκαηα. Ζ έλλνηα απηή είλαη πνιχ βαζηθή, δηφηη γχξσ ηεο
δηαξζξψλνληαη νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ.
Γεχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ καζεκαηηθψλ κέζα απφ
έλα ζχγρξνλν πξίζκα είλαη ε πεξηθνπή ηεο χιεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ πνπ
αληηζηνηρεί ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, δηφηη αλ δε ζέινπκε νη ζχγρξνλεο
αληηιήςεηο λα απνηειέζνπλ κηα ζεσξεηηθή, αθεξεκέλε θαη ρσξίο πξαθηηθφ απνηέιεζκα
δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα αθηεξψζνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ ην δηαηηζέκελν ρξφλν ζε
δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο, πηζαλψο, λα αλακέλνπκε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
γλσζηά κεηξήζηκα θαη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. Αλ ζεσξήζνπκε φηη γηα ην κάζεκα
ησλ καζεκαηηθψλ δηαηίζεληαη ην πνιχ 120 ψξεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ζηηο 100
ψξεο, πηζηεχνπκε φηη δε ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο
ψξεο γηα ηε δηδαζθαιία κέζα απφ ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε, δηφηη ν ρξφλνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρεκέλε πξαγκάηεπζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη, ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο, ην ιηγφηεξν κηα δηδαθηηθή ψξα.
Σξίηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο,
είλαη ε αιιαγή ησλ αληηιήςεψλ καο φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε. Υξεηάδεηαη λα
πεηξακαηηζζνχκε ζηελ εθαξκνγή θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο, δηφηη ε
θιαζηθή αμηνιφγεζε δε ζπλάδεη κε ην λέν πλεχκα.
Σέινο, έλα κεγάιν πξφβιεκα είλαη ν ηξφπνο πνπ νη αληηιήςεηο απηέο ζα ζπλδεζνχλ
κε ην Λχθεην θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φπνπ νη παξαδνζηαθέο
αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκαηηθψλ εμαθνινπζνχλ
λα απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε πξαθηηθή. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο ζεσξνχκε φηη είλαη
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ζεκειηψδεο θαη άπηεηαη ηεο φιεο θηινζνθίαο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ
απηή, θαηά ην Ενιαίο Πλαίζιο Ππογπάμμαηορ Σποςδών ηυν Μαθημαηικών για ηην
Ππυηοβάθμια και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη (1997), έρεη εληαίνπο ζηφρνπο θαη αξρέο
γηα φιεο ηηο βαζκίδεο, απφ ην Γεκνηηθφ κέρξη θαη ην Λχθεην. ηελ νπζία, ην βαζηθφ
εξψηεκα είλαη θαηά πφζνλ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη, αλ ρξεηαζζεί, ζην πηζαλφ
ελδερφκελν ηεο κεξηθήο ή πιήξνπο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ελλνηψλ ζσολείο, εκπαίδεςζη, ηάξη, αξιολόγηζη θηι.

3.2.3 Δίδε δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηνλ R. Gras
Μηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνηείλεη ν R. Gras
δηαρσξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηε δηαηχπσζή ηνπο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ηα ξήκαηα απηά δειψλνπλ.
1. Τπνινγηζηηθή

δξαζηεξηόηεηα.

ηελ

θαηεγνξία

απηή

αλήθνπλ

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ή απαηηνχλ ηελ ηθαλφηεηα αιγεβξηθψλ
ππνινγηζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή αιγνξίζκσλ. Σα ξήκαηα πνπ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: ππνινγίδσ, εθαξκφδσ αιγφξηζκν ή απαξηζκψ.
2. Σερληθή δξαζηεξηόηεηα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί εηδηθή ηερληθή,
ζεκαζία ζηε ιεπηνκέξεηα, αθξίβεηα θαη ππνκνλή. Γηαηππψλεηαη κε ηηο
θξάζεηο: είκαη ιεπηνκεξήο θαη ιεπηνιφγνο, θξνληίδσ ηελ παξνπζίαζε
ζρεκάησλ ή πξάμεσλ, είκαη επίκνλνο θαη νξγαλσκέλνο
3.

Ζ κεηαθξαζηηθή δξαζηεξηόηεηα απαηηεί ηε κεηάβαζε απφ κηα κνξθή
έθθξαζεο ζε κηα άιιε, δειαδή απφ ηε θπζηθή γιψζζα ζην ζρήκα, ηνλ
πίλαθα, ηε γξαθηθή παξάζηαζε θαη γεληθά απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε. Σα
ξήκαηα πνπ δηαηππψλνπλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ην κεηαθξάδσ,
αλαιχσ, ζρεκαηνπνηψ, αλαπαξηζηψ, πεξηγξάθσ, κνληεινπνηψ, κεηαθέξσ απφ
ηε κία κνξθή ζηελ άιιε.

4. Γξαζηεξηόηεηα νκαδνπνίεζεο. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηαμηλνκνχκε ηα
ζηνηρεία ελφο ζπλφινπ ζχκθσλα κε έλα θνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ. Σα
ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηχπσζε είλαη νκαδνπνηψ, ηαμηλνκψ,
δηαρσξίδσ, θαηαηάζζσ, αλαιχσ, ζπλζέησ, αληηζηνηρίδσ.
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5. Δπελδπηηθή

δξαζηεξηόηεηα. Οινθιεξψλνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηηο

δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
πήξαλ επεμεξγαδφκελνη έλα κνληέιν ζε κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Σα
ξήκαηα πνπ δειψλνπλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ην εθαξκφδσ,
θαηαζθεπάδσ παξάδεηγκα ή κνληέιν, θάλσ θάηη λα ιεηηνπξγήζεη.
6. Λνγηθή δξαζηεξηόηεηα. Σν είδνο απηφ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλαπηχζζνπλ ηνλ ππνζεηηθφ θαη επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ ηνπ καζεηή.
Γηαηππψλνληαη κε ηα ξήκαηα απνδεηθλχσ, πείζσ, ππνζέησ θαη ζπκπεξαίλσ,
ιχλσ πξνβιήκαηα εθαξκφδνληαο ηνπο ηχπνπο ηεο ινγηθήο.
7. Οη πξνβιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ελεξγνπνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή
γηα εηθαζίεο ή πξνβιέςεηο. ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζπλαληάκε ηα ξήκαηα
εθηηκψ πξνζεγγηζηηθά, εηθάδσ, πξνβιέπσ, νδεγνχκαη ζε πηζαλφ ζπκπέξαζκα.
8. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ σζνύλ ην καζεηή λα αλαθαιύςεη ηε γλώζε κέζσ
ηεο δηεξεύλεζεο νλνκάδνληαη επξεηηθέο θαη δειψλνληαη ζπλήζσο κε ην
ςάρλσ, ςειαθίδσ, κεραλεχνκαη ηξφπνπο δξάζεο, δηαηππψλσ ππνζέζεηο.
9. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ επηβάιινπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ
καζεηή θαη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ηξφπσλ ιχζεο
ελφο πξνβιήκαηνο ιέγνληαη θξηηηθέο. Γηαηππψλνληαη κε ηηο ιέμεηο εξκελεχσ,
ειέγρσ,

αμηνινγψ,

βξίζθσ

νκνηφηεηεο

θαη

δηαθνξέο,

θξίλσ

κε

αληηπαξάδεηγκα, επαιεζεχσ, απνξξίπησ, βειηηζηνπνηψ ή επαλαηνπνζεηψ ηελ
εξψηεζε.
10. Οη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη απηέο πνπ θαινχλ ηνπο καζεηέο λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ παξαδείγκαηα θαη λα
αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο φρη εληειψο ίδηεο κε απηέο πνπ δηδάρζεθαλ. Σηο
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο δειψλνπκε κε ηα ξήκαηα εθεπξίζθσ,
δεκηνπξγψ, δίλσ παξάδεηγκα, θαληάδνκαη θαη δεκηνπξγψ.

3.2.4 Πξνζηηζέκελε παηδαγσγηθή αμία από ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην
ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Με

ηελ

αμηνπνίεζε

ησλ

θαηάιιεισλ

εθπαηδεπηηθψλ

ινγηζκηθψλ

ζηε

δηδαθηηθνκαζεζηαθή δηαδηθαζία, ζην πιαίζην ελφο θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ
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ζρεδηαζκνχ,

είλαη

δπλαηφλ

λα

δεκηνπξγεζνχλ

αλαβαζκηζκέλα,

δπλακηθά

πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ καζεηνθεληξηθή θαη
θνηλσληνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Δπλνείηαη ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, πξνσζείηαη ε
ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ελψ ζπγρξφλσο αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ
θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπληειείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ. Οη δεκηνπξγηθέο καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ:
 Γηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα ζθέπηεηαη
θαη

λα

δεκηνπξγεί,

αλαπαξαζηάζεηο

ηεο

ελεξγνπνηψληαο
γλψζεο

καζεζηαθά

(ζπκβνιηθέο,

κνληέια

θαη

πνιπαηζζεηεξηαθέο,

δηαηζζεηηθέο/πξαμηαθέο).
 Παξέρνπλ επθαηξίεο θαη θίλεηξα κάζεζεο κέζα απφ πνηθίιεο
ζηξαηεγηθέο θαη ειθπζηηθέο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο - επεμεξγαζίαο δηαρείξηζεο θαη θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο - αμηνιφγεζεο ζχλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηδεψλ.
 Δλζαξξχλνπλ

ηελ

αλαιπηηθή

θαη

ηε

ζπλζεηηθή

ζθέςε,

ηηο

κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηελ
θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ηελ αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο.
 Γεκηνπξγνχλ πεξηβάιινλ δηεξεχλεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ θαη επλννχλ
ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κνληεινπνίεζεο θαη επίιπζεο πνηθίισλ
πξνβιεκάησλ.
 Δπλννχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπκκεηνρηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ θαη
ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο παξέρνληαο ρψξν, ρξφλν θαη
ζρέδην δξάζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ.
 Αμηνπνηνχλ ηηο δηθηπαθέο ηερλνινγίεο σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο,
ζθέςεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο κάζεζεο.
 Παξέρνπλ επρέξεηα ζηε ρξήζε εξγαιείσλ δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη
δηαπινθήο ηνπ γξαπηνχ, πξνθνξηθνχ θαη «πνιπκεζηθνχ» ιφγνπ.
 Παξέρνπλ επίζεο εξγαιεία, δηαδηθαζίεο θαη επθαηξίεο κάζεζεο ζηνπο
καζεηέο κε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή, εζληθή θαη θπιεηηθή πξνέιεπζε
θαη

κε

δηαθνξεηηθέο

ηθαλφηεηεο

κάζεζεο

ζπκβάιινληαο

αληηζηαζκηζηηθά ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.
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 Πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε ζθαηξηθά, δηεπηζηεκνληθά, δηαζεκαηηθά θαη
ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε ηεο ηερλεηήο θαηάηκεζεο ηεο γλψζεο απφ
ηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.
 Πξνσζνχλ ην παηδαγσγηθφ παηρλίδη.

3.2.5 Έλα παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ - Δίδε εθπαηδεπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο κε ηε
βνήζεηα ΣΠΔ
Γηα παξάδεηγκα κε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δπλακηθήο γεσκεηξίαο νη
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο, είλαη δπλαηφλ λα δηαρσξηζηνχλ
ζηα παξαθάησ είδε ( Κνξδάθε 2002):
1. Γηαηχπσζε εηθαζίαο κε βάζε ηελ κεηαβαιιφκελε εηθφλα
Οξγαλψλνληαο κηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηα ν δηδάζθνληαο δίλεη ζην καζεηή
έλα ζρήκα ην νπνίν κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαη πεξηκέλεη απ’ απηφλ λα «πεηξάμεη» ην
ζρήκα, λα ην κεηαβάιιεη θαηά ηέηνην ηξφπν θαη πνιιέο θνξέο έσο φηνπ θαηαιήμεη λα
ζπληάμεη θάπνηεο εηθαζίεο πνπ λα πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν πνπ παξαηήξεζε. Γηα
παξάδεηγκα κπνξεί ν δάζθαινο λα δεηήζεη απφ ην καζεηή λα θηηάμεη έλα ηξίγσλν κε
ηηο δηακέζνπο ηνπ. Ύζηεξα λα ηνπ δεηήζεη λα κεηαβάιιεη ηηο θνξπθέο ηνπ ηξηγψλνπ
θαη λα ηνλ θαιέζεη λα δηαηππψζεη ηηο εηθαζίεο ηνπ ζρεηηθά κε ην ζεκείν ηνκήο ησλ
δηακέζσλ.
2. Γηαηχπσζε εηθαζίαο κε βάζε ηα κεηαβαιιφκελα αξηζκεηηθά δεδνκέλα
Οη καζεηέο κε ηελ πξνηξνπή ηνπ δαζθάινπ θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ θάπνηα
ζρήκαηα θαη κε θαηάιιειεο κεηξήζεηο λα δηαηππψλνπλ ηηο εηθαζίεο ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα ν καζεηήο θαιείηαη λα θαηαζθεπάζεη δηάθνξεο γσλίεο φπνπ ζα κπνξεί λα
κεηαβάιιεη ην κήθνο ησλ πιεπξψλ ηνπο. Ύζηεξα ζα βξεη ην κέηξν ηεο γσλίαο, θαζψο
θαη ην κήθνο ησλ πιεπξψλ ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν κέηξν.
Μεηαβάιινληαο ην κήθνο ησλ πιεπξψλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα
δηαηππψζεη ηελ εηθαζία φηη ην κέηξν ηεο γσλίαο δελ εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ησλ
πιεπξψλ ηεο.
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3. Δπαιήζεπζε εηθαζίαο κε βάζε ηε κεηαβαιιφκελε εηθφλα
Ο καζεηήο κε θαηάιιειε δξαζηεξηφηεηα θαιείηαη λα επαιεζεχζεη κηα εηθαζία πνπ
έρεη δηαηππψζεη ν ίδηνο ή ν δάζθαιφο ηνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ εάλ ν καζεηήο
ππνζέηεη φηη ηα χςε ελφο ηξηγψλνπ ηέκλνληαη ζην ίδην ζεκείν κπνξεί λα ζρεδηάζεη
έλα ηξίγσλν κε ηα χςε ηνπ θαη λα κεηαβάιιεη φζεο θνξέο ζέιεη ηηο θνξπθέο ηνπ ζηελ
νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ψζηε λα πεηζηεί φηη ε εηθαζία ηνπ είλαη ζσζηή θαη
επαιεζεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ηξίγσλν.
4. Δπαιήζεπζε εηθαζίαο κε βάζε ηα κεηαβαιιφκελα αξηζκεηηθά δεδνκέλα
Με απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο πξέπεη λα επαιεζεχζνπλ κηα εηθαζία πνπ
έρνπλ

δηαηππψζεη κεηξψληαο ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα. Γηα παξάδεηγκα αλ ν

καζεηήο ζέιεη λα επαιεζεχζεη φηη θάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ελφο επζπγξάκκνπ
ηκήκαηνο ηζαπέρεη απφ ηα άθξα ηνπ ηφηε θαηαζθεπάδεη έλα επζχγξακκν ηκήκα,
χζηεξα ηε κεζνθάζεηφ ηνπ θαη κεηξά ηελ απφζηαζε θάζε ζεκείνπ ηεο απφ ηα άθξα
ηνπ ηκήκαηνο.
5. Δπαιήζεπζε ζρέζεο κε βάζε ηα κεηαβαιιφκελα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαβαιιφκελε εηθφλα
Ο δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα βνεζήζεη ην
καζεηή

λα

επαιεζεχζεη

κηα

δνζκέλε

ζρέζε

κεηαμχ

θάπνησλ

κεγεζψλ.

Παξαδείγκαηνο ράξηλ αλ ζέιεη λα επαιεζεχζεη ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα ζα πξέπεη ν
καζεηήο λα θαηαζθεπάζεη έλα νξζνγψλην ηξίγσλν, λα κεηξήζεη ηηο πιεπξέο ηνπ θαη
λα πηλαθνπνηήζεη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δχν θάζεησλ πιεπξψλ θαη ην
ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο. Ύζηεξα κεηαβάιινληαο ηα νξζνγψληα ηξίγσλα λα
επαιεζεχζεη φηη ην απνηέιεζκα δελ αιιάδεη φζν κεγάιν ή κηθξφ θη αλ είλαη ην
νξζνγψλην ηξίγσλν.
6. Μαχξν θνπηί – αηηηνιφγεζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζε κηα γεσκεηξηθή θαηαζθεπή
Με απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαινχληαη νη καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ
πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζνπλ θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα γεσκεηξηθή θαηαζθεπή. Γη
παξάδεηγκα νη καζεηέο πξέπεη λα κεηξήζνπλ ηελ επηθάλεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ
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ηξηγψλσλ κε θνηλή βάζε θαη θνξπθή ε νπνία βξίζθεηαη ζε κηα επζεία παξάιιειε
πξνο ηε βάζε θαη λα αηηηνινγήζνπλ γηαηί απηά έρνπλ ίζν εκβαδφ.
7. Πνιιαπιψλ επηιχζεσλ
Ο καζεηήο θαιείηαη λα επηιχζεη έλα πξφβιεκα ην νπνίν επηδέρεηαη δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο ιχζεσλ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα ζρεδηάζεη ηζεκβαδηθά
ηξίγσλα ρξεζηκνπνηψληαο ην πιέγκα, ηνπο ηχπνπο ππνινγηζκνχ, ην ζχξζηκν ησλ
θνξπθψλ ηνπ ηξηγψλνπ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ηελ αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε
θαη άιια.
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Κεθάιαην 4ν
Αμηνιόγεζε δξαζηεξηνηήησλ
ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπληάρζεθαλ γηα

ηε δηδαζθαιία ησλ

Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Οη ζπγγξαθείο είλαη θπξίσο εθπαηδεπηηθνί νη
νπνίνη έρνπλ νινθιεξψζεη ην Β΄ επίπεδν επηκφξθσζεο ή εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη
επηκφξθσλαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δεχηεξν επίπεδν. Σν έξγν «επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή
πξάμε» ηνπ ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ΔΠΑ (2007-2013), ην νπνίν
πινπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΚΣ έρεη σο αληηθείκελν ηελ
επηκφξθσζε κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ ηάμε. Σν πξφγξακκα
επηκφξθσζεο έρεη δηάξθεηα 96 ψξεο θαη δηεμάγεηαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ ζε εηδηθά
εμνπιηζκέλα θέληξα, Κέληξα ηήξημεο Δπηκόξθσζεο - ΚΔ, ηα νπνία ζπλήζσο
είλαη ζρνιεία, ζε φιε ηε ρψξα, απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηκνξθσηέο, ηνποεπηκνξθσηέο
‘β’ επηπέδνπ’, νη νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ ζε
Παλεπηζηήκηα, ηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δθπαίδεπζεο – ΠΑΚΔ. Σελ επζχλε γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο έρεη ζχκπξαμε θνξέσλ απνηεινχκελε απφ ηνλ Οξγαληζκφ
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ), σο ηειηθφ δηθαηνχρν θαη ην Δξεπλεηηθφ
Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (ΔΑ ΗΣΤ) θαη ην Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην (ΠΗ), σο ζπλδηθαηνχρνπο - ζπκπξάηηνληεο επηζηεκνληθνχο θνξείο. Ζ
επηκφξθσζε απηή, γλσζηή θαη σο επηκόξθσζε β’ επηπέδνπ, θαζψο απνηειεί θπζηθή
ζπλέρεηα ηεο επηκόξθσζεο ‘α’ επηπέδνπ’ ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ΣΠΔ πνπ έγηλε ζην
πιαίζην πξνεγνχκελσλ έξγσλ. ηελ επηκφξθσζε ‘β’ επηπέδνπ’ κπνξνχλ λα ιάβνπλ
κέξνο θηιόινγνη (ΠΔ02),
επηζηεκώλ (ΠΔ04),

καζεκαηηθνί (ΠΔ03),

θαζεγεηέο

γαιιηθήο,

θαζεγεηέο

αγγιηθήο

θαη

θπζηθώλ
γεξκαληθήο

γιώζζαο (ΠΔ05/06/07), δάζθαινη (ΠΔ70) θαη λεπηαγσγνί (ΠΔ60), εθφζνλ έρνπλ
ήδε πηζηνπνηεζεί σο πξνο ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ΣΠΔ – ‘α’ επηπέδνπ’ θαη είλαη
κφληκνη εθπαηδεπηηθνί δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. Πξέπεη επίζεο λα
ππεξεηνχλ ζε ζρνιείν θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο επηκφξθσζεο, ψζηε λα έρνπλ ηε
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δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε - ζηελ ηάμε ηνπο - ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
πνπ απνθηνχλ, πξάγκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ίδηαο ηεο
επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο αληιήζεθαλ απφ ηνλ ηζηφηνπν ifigeneia.cti.gr, κηα «βηβιηνζήθε
εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ» πνπ πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μπνξεί λα
απνηειέζεη

ηδηαίηεξα

ρξήζηκν

εξγαιείν

γηα

ηνπο

επηκνξθσηέο

θαη

ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο β' επηπέδνπ, ζηελ
αλεχξεζε πιηθνχ (εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο/ εθαξκνγήο ζηελ ηάμε. ηε βηβιηνζήθε απηή, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα «θαηαζέηνπλ» πιηθφ (ζελάξηα γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ζπλνδεπηηθφ πιηθφ) ραξαθηεξίδνληάο ην κε θαηάιιεια κεηαδεδνκέλα (πρ
Γεκηνπξγφο/ πγγξαθέαο, δηθαηψκαηα, Λνγηζκηθφ πνπ αμηνπνηεί, Γιψζζα θ.α.) θαη λα
αλαδεηνχλ πιηθφ ζέηνληαο ζχλζεηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ζ δνκή/ νξγάλσζε ηεο
βηβιηνζήθεο βαζίδεηαη ζηελ παξαθάησ αθνινπζία/ «δέληξν» ηαμηλφκεζεο: Κιάδνο
εθπαηδεπηηθψλ (πρ. ΠΔ04), Βαζκίδα εθπαίδεπζεο (πρ. Γπκλάζην), Σάμε (πρ. Β'
Γπκλαζίνπ), Μάζεκα (πρ. Φπζηθή), Δπηκέξνπο Δλφηεηεο ηνπ καζήκαηνο (πρ.
Κηλήζεηο, Δλέξγεηα, Θεξκφηεηα). Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο «θαηαηίζεληαη»
ζηελ παξνχζα βηβιηνζήθε κε ηε κνξθή «εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ», ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ζε έλα «ζπκπηεζκέλν» αξρείν (πρ. ζε κνξθή .zip, .rar) ηα παξαθάησ:


Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ (πρ. ζε κνξθή .doc ή .pdf)



Φχιιν εξγαζίαο καζεηή (πρ. ζε κνξθή .doc)



Άιιν/α αξρείν/α, εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ
εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα έλα εθηειέζηκν/ "απηφλνκν"
αξρείν (πρ. έλα java applet) ή έλα αξρείν πνπ έρεη παξαρζεί κέζσ ελφο εξγαιείνπ
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (πρ. έλα αξρείν ηχπνπ .ip, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην
Interactive Physics, έλα αξρείν ηχπνπ .gsp πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην Sketchpad
θ.α.).

Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη άιιν πιηθφ ηα νπνίν θξίλεηαη απφ ην
δεκηνπξγφ ή γεληθφηεξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ «θαηαζέηεη» ηελ εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα:

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

84

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη



είηε απαξαίηεην, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηάμε (πρ.
έλα αξρείν θεηκέλνπ, ππνινγηζκψλ θιπ. γηα επεμεξγαζία απφ ηνπο καζεηέο ζην
πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο),



είηε ζθφπηκν λα έξζεη ζε γλψζε ηνπ δπλεηηθνχ ρξήζηε-εθπαηδεπηηθνχ (πρ. κηα
αμηνιφγεζε, κηα ζρεηηθή δεκνζίεπζε).

ηo «εθπαηδεπηηθφ παθέην» δελ πεξηιακβάλεηαη ην εξγαιείν(α) ή ηίηινο(νη)
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ην νπνίν αμηνπνηείηαη (πρ. ην ίδην ην Interactive Physics, ην
GeoGebra, ην «Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο», ην «Ηζηνξηθφο Άηιαληαο Centennia»
θ.α.).
Ζ επηκφξθσζε έιαβε ρψξα ζε δηάθνξα ΚΔ αλά ηελ Διιάδα θαη ρξνληθά
πξνζδηνξίδεηαη ηελ Α΄ Πεξίνδν ηνπ 2010.

4.1

Σν πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο

Σν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζε
απηή ηελ εξγαζία, θαηά ηε γλψκε καο, ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο εμήο άμνλεο:

1. Πιεξόηεηα δξαζηεξηόηεηαο
Σν πξψην εξψηεκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε πιεξφηεηά ηεο. πγθεθξηκέλα:


Γηαζέηεη ζελάξην ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη;



πκπεξηιακβάλεη θύιια εξγαζίαο θαη αλ λαη απηά είλαη ζσζηά δνκεκέλα
ζε έθηαζε θαη πεξηερφκελν;



Σν αξρείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ςεθηαθό πιηθό;



Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απηναμηνιόγεζεο ησλ καζεηψλ ή αμηνιφγεζήο
ηνπο απφ ην δάζθαιν, ψζηε κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν λα ππάξρεη
έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο πξνο ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία;
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Πεξηέρεη αμηνιόγεζε κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ
ηάμε; Γειαδή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα αλαθνξά ζρεηηθά
κε ην αλ θαη θαηά πφζν επεηεχρζεζαλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη, ηα ζεκεία
ζηα νπνία δπζθνιεχηεθαλ νη καζεηέο ή ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε
ν δάζθαινο θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο;

2. Πιεξόηεηα ηνπ ζελαξίνπ
Ο δεχηεξνο άμνλαο αμηνιφγεζεο αθνξά ηελ πιεξόηεηα – αξηηόηεηα θαη
πξσηνηππία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ πνπ πινπνηείηαη ζηελ

θάζε

δξαζηεξηφηεηα.
Δηδηθφηεξα:


Αλ ζην ζελάξην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ βαζκίδα θαη ηελ ηάμε ζηελ νπνία
απεπζχλεηαη;



Αλ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ε ζεκαηηθή ελφηεηα ηε δηδαζθαιία ηεο
νπνίαο ππνζηεξίδεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα; Αλ λαη, θαιχπηεη ην
πεξηερφκελν ηεο χιεο ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ (δηδαθηηθνί ζηφρνη, πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο);



Αλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί;



Αλ αλαθέξεηαη ε πξνβιεπφκελε νξγάλσζε ηεο ηάμεο; Οη καζεηέο
πινπνηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ζε δεπγάξηα; Υσξίδνληαη ζε νκάδεο;
Γνπιεχεη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ;



Πξνζδηνξίδεηαη ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο;



Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν;



Ζ δηαζεκαηηθφηεηα είλαη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ
ζελαξίνπ;



Αλαθέξεηαη πνηα είλαη ηα γλσζηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
παηδηά ζρεηηθά κ’ απηέο ηηο έλλνηεο θαη άξα πνηα είλαη ε πξνζηηζέκελε
αμία ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ πνπ πξνηείλεηαη;



Τπάξρεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην βηβιηνγξαθία;
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3. Βαζκόο θαη ηξόπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ
Ο ηξίηνο άμνλαο αμηνιφγεζεο αθνξά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη
ζηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
Δηδηθφηεξα:


Αλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηάμε εθηηκάηαη φηη
αλαδεηθλχεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπο;



Πνην είλαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο; Γξαζηεξηφηεηα δηεξεχλεζεο,
αλαθάιπςεο, επίδεημεο ή εμάζθεζεο;



Ση είδνπο ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε; Λνγηζκηθφ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο,
Αιγεβξηθήο Δπεμεξγαζίαο, Πξνγξακκαηηζκνχ – Logo –like ή άιιν ;

4. Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ
Ο ηέηαξηνο άμνλαο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ςεθηαθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαζεαπηνχ ηεο χπαξμεο ή κε
ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ.
Δηδηθφηεξα:


Καηαξρήλ ππάξρεη ην ςεθηαθό αξρείν πνπ πεξηέρεη ην πιηθφ πνπ
αλαπηχρζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ επηιέρζεθε ζηελ θάζε
δξαζηεξηφηεηα;



Δίλαη επαξθέο ην ςεθηαθό πιηθό ψζηε λα θαιχςεη ηνπ ζηφρνπο πνπ
ηίζεληαη ζην ζελάξην θαη ηελ χιε πνπ αλαθέξεηαη ζην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ;



Σν ςεθηαθό πιηθό είλαη άξηην; Γειαδή εκθαλίδνληαη φια ηα
αληηθείκελα, ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά φιεο νη εθαξκνγέο ψζηε λα
ππνζηεξίμνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ή είλαη ειιηπέο;
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5. Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο πιεξόηεηαο ηνπ πιηθνύ ηεθκεξίσζεο
ηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη ε πνηφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο
ζην βαζκφ πνπ απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα.
Με ηνλ φξν πιηθφ ηεθκεξίσζεο αλαθεξφκαζηε ζηα εμήο:


ελάξην ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα.



Φχιιν(α) εξγαζίαο.



Δγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο γηα ην καζεηή θαη πηζαλή βνήζεηα, φπνπ απηή θξηζεί
απαξαίηεηε απφ ην καζεηή.



Οδεγίεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δηδαθηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα επηιέμεη λα πινπνηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηάμε
ηνπ.

6. ρέδηα αμηνιόγεζεο
ε απηφ ηνλ άμνλα εξεπλάηαη ε χπαξμε ζρεδίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή είηε
απηφκαηα κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, είηε κε ηε κνξθή ελφο θχιινπ αμηνιφγεζεο
πνπ ζα κνηξάζεη ν δάζθαινο. Διέγρνπκε επίζεο αλ ππάξρεη πξφβιεςε ή αθφκα
θαη πινπνίεζε κηαο αμηνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο χζηεξα απφ ηελ πινπνίεζή
ηεο ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Γηεξεπλνχκε δειαδή ηελ χπαξμε θαη πνηφηεηα ελφο:


ρεδίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή.



ρέδην αμηνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ πινπνίεζή ηεο ζηελ
ηάμε θαη δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ ζελαξίνπ ψζηε λα γίλεη
απνηειεζκαηηθφηεξν σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη.

7. Γηαζεκαηηθόηεηα θαη δηεπηζηεκνληθόηεηα
Ο ηειεπηαίνο άμνλαο αμηνιφγεζεο είλαη ν έιεγρνο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη
δηεπηζηεκνληθφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Θα αμηνινγήζνπκε
επνκέλσο:


Αλ ε δξαζηεξηφηεηα εκπιέθεη κία ε πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο ελφηεηεο.
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Αλ ε δξαζηεξηφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα αλαθαιχςεη ηελ
πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο κέζα απφ ην πξίζκα δηαθνξεηηθψλ
επηζηεκψλ (π.ρ. θπζηθήο).

4.2

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο

4.2.1 Καηάινγνο ησλ αλαξηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ
Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αλαξηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ
Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαξηήζεσλ. Θα
αλαθεξζνχκε δειαδή ζηα εμήο: Σνλ ζπγγξαθέα, ηνλ ηίηιν, ηε δηδαθηηθή ελφηεηα θαη
ηελ ηάμε ηελ νπνία αθνξά θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζελαξίνπ θαη ην/ηα ινγηζκηθφ/ά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί/νχλ.
1. Σίηινο: «ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ην ινγηζκηθφ GCompris»
πγγξαθείο: Γηαλέιινπ Παλαγηψηα θαη Γνπιδνχξε Παζραιίλα
Σάμε: Α΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: Δπαλαιεπηηθφ κάζεκα ζηελ ελφηεηα 5 "Οη αξηζκνί κέρξη ην 50, Μνλάδεο
θαη Γεθάδεο"
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα
Λνγηζκηθό: G Compris
2. Σίηινο: «Γεσκεηξηθά ρήκαηα»
πγγξαθέαο: Γξεγφξεο Αλησλάθεο
Σάμε: Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 40, Γεσκεηξηθά ρήκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 6 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθά: «Παίδσ θαη κεηξψ κε ηα ζρήκαηα», ινγηζκηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γεσκεηξία γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ Σάμε, ην «Tuxpaint», ην
«Revelation Natural Art», ην «Tabletop Junior», ην «Microsoft Word» θαη έλα
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ινγηζκηθφ κε puzzle γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ.
3. Σίηινο: «Γεσκεηξηθά ρήκαηα»
πγγξαθέαο: Κνπξηίδνπ νπκέια
Σάμε: Α΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 40, Γεσκεηξηθά ρήκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθά: «Μαζεκαηηθά Α΄- Β΄» ηνπ Π.Η., Tuxpaint.
4. Σίηινο: Πνιιαπιαζηαζκφο – Γηαίξεζε
πγγξαθέαο: Νηάλνπ Θενδψξα
Σάμε: Β΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 30, Μνηξάδνκαη δίθαηα κε ηνπο θίινπο κνπ
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα
Λνγηζκηθό: «Μαζεκαηηθά Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ», Π.Η.

5

Σίηινο: Πξφζζεζε δηςήθησλ αξηζκψλ κε θξαηνχκελν

πγγξαθείο: Καιεκέξε Οπξαλία, Πεηξφπνπινο Θεφδσξνο
Σάμε: Β΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 34, Τπνινγίδσ έλα απνηέιεζκα θάλνληαο πξφζζεζε κε θξαηνχκελν
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθά: «Μαζεκαηηθά Α΄ - Β΄ Γεκνηηθνχ», Ο θαπεηάλ Μπνπξκπνπιήζξαο, Tux
Math
6. Σίηινο: Γηαβάδνληαο ηελ ψξα
πγγξαθέαο: ηαπιηψηε Γεσξγία
Σάμε: Β΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 47, Γηαβάδσ ην ξνιφη: Ζ ψξα «αθξηβψο» θαη 48, Γηαβάδσ ην ξνιφη: Ζ ψξα
«θαη κηζή».
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 4 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: «Μαζεκαηηθά Α΄- Β΄ Γεκνηηθνχ ηνπ Π.Η., Tux Paint θαη Φπιινκεηξεηή
7. Σίηινο: Σα κνηίβα ζηε δσή καο, ζηε ιατθή καο παξάδνζε
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πγγξαθέαο: Μεθέ Παλαγηψηα
Σάμε: Β΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 16, Γλσξίδσ θαιχηεξα ηα γεσκεηξηθά κνηίβα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 5 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Revelation Natural Art
8. Σίηινο: Σα θιάζκαηα
πγγξαθέαο: αινληθίδεο Ησάλλεο
Σάμε: Γ΄ (- Γ΄) Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 22 – 25, Σα θιάζκαηα, Οη θιαζκαηηθέο κνλάδεο, Ηζνδχλακα θιάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 9 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Φπιινκεηξεηήο
9. Σίηινο: ελάξην Γεσκεηξίαο
πγγξαθέαο: βψιεο Κσλζηαληίλνο
Σάμε: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: Δπαλάιεςε ελνηήησλ 27 – 34, Παξάιιειεο

- ηεκλφκελεο – θάζεηεο

επζείεο, Δκβαδφ, Πεξίκεηξνο επίπεδνπ ζρήκαηνο, πκκεηξηθά ρήκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 6 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: The Geometer’s Sketchpad
10. Σίηινο: πκκεηξηθφ ζεκείνπ, επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο θαη νξζνγσλίνπ
παξαιιεινγξάκκνπ σο πξνο νξηδφληην άμνλα
πγγξαθέαο: βψιεο Κσλζηαληίλνο
Σάμε: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 33, Τπνινγίδσ Πεξηκέηξνπο θαη Δκβαδά, 34, Δπεμεξγάδνκαη ζπκκεηξηθά
ζρήκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα
Λνγηζκηθό: Revelation Natural Art – λεαληθφ
11. Σίηινο: Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ θαη νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ
πγγξαθέαο: βψιεο Κσλζηαληίλνο
Σάμε: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 32, Μαζαίλσ γηα ηα παξαιιειφγξακκα
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Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα
Λνγηζκηθό: Logo
12. Σίηινο: Λχζε πξνβιήκαηνο κε ξαβδνγξάκκαηα
πγγξαθέαο: βψιεο Κσλζηαληίλνο
Σάμε: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 39, ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Microsoft Excel
13. Σίηινο: Σν ςπγείν κνπ
πγγξαθέαο: Κνπηζνχθνπ Μαξία
Σάμε: Γ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 46, Γηαηππψλσ θαη επηιχσ πξνβιήκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 7 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθά: Revelation Natural Art, Excel, Word, Inspiration, Λνγηζκηθφ ηνπ Π. Η.,
Φπιινκεηξεηήο
14. Σίηινο: εκαίεο θαη Κιάζκαηα
πγγξαθέαο: αινληθίδεο Ησάλλεο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: Κιάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: δελ αλαθέξεηαη
Λνγηζκηθό: Φπιινκεηξεηήο
15. Σίηινο: Δθαξκνγή ησλ Ζ/Τ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζην επίπεδν ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ: Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο LOGO ζηε δφκεζε ηεο έλλνηαο ηεο
Μεηαβιεηήο
πγγξαθέαο: Λαδαξίδεο Ησάλλεο
Σάμε: Δ΄- η΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 54, Πξνβιήκαηα Γεσκεηξίαο γηα ηελ Δ΄ Σάμε θαη 25, Ζ έλλνηα ηεο
κεηαβιεηήο γηα ηελ Σ΄ Σάμε
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 5 – 6 δηδαθηηθέο ψξεο
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Λνγηζκηθό: Logo
16. Σίηινο: ελάξην δηδαζθαιίαο ζηα καζεκαηηθά
πγγξαθέαο: Υαζάλ Ηδξίο, Μπνπικπνχι Μερκέη, Μπακπνχζθα Βνπληακίλ Σάμε: Δ΄
Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 42, Δίδε ηξηγψλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο θαη 43, Δίδε ηξηγψλσλ σο πξνο ηηο
πιεπξέο.
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 6 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθά: Microsoft PowerPoint, The Geometer’s Sketchpad, Internet Explorer
17. Σίηινο: Σξίγσλα – Δίδε ηξηγψλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο θαη ηηο πιεπξέο – Ύςε
ηξηγψλνπ
πγγξαθέαο: Κνχηζε Καλέιια
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 42, Δίδε ηξηγψλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο, 43, Δίδε ηξηγψλσλ σο πξνο ηηο
πιεπξέο θαη 44: Καζεηφηεηα - Ύςε ηξηγψλνπ
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 6 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθά: Inspiration, Microsoft Word, The Geometer’s Sketchpad
18. Σίηινο: Δχξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ
πγγξαθέαο: Γαβιάληεο Ησάλλεο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 42, Δίδε ηξηγψλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: The Geometer’s Sketchpad
19. Σίηινο: Πεξίκεηξνο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ
πγγξαθέαο: Σζηινκήηξνο Απφζηνινο, Γθαικπέλεο Κσλ/λνο, Υαιβαληδή Δπζπκία
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 24, Γεσκεηξηθά ζρήκαηα - Πεξίκεηξνο
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: The Geometer’s Sketchpad
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20. Σίηινο: θηηζάξνληαο κε παξαιιειφγξακκα
πγγξαθέαο: Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 24, Γεσκεηξηθά ζρήκαηα - Πεξίκεηξνο, 25, Ζ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 8 – 14 ψξεο
Λνγηζκηθό: Υεισλφθνζκνο
21. Σίηινο: Οξζφθεληξν
πγγξαθέαο: Μηράιεο Αξγχξεο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 44, Καζεηφηεηα - Ύςε ηξηγψλνπ
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 15΄
Λνγηζκηθό: The Geometer’s Sketchpad
22. Σίηινο: Ύςε ηξηγψλσλ
πγγξαθέαο: Μηράιεο Αξγχξεο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 44, Καζεηφηεηα - Ύςε ηξηγψλνπ
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα:30΄/δξαζηεξηφηεηα
Λνγηζκηθό: Dr Geo
23. Σίηινο: Δξεπλψ θαη Δθηηκψ
πγγξαθέαο: Μηράιεο Αξγχξεο
Σάμε: Δ΄ - Σ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 21, ηαηηζηηθή - Μέζνο Όξνο, 45, Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδφγξακκα
ή εηθνλφγξακκα θαη 46, Σαμηλνκψ δεδνκέλα - Δμάγσ πκπεξάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 6 – 9 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Tabletop
24. Σίηινο: Δξεπλψ – Δθηηκψ – Αβάθην
πγγξαθέαο: Μηράιεο Αξγχξεο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 21, ηαηηζηηθή - Μέζνο Όξνο, 45, Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδφγξακκα
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ή εηθνλφγξακκα θαη 46, Σαμηλνκψ δεδνκέλα - Δμάγσ πκπεξάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 6 – 9 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Αβάθην
25. Σίηινο: Φειφηεξνο – Σαρχηεξνο;
πγγξαθέαο: Μηράιεο Αξγχξεο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 21, ηαηηζηηθή - Μέζνο Όξνο, 45, Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδφγξακκα
ή εηθνλφγξακκα θαη 46, Σαμηλνκψ δεδνκέλα - Δμάγσ πκπεξάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 5 – 6 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Αβάθην – Σαμηλνκνχκε ή Tabletop
26. Σίηινο: Καηαλάισζε λεξνχ
πγγξαθέαο: Μηράιεο Αξγχξεο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 21, ηαηηζηηθή - Μέζνο Όξνο, 45, Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδφγξακκα
ή εηθνλφγξακκα θαη 46, Σαμηλνκψ δεδνκέλα - Δμάγσ πκπεξάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 5 – 6 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Microsoft Excel
27. Σίηινο: Ο δεκνηηθφο θηλεκαηνγξάθνο
πγγξαθέαο: Παπαλδξένπ Υξήζηνο
Σάμε: Δ΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 21, ηαηηζηηθή - Μέζνο Όξνο
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 4 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Σα παηδηά θάλνπλ Μαζεκαηηθά, Δ΄- η΄ Σάμε ηνπ Π.Η.
28. Σίηινο: Ηζνδχλακα Κιάζκαηα
πγγξαθέαο: Γψγνο Κσλζηαληίλνο
Σάμε: η΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 21, Ηζνδχλακα Κιάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα
Λνγηζκηθό: Σα παηδηά θάλνπλ Μαζεκαηηθά, Δ΄- η΄ Σάμε ηνπ Π.Η.
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29. Σίηινο: Λφγνη θαη Αλαινγίεο
πγγξαθέαο: Αξγχξεο Μηράιεο
Σάμε: η΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 30, Λφγνο δχν κεγεζψλ, 31, Απφ ηνπο ιφγνπο ζηηο αλαινγίεο, 32,
Αλαινγίεο
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 3 – 5 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Microworlds Pro
30. Σίηινο: Σν πάξηη
πγγξαθέαο: Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο
Σάμε: η΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 45, Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδφγξακκα ή εηθνλφγξακκα, θαη 46,
Σαμηλνκψ δεδνκέλα - Δμάγσ πκπεξάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 10 – 11 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Υεισλφθνζκνο - Σαμηλνκνχκε
31. Σίηινο: Σα αγαπεκέλα καο πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεφξαζε
πγγξαθέαο: Πέηξνπ Κσλζηαληίλνο
Σάμε: η΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 45, Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδφγξακκα ή εηθνλφγξακκα, θαη 46,
Σαμηλνκψ δεδνκέλα - Δμάγσ πκπεξάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 5 – 7 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Tabletop Junior
32. Σίηινο: Σα πνζνζηά
πγγξαθέαο: Κσζηνχια Ησάλλα
Σάμε: η΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 45, Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδφγξακκα ή εηθνλφγξακκα, θαη 46,
Σαμηλνκψ δεδνκέλα - Δμάγσ πκπεξάζκαηα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Microsoft Excel
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33. Σίηινο: Ναξθνπέδην
πγγξαθέαο: Αξγχξεο Μηράιεο
Σάμε: η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλαζίνπ
Δλόηεηα: 60, Αμνληθή ζπκκεηξία
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 3 – 4 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Αβάθην – Ναξθνπέδην (χλζεζε ςεθίδσλ)
34. Σίηινο: Σα ηξίγσλα
πγγξαθείο: Σεηφξνο Γηάλλεο, Υαξηηάθεο Φψηεο
Σάμε: Δ΄- η΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 42, Δίδε ηξηγψλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο, 43, Δίδε ηξηγψλσλ σο πξνο ηηο
πιεπξέο θαη 44, Καζεηφηεηα - Ύςε ηξηγψλνπ, 56, Γεσκεηξηθά ζρήκαηα - Πνιχγσλα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 6 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθά: Microsoft PowerPoint, Hot Potatoes, Kindspiration, The Geometer’s
Sketchpad, θπιινκεηξεηήο
35. Σίηινο: ρεδηάδσ γσλίεο
πγγξαθέαο: Μπνχξγνο Ησάλλεο
Σάμε: η΄ Γεκνηηθνχ
Δλόηεηα: 58, ρεδηάδσ γσλίεο
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 3 – 4 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθά: The Geometer’s Sketchpad
36. Σίηινο: Ηδηφηεηεο παξαιιεινγξάκκσλ
πγγξαθέαο: Αξγχξεο Μηράιεο
Σάμε: Δ΄- η΄ Γεκνηηθνχ, Α΄ Γπκλαζίνπ
Δλόηεηα: 24, Γεσκεηξηθά ζρήκαηα – Πεξίκεηξνο θαη 56, Γεσκεηξηθά ζρήκαηα Πνιχγσλα
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο
Λνγηζκηθό: Dr Geo

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

97

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

Οη αλαξηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ifigeneia.cti.gr παξνπζίαδαλ θάπνηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά, εκθάληδαλ ειιείςεηο ή επηδέρνληαη θάπνηεο βειηηψζεηο. Έηζη ινηπφλ
θξίζεθε αλαγθαίν ε αμηνιφγεζε λα γίλεη είηε κε ηε βνήζεηα βαζκνιφγεζεο, ζε φζα
απφ ηα εξσηήκαηα επηδέρνληαη απηνχ ηνπ είδνπο πξνζδηνξηζκφ, είηε κε ηνλ πνηνηηθφ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δελ δχλαηαη λα βαζκνινγεζνχλ κε βάζε
θάπνηα αξηζκεηηθή θιίκαθα.

4.2.2 Πξώηε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο
1. Πνηεο ηάμεηο αθνξνύλ νη αλαξηεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο
Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εκθαλίδεηαη ζηελ Δ΄ θαη
Σ΄ Γεκνηηθνχ, ελψ γηα ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ βξέζεθε κία κφλν θαηαρψξεζε
καζεκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο.

Δπηπιένλ

θάπνηεο

δξαζηεξηφηεηεο

είλαη

θαηαρσξεκέλεο πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, είηε ζε δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα
ηεο ίδηαο ηάμεο, είηε ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο. Απηφ ζπλέβε δηφηη νη ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο πινπνηψληαο ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα
ηε δηδαζθφκελε έλλνηα. Οη πεξηζζφηεξεο θαηαρσξήζεηο πεξηιάκβαλαλ κφλν ην
ζελάξην δηδαζθαιίαο θαη φρη ην ςεθηαθφ πιηθφ ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο. Φχιια
εξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε ζρεδφλ φια ηα ζελάξηα δηδαζθαιίαο, ελψ νη
πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε γλσζηηθή
πεξηνρή ηεο Γεσκεηξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε ηάμε βξήθακε:
Γηα ηελ Α΄ Γεκνηηθνύ : Έρνπλ θαηαρσξεζεί ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξά
ηηο Πξάμεηο κεηαμχ αξηζκψλ (Αξηζκεηηθή) θαη νη άιιεο δχν αθνξνχλ ηε γλσζηηθή
πεξηνρή ηεο Γεσκεηξίαο.
Γηα ηελ Β΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνύ: πλνιηθά ηέζζεξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Έρνπλ
θαηαρσξεζεί δχν δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ελφηεηα Αξηζκνί θαη Πξάμεηο, κία
δξαζηεξηφηεηα ζηηο Μεηξήζεηο θαη κία δξαζηεξηφηεηα κε ζέκα ηα Μνηίβα.
Γηα ηελ Γ΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Αμηνζεκείσην γεγνλφο απνηειεί ε
δηαπίζησζε φηη γηα ηελ Γ΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ππάξρεη κία κφλν

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

98

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

δξαζηεξηφηεηα καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γηα ηα θιάζκαηα, ηηο θιαζκαηηθέο
κνλάδεο θαη ηα ηζνδχλακα θιάζκαηα.
Γηα ηελ Γ΄ Σάμε: Έρνπλ θαηαρσξεζεί έμη δξαζηεξηφηεηεο ζπλνιηθά. Σξεηο
δξαζηεξηφηεηεο Γεσκεηξίαο, κία δξαζηεξηφηεηα ηαηηζηηθήο, κία δξαζηεξηφηεηα γηα
ηα θιάζκαηα θαη κία δξαζηεξηφηεηα κε Πξνβιήκαηα κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή,
κε ζθνπφ λα κάζνπλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα λνκίζκαηα, ηηο κνλάδεο κάδαο
θαη φγθνπ, θαη λα εθηεινχλ πξάμεηο θαη ζπγθξίζεηο κε δεθαδηθνχο αξηζκνχο.
Γηα ηελ Δ΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Έρνπλ αλαξηεζεί 13 δξαζηεξηφηεηεο
ζπλνιηθά. Δηδηθφηεξα αμηνινγήζεθαλ νθηψ δξαζηεξηφηεηεο Γεσκεηξίαο θαη πέληε
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηαηηζηηθήο.
Γηα ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Έρνπλ αλαξηεζεί

ελληά

δξαζηεξηφηεηεο, δχν δξαζηεξηφηεηεο Κιαζκάησλ, ηξείο δξαζηεξηφηεηεο ηαηηζηηθήο,
κία δξαζηεξηφηεηα γηα ηηο Μεηξήζεηο θαη ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο Γεσκεηξίαο.
ε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα ζεκεηψζνπκε πσο κε ηνλ φξν «δξαζηεξηφηεηα» πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ελλννχκε ηηο αλαξηήζεηο ζηελ
ηζηνζειίδα. Ζ δηεπθξίληζε απηή έρεη αμία δηφηη θάζε αλάξηεζε δελ απνηειείηαη
απνθιεηζηηθά απφ κία δξαζηεξηφηεηα αιιά κπνξεί λα πεξηέρεη θαη πεξηζζφηεξεο.
2. Πνηα ινγηζκηθά ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν θαη πνηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο
ησλ Μαζεκαηηθώλ αθνξνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο;
1. Πόζεο δξαζηεξηόηεηεο νξγαλώζεθαλ γηα θάζε ηάμε;
ΣΑΞΖ
Α
Β
Γ
Γ
Δ
Σ

ΠΛΖΘΟ
3
4
1
6
13
9

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαξηήζεθαλ ήηαλ ζπλνιηθά 36. Γηα ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ
αλαξηήζεθαλ ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ Β΄ Γεκνηηθνχ ηέζζεξηο, γηα ηελ Γ΄
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Γεκνηηθνχ κία δξαζηεξηφηεηα. Σελ δηδαθηέα χιε ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ θάιππηαλ 6
δξαζηεξηφηεηεο, ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ 13 δξαζηεξηφηεηεο θαη ηέινο γηα ηελ ηειεπηαία
ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, ηελ η΄, νξγαλψζεθαλ ελληά δξαζηεξηφηεηεο. Κάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ίδηαο ζεκαηηθήο
ελφηεηαο ζε παξαπάλσ απφ κία ηάμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηηθφο θ.
αινληθίδεο Ησάλλεο έρεη νξγαλψζεη κηα δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν «Σα θιάζκαηα», ε
νπνία είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ. Μειεηψληαο φκσο ην εθπαηδεπηηθφ
ζελάξην πνπ έρεη ζπληάμεη δηαπηζηψλνπκε φηη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη
νξγαλψζεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζκάησλ θαη ζηελ Γ΄
αιιά θαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεηαη.

Σν παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην πνζνζη ησλ

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί αλά ηάμε.
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ/ΣΑΞΗ
8%
25%

11%
Α
3%

Β
Γ
Γ

17%

Δ
Σ

36%

2. Πνηα ζεκαηηθή πεξηνρή ησλ Μαζεκαηηθώλ αθνξά θάζε δξαζηεξηόηεηα;
ΘΔΜΑΣΗΚΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ
Γεσκεηξία
ηαηηζηηθή
Κιάζκαηα
Αξηζκεηηθή
Πνζνζηά
Δμηζψζεηο
Μεηξήζεηο
Μνηίβα

ΠΛΖΘΟ
16
8
3
4
1
1
2
1
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Οη

αλαξηήζεηο

ζηελ

ηζηνζειίδα

ifigeneia.cti.gr

πεξηέρνπλ

πεξηζζφηεξεο

δξαζηεξηφηεηεο Γεσκεηξίαο. ρεδφλ νη κηζέο δξαζηεξηφηεηεο (16) πνπ έρνπλ
αλαξηεζεί αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεσκεηξίαο ζε δηάθνξεο ηάμεηο. Δίλαη θπζηθφ
επφκελν νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο λα αθνξνχλ ηελ Γεσκεηξία κηαο θαη ε
Γεσκεηξία απνηειεί δχζθνιε πεξηνρή κειέηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ κα θαη ε
Γεσκεηξία είλαη απηή ε πεξηνρή ησλ καζεκαηηθψλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ έλα πξφβιεκα, λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα ππνζέζνπλ
πάλσ ζε απηφ, λα δηαηππψζνπλ εγγξάθσο ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο, λα ηελ ππνζηεξίμνπλ
ή λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ αλ θάπνηνο ζπκκαζεηήο ηνπο ηηο θαηαξξίςεη. Δπίζεο δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ελεξγνχλ θαηά νκάδεο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηέρλε
ηνπ δηαιφγνπ, λα απμάλνπλ ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη
φρη λα αληαγσλίδνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Ύζηεξα αθνινπζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε αληηθείκελν ηε ηαηηζηηθή. ε πιήζνο
είλαη νη κηζέο (8) ηνπ κεγέζνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γεσκεηξίαο. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηαηηζηηθήο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα απηελεξγήζεη ή
λα δνπιέςεη κέζα ζε κηα νκάδα, λα ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαηππψζεη ηα δηθά ηνπ
ζπκπεξάζκαηα. Ύζηεξα ν δηάινγνο κέζα ζηελ νκάδα θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ
απμάλεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, ηνπο νπιίδεη κε ην ζάξξνο ηεο γλψκεο
ηνπο, γλψκε πνπ θαινχληαη λα ππεξαζπηζηνχλ. Απφ ηελ άιιε φκσο ηνπο καζαίλεη λα
ζπλδηαιέγνληαη, λα ππνρσξνχλ θαη λα ζέβνληαη ηελ άπνςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηαηηζηηθήο επίζεο ππνρξεψλνπλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ
γξαθήκαηα, λα θάλνπλ πνζνζηηαίεο αλαγσγέο, λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα
ησλ εξεπλψλ ηνπο κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
Αθνινπζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο Αξηζκεηηθήο (4) νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη είλαη
εμαηξεηηθά νιηγάξηζκεο αλ ζθεθηνχκε ην εχξνο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ
νκαδνπνηνχληαη ζηελ ελφηεηα ηεο Αξηζκεηηθήο. Δδψ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ
νξγαλσζεί

πεξηζζφηεξεο

δξαζηεξηφηεηεο

αλ

ζθεθηνχκε

πφζα

θαζεκεξηλά

πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ. Απηφ αο ην
ζεκεηψζνπκε σο κηα έιιεηςε.
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Αθνινπζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ θιαζκάησλ (3), νη νπνίεο είλαη πνιχ
ελδηαθέξνπζεο θαη πξσηφηππεο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ νξγαλψζεη ηε
δηδαζθαιία ησλ θιαζκάησλ. Καηά πνιχ ιηγφηεξεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ
Πνζνζηψλ (1), Δμηζψζεσλ (1) θαη Μνηίβσλ (1) ελψ 2 είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο
Μεηξήζεσλ.
Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα έλα ζπγθξηηηθφ γξάθεκα σο πξνο ην πιήζνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα.

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

Μοηίβα
Μεηπήζειρ
Δξιζώζειρ
Ποζοζηά
Απιθμηηική
Κλάζμαηα
ηαηιζηική
Γεωμεηπία
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3. Πνην ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηείηαη;
Ο πίλαθαο θαη ην ξαβδφγξακκα πνπ αθνινπζεί καο δίλνπλ κηα νκαδνπνίεζε ησλ
ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε αλεξηεκέλε δξαζηεξηφηεηα. Σα ελία
θξαηνχλ κε ίζν πιήζνο (8 ζε αξηζκφ) δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα
Λνγηζκηθά ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ην The Geometer’s Sketchpad. Ζ
δηαπίζησζε απηή θξίλεηαη απνιχησο θπζηνινγηθή κηαο θαη ηα Λνγηζκηθά ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε
δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (Γεσκεηξία,
ηαηηζηηθή, Αξηζκεηηθή θ.α.). Δπηπιένλ ην πεξηβάιινλ ησλ Λνγηζκηθψλ απηψλ είλαη
ειθπζηηθφ γηα ηνπο καζεηέο θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν (εκπινπηηζκέλν κε
ρξψκαηα θαη παξαζηάζεηο), ψζηε λα κελ ηνπο θνπξάδεη αιιά αληηζέησο λα ηνπο είλαη
επράξηζην. Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο είλαη θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ ηηο
νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ χιε θαη ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπο κε απνηέιεζκα λα επηδεηθλχνπλ εκπηζηνζχλε ζηα εξγαιεία πνπ απηφ ηνπο
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παξέρεη θαζψο θαη φηη ε επηκφξθσζή ηνπο ζε λέα ςεθηαθά εξγαιεία
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά.
Δθφζνλ

θαη

νη

πεξηζζφηεξεο

δξαζηεξηφηεηεο

ήηαλ

δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

αλαπηχζζνληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γεσκεηξίαο είλαη αλακελφκελν λα ρξεζηκνπνηείηαη
ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ The Geometer’s Sketchpad γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο. Σν
The Geometer’s Sketchpad ππνζηεξίδεη επίζεο ηε δηεξεπλεηηθή πιεπξά ηεο
πξαθηηθήο ηεο δηδαζθαιίαο, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα «παίδνπλ» κε ην ζρήκα,
λα παξαηεξνχλ θαη λα δηαηππψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Πξνάγεη ινηπφλ ηνλ
πεηξακαηηζκφ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο,
ηξνθνδνηεί ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη εληζρχεη ηε ζέιεζή ηνπο γηα κάζεζε.
Όιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη εμεγνχλ θαη ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σν δεχηεξν θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν
θπιινκεηξεηήο. Αθξηβψο πέληεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην θπιινκεηξεηή,
έλα εξγαιείν γεληθήο ρξήζεο θαη φρη έλα εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα
ηελ πινπνίεζή ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε
νξγάλσζε δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη γεληθά εχθνιε ζην πεξηβάιινλ ησλ
θπιινκεηξεηψλ γηα ην δάζθαιν. Έλαο επηπιένλ ιφγνο είλαη φηη νη καζεηέο
ρξεζηκνπνηνχλ ην internet ζπρλά ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ή ζηε ζρνιηθή αίζνπζα κε
απνηέιεζκα λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε ρξήζε ησλ
θπιινκεηξεηψλ.
Σέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχρζεθαλ ζην πεξηβάιινλ Revelation Natural Art θαη
ζην Microsoft Excel. Σν RNA είλαη έλα ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο πνπ επηηξέπεη
ηαπηφρξνλα ζηνπο καζεηέο λα παίμνπλ κε ηα ζρήκαηα (εθηφο απφ ηα ρξψκαηα),
γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ειθπζηηθφ ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ. Σν επέιεμαλ νη
εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ δηφηη επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη
ηεο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Ζ ηαηηζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ
Μαζεκαηηθψλ πνπ επηηέπεη ηελ πξνβιεκαηηθή εηζαγσγή κηαο έλλνηαο, ηε δξάζε θαη
νξγάλσζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία. Έηζη πινπνηήζεθαλ αξθεηέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ απηή ηελ πεξηνρή ησλ Μαζεκαηηθψλ. Γη’ απηφ θαη νη
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εθπαηδεπηηθνί επέιεμαλ έλα εξγαιείν γεληθήο ρξήζεο, ην Microsoft Excel γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν Microsoft Excel είλαη έλα εξγαιείν πνπ νη
πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ πψο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ ην Microsoft Excel επηηξέπεη
ην ζπλδπαζκφ αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ κε πνηθίιεο κνξθέο (κε ηε κνξθή
πίλαθα, γξαθήκαηνο δηαθφξσλ κνξθψλ, κε ηε ρξήζε θάπνησλ ζπλαξηήζεσλ) δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζην δάζθαιν λα νξγαλψζεη ηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο πνπ ζέιεη απφ
δηαθνξεηηθέο πιεπξέο θαη λα δψζεη κηα πνιχπιεπξε αλαπαξάζηαζε ηεο χιεο πνπ
ζέιεη λα δηδάμεη.
Σν Tux Paint, ην Σαμηλνκνχκε, ην Tabletop Junior θαη ην Microsoft Word
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ δχν δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ
κε ηε βνήζεηα ησλ: Hot Potatoes, Kindspiration, Dr Geo, Inspiration θαη
Υεισλφθνζκν. Μία θαη κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κε ηα ινγηζκηθά G
Compris, ινγηζκηθφ Puzzle, ν Καπεηάλ Μπνπξκπνπιήζξαο, Microsoft PowerPoint
θαη Αβάθην – Ναξθνπέδην.
Λνγηζκηθό

Γξαζηεξηόηεηεο

G Compris

1

Hot Potatoes

2

Kindspiration

2

Λνγηζκηθά Π.Η.

8

Tux Paint

3

Revelation Natural Art

4

Tabletop Junior

3

Microsoft Word

3

Λνγηζκηθφ Puzzle γεσκεηξηθψλ

1

ζρεκάησλ
Ο θαπεηάλ Μπνπξκπνπιήζξαο

1

Φπιινκεηξεηήο

5

The Geometer’s Sketchpad

8

Υεισλφθνζκνο

2

Microsoft Excel

4
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Inspiration

2

Dr Geo

2

Σαμηλνκνχκε

3

Microsoft PowerPoint

1

Αβάθην - Ναξθνπέδην

1

Λογιζμικά

G Compris
Hot Potatoes
Kindspiration

9

8

Λογιζμικά Π.Ι.

8

8

Tux Paint
Revelation Natural Art

7

Tabletop Junior

6

Microsoft Word

5

5

4

4
2

4

3 33

3

3

22
1

Λογιζμικό Puzzle
γεωμεηπικών ζσημάηων
Ο καπεηάν
Μποςπμποςλήθπαρ
Φςλλομεηπηηήρ
The Geometer’s Sketchpad
Υελωνόκοζμορ

2 22
11

1
0

Microsoft Excel

11

Inspiration
Dr Geo
Σαξινομούμε
Microsoft PowerPoint
Αβάκιο - Ναπκοπέδιο

΄

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

105

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

4. Ση

είδνπο

ινγηζκηθά

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

γηα

ηελ

νξγάλσζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ;
Οη δάζθαινη επέιεμαλ έλα πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ ή κε ινγηζκηθψλ γηα πινπνηήζνπλ
ηηο καζεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο καξηπξά πφζεο
δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ θάζε έλα απφ ηα είδε ινγηζκηθψλ.
ΔΗΓΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ
ΓΤΝΑΜΗΚΖ
ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ
LOGO
ΠΑΗΥΝΗΓΗ
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΞΑΚΖΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ
ΣΑΣΗΣΗΚΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΑΛΓΔΒΡΑ

ΠΛΖΘΟ
12
7
4
6
6
9
4
1

Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ινγηζκηθά δπλακηθήο
Γεσκεηξίαο. πγθεθξηκέλα 12 απφ ηηο 36 δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνην
ινγηζκηθφ δπλακηθήο Γεσκεηξίαο (θπξίσο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ The Geometer’s
Sketchpad). Καηά ηξεηο ιηγφηεξεο ήηαλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο δειαδή ινγηζκηθά ζπγγξαθήο, ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο,
παξνπζηάζεσλ, πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν (Microsoft Word, Excel, Power Point ή
Internet Explorer). Δθηά δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ Logo ή Logo – like
ινγηζκηθφ. Έμη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιάκβαλαλ δξαζηεξηφηεηεο δσγξαθηθήο θαη
πινπνηνχληαλ ζε πεξηβάιινλ δσγξαθηθήο θαη άιιεο ηφζεο ρξεζηκνπνίεζαλ ινγηζκηθφ
εμάζθεζεο. Ίδην πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ (ηέζζεξηο) πινπνηήζεθαλ ζε ινγηζκηθφ
παηγληψδνπο ηχπνπ θαη άιια ηφζα ζε ινγηζκηθά ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο (ηα
ινγηζκηθά ηνπ Π.Η. ή ην Tabletop). Σέινο κνλάρα κία δξαζηεξηφηεηα νξγαλψζεθε κε
ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ άιγεβξαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.
ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί αλαπαξίζηαληαη ην είδνο ησλ ινγηζκηθψλ πνπ
πινπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε
είδνο.
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ΔΙΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ
ΑΛΓΔΒΡΑ
ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ
ΔΞΑΚΖΖ
ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ
ΠΑΗΥΝΗΓΗ
LOGO
ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ
0

2

4

6

8

10

12

14

5. Πνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε θάζε εθπαηδεπηηθνύ
ζελαξίνπ;
ΔΡΓΑΛΔΗΑ

ΠΛΖΘΟ

Ζ/Τ

36

ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΑ

9

ΔΚΣΤΠΧΣΖ

4

ΜΟΛΤΒΗ

2

ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

3

ΠΡΟΠΑΗΓΔΗΑ ΑΠΟ
ΥΑΡΣΟΝΗ

1

CD PLAYER

1

ΠΗΝΑΚΑ

2

ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ

1

Καηαξρήλ, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη κε ηε
βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Γελ έρεη αλαξηεζεί θακία δξαζηεξηφηεηα πνπ λα
πινπνηείηαη ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ ινγηζκηθνχ.
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Δλληά δξαζηεξηφηεηεο γηα λα πινπνηεζνχλ ππνβνεζνχληαη απφ ηε ρξήζε
βηληενπξνβνιέα. Ο βηληενπξνβνιέαο πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα ηελ
επίδεημε ηνπ ινγηζκηθνχ ή γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο πάλσ ζηελ νπνία ζα
ζηεξηρζεί ε δξαζηεξηφηεηα ή γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θάζε νκάδαο
καζεηψλ.
Σέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ εθηππσηή γηα λα ηππψζνπλ νη καζεηέο ηηο
εξγαζίεο ή ηηο δσγξαθηέο ηνπο ελψ αμηνζεκείσην είλαη φηη ν καπξνπίλαθαο ρξεηάδεηαη
κφλν ζε δχν δξαζηεξηφηεηεο ελψ ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κνλάρα ζε κία.
Σξεηο δξαζηεξηφηεηεο πξνέβιεπαλ ηε ρξήζε γεσκεηξηθψλ νξγάλσλ γηα κέηξεζε
θάπνησλ κεγεζψλ θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο ψζηε λα εμαρζνχλ αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα.
Σν πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάζε εξγαιείν αλαπαξίζηαηαη
ζην παξαθάησ ξαβδφγξακκα.

ΔΡΓΑΛΔΙΑ
40
35
30
25
20
15
10
5
0

36

9
4

Ζ
Α
ΩΣ
ΛΔ
Π
Ο
Β
ΣΤ
ΡΟ
ΔΚ
ΟΠ

Τ
Ζ/

ΒΗΝ

ΣΔ

2

3

1

1

2

1

Η
Η
Α
Α
ER
ΝΑ
ΟΝ
ΤΒ
Α
Σ
Λ
ΑΚ
ΑΚ
Γ
AY
Ρ
Ν
L
Ν
Ρ
Η
Α
Η
ΜΟ
P
Υ
Π
Π
ΑΟ
CD
ΠΌ
ΚΟ
Α
ΡΗΚ
Η
Σ
Σ
Δ

ΔΗΑ
ΡΑ
ΩΜ
Γ
ΑΗΓ
Α
ΓΔ
Π
Ο
ΓΗ
ΠΡ
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4.3 Βαζκνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Παξαθάησ

αλαθέξεηαη

ε

αμηνιφγεζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

σο

πξνο

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ είλαη δπλαηφλ λα βαζκνινγεζνχλ κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ
ηέζεθαλ απφ ην πιαίζην αμηνιφγεζεο. Ζ θιίκαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έρεη
εχξνο 10 κνλάδεο ψζηε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηελ αμηνιφγεζε. Ο
παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε ιεθηηθή απνθσδηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγεκέλεο
θιίκαθαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Κάησ απφ 5 :

Αλεπαξθήο , αθαηάιιειε γηα ρξήζε ζε δηδαθηηθή
εθαξκνγή ζηελ ηάμε

6

Οξηαθά επαξθήο αιιά κε ειιείςεηο ή αζηνρίεο

7

Αξθεηά θαιή εξγαζία πνπ φκσο επηδέρεηαη βειηίσζε ή
ζπκπιήξσζε. ε θάζε πεξίπησζε επαξθήο γηα αμηνπνίεζε
ζηελ ηάμε

8 -9

Πνιχ θαιέο εξγαζίεο

10

Δμαηξεηηθέο εξγαζίεο

Μηα αλάξηεζε βέβαηα δελ ήηαλ πάληα ηζνδχλακε ζρεηηθά κε φια ηα πεδία. Θα
κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα αμίδεη 8 ζην ζελάξην αιιά ην ςεθηαθφ πιηθφ λα είλαη
ππνηππψδεο θαη φρη κε αξηηφηεηα θαηαζθεπαζκέλν ή ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο λα κελ
ππάξρεη θαζφινπ. Γηα απηφ ην ιφγν θάζε πεδίν βαζκνινγήζεθε μερσξηζηά θαη νη
βαζκνί αζξνίζηεθαλ ψζηε λα δψζνπλ έλα ζπλνιηθφ «βαζκφ» ζηελ θάζε
δξαζηεξηφηεηα. Σν πνην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην είδνο ηνπ θαη ηα είδε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαηαγξάθνληαη επίζεο. ηνλ επηζπλαπηφκελν
πίλαθα ηνπ Microsoft Excel θαηαγξάθνληαη θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο
άμνλεο αμηνιφγεζεο πνπ δηαηππψζακε παξαπάλσ.

Βάζια Οικονομοπούλος (Α. Μ. 290)

109

Γιπλωμαηική Δπγαζία: Δκπαιδεςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ με σπήζη ΣΠΔ ζηην διδαζκαλία ηων
Μαθημαηικών: Αναγκαιόηηηα, Δίδη και Αξιολόγηζη

4.3.1 Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο
Ζ βαζκνινγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ νκαδνπνηείηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θιάζεσλ:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

ΠΛΖΘΟ
1
10
5
4
10
3
3

Παξαηεξνχκε φηη κία δξαζηεξηφηεηα βαζκνινγήζεθε θάησ απφ ηξηάληα, γεγνλφο πνπ
ηελ θαζηζηά εληειψο αλεπαξθή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηάμε. Οη πεξηζζφηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο βαζκνινγήζεθαλ κε 31-40 ή κε 61-70. Οη κελ πξψηεο επηδέρνληαη
πνιιέο βειηηψζεηο, ελψ νη ηειεπηαίεο θξίλνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. Μφλν ηξεηο
δξαζηεξηφηεηεο βαζκνινγήζεθαλ κε 81-90 γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά πνιχ θαιέο.
Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο φκσο επηδέρνληαη βειηίσζε ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο άμνλεο
αμηνιφγεζεο. Κακία δξαζηεξηφηεηα απφ ηηο αμηνινγνχκελεο δελ θξίζεθε άξηζηε ζε
φινπο ηνπο άμνλεο. Μπνξεί θάπνηα δξαζηεξηφηεηα λα θξίζεθε κε άξηζην βαζκφ ζε
θάπνην άμνλα, ζε θάπνηνλ άιιν φκσο κπνξεί λα θξίζεθε εληειψο αλεπαξθήο.

ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
8%

3%

8%
28%

20-30
31-40
41-50
51-60
28%

61-70
14%

71-80
81-90

11%
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Δπηκέξνπο αμηνιόγεζε
1. Πιεξόηεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο
ην

ζεκείν

απηφ

ζα

αλαπηχμνπκε

ηελ

αμηνιφγεζε

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ηνλ πξψην άμνλα, δειαδή σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ
αλεξηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.


Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνινγήζακε δηαζέηνπλ φιεο ζελάξην
ζχκθσλα κε ην νπνίν πινπνηνχληαη ζηε ηάμε. Μνλάρα κία δελ δηαζέηεη
ζελάξην (ηνπιάρηζηνλ απηφ δελ είλαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα), φπσο
θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
ΔΝΑΡΗΟ
ΝΑΗ
OXI

ΠΛΖΘΟ
35
1

Σν ζελάξην είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ
ηάμε. ην ζελάξην αλαθέξνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη, ηα καζεζηαθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηε
δξαζηεξηφηεηα, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα, ε νξγάλσζε
ηεο ηάμεο, νη ηάμεηο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα, ην θεθάιαην ηε
δηδαζθαιία ηνπ νπνίνπ ππνζηεξίδεη

ε δξαζηεξηφηεηα θαη πνιιέο άιιεο

πιεξνθνξίεο. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη, ή ηνπιάρηζηνλ
πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζην ζελάξην, πξέπεη λα δίλνληαη κε ιεπηνκέξεηα
ψζηε λα θαηαθηψληαη πην εχθνια νη ζηφρνη πνπ είραλ αξρηθά ηεζεί. Σν λα
θαηαζθεπάζεηο κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα κελ νξίζεηο ην πιαίζην
κέζα ζην νπνίν απηή ζα αλαπηπρζεί θξίλεηαη απαγνξεπηηθφ κηαο θαη ζα
δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Μηα αλνξγάλσηε δξαζηεξηφηεηα
δελ ζα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη δελ
ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κφξθσζε ησλ καζεηψλ.
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Ζ πίηα πνπ αθνινπζεί καο δίλεη ηελ ζηαηηζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ χπαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζελαξίνπ ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.

ΔΝΑΡΙΟ
3%

ΝΑΗ
OXI

97%



Δμεηάδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο πξνο ηα θχιια εξγαζίαο δηαπηζηψζακε
φηη νθηψ απφ απηέο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ θχιια εξγαζίαο. Γεθαηξείο
ρξεζηκνπνίεζαλ έλα θχιιν εξγαζίαο, ηέζζεξηο δχν θχιια, απφ πέληε
δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηξία θαη ηέζζεξα θχιια εξγαζίαο θαη κία
δξαζηεξηφηεηα είρε πέληε θχιια εξγαζίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
ΦΤΛΛΑ
ΔΡΓΑΗΑ

ΠΛΖΘΟ

OXI

8

ΔΝΑ

13

ΓΤΟ

4

ΣΡΗΑ

5

ΣΔΔΡΑ

5

ΠΔΝΣΔ

1
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Σα θχιια εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηα ζε έλα ζελάξην γηα ηελ εθαξκνγή κηαο
δξαζηεξηφηεηαο γηαηί απνηεινχλ ηνλ νδεγφ ησλ καζεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο
έρεη θαηαζθεπάζεη ηα θχιια εξγαζίαο γηα λα ππνβνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ
λα θηάζνπλ ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ είρε αξρηθά ζέζεη. Έρεη
νξγαλψζεη ηε ξνή ηεο δηδαζθαιίαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πην
απνηειεζκαηηθή θαη λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σα
θχιια εξγαζίαο επίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην δάζθαιν σο
κνριφο αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαθηηθήο ψξαο. Με θαηάιιειε επέκβαζή ηνπ ηφηε κπνξεί λα δηνξζψζεη
ηπρφλ ιάζε ησλ καζεηψλ θαη αζηνρίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο. Σα θχιια εξγαζίαο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ ηνπο καζεηέο σο πιηθφ γηα ηελ επαλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο.
Παξαθάησ βιέπνπκε έλα ξαβδφγξακκα πνπ αλαπαξηζηά ην πιήζνο θχιισλ
εξγαζίαο αλά δξαζηεξηφηεηα.

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΠΔΝΣΔ
ΣΔΔΡΑ
ΣΡΗΑ
ΓΤΟ
ΈΝΑ
OXI
0



2

4

6

8

10

12

14

Σα αξρεία ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο
θάζε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ ππήξραλ ζε φιεο ηηο αλαξηήζεηο.
Μάιηζηα, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί νη
αλαξηήζεηο πνπ δελ ηα πεξηιάκβαλαλ (21) ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ
πεξηείραλ (15) ην ςεθηαθφ πιηθφ.
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ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΠΛΖΘΟ

ΝΑΗ

15

OXI

21

Σν ςεθηαθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο πην ζπγθεθξηκέλα είλαη
απαξαίηεην, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα ζειήζεη λα εθαξκφζεη ην ζελάξην
ζηελ ηάμε ηνπ λα έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ αιιά θαη ν
ζπγγξαθέαο – εθπαηδεπηηθφο λα παξνπζηάζεη έλα νινθιεξσκέλν «παθέην»
δηδαζθαιίαο.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ θαηαρσξεκέλν ην
ςεθηαθφ πιηθφ, ε πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ ήηαλ άξηζηε ζε φιεο θαζψο θαη ε
επάξθεηα θξίλεηαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθή.
Ζ πίηα πνπ αλαπαξηζηά ηελ χπαξμε ή φρη ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ αθνινπζεί
παξαθάησ.

ΦΗΦΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ

42%
ΝΑΗ
OXI
58%
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Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ δελ πεξηέρνπλ δηαθξηηά
θχιια αμηνιφγεζεο γηα ηνπο καζεηέο ζε πνζνζηφ 78% (28 δξαζηεξηφηεηεο).
Μφλν νη 8 απφ ηηο 36 δξαζηεξηφηεηεο (22%) πξνβιέπνπλ θάπνηα κνξθή
αμηνιφγεζεο γηα ηνπο καζεηέο, ΄πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα:
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΜΑΘΖΣΖ

ΠΛΖΘΟ

ΝΑΗ

8

OXI

28

Ζ αμηνιφγεζε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο έρεη ηηο εμήο κνξθέο. Ζ πξψηε
κνξθή εηζάγεηαη κε ερεηηθά ή εηθνληθά κελχκαηα («Μπξάβν! Σα
θαηάθεξεο»), χζηεξα απφ ηελ απάληεζε ησλ αζθήζεσλ ζηνλ ππνινγηζηή ελψ
ε άιιε πηνζεηεί ηελ αμηνιφγεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ζπλήζσο κε ηε κνξθή θχιινπ αμηνιφγεζεο ψζηε λα δηαπηζηψζεη ν δάζθαινο
αλ νη καζεηέο εκπέδσζαλ ηελ χιε. Μηα άιιε κνξθή αμηνιφγεζεο εθαξκφδεη ν
εθπαηδεπηηθφο θηλνχκελνο ζπλερψο κέζα ζηελ ηάμε, δίλνληαο νδεγίεο θαη
βνεζψληαο ηνπο καζεηέο ηνπ λα μεπεξάζνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο ηνπο.
Σν παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεη ηελ πξφβιεςε ζην ζελάξην γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΗ

22%

ΝΑΗ
OXI

78%
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ
γεληθφηεξα κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπο κέζα ζηελ ηάμε είλαη πνιχ ζεκαληηθή.
Δίλαη ν κνριφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή ν
εθπαηδεπηηθφο ζα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηνπ ζελαξίνπ.
Απηέο είηε ζα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζην ζελάξην ψζηε νη άιινη εθπαηδεπηηθνί πνπ
ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ λα ηηο ιάβνπλ ππφςε ηνπο, είηε ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη
ν ίδηνο γηα λα βειηηψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ή ην ζελάξην πνπ έρεη
θαηαζθεπάζεη.
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο
εκθαλίζηεθε θαη κε γξαπηή κνξθή ζε μερσξηζηφ θχιιν – εξσηεκαηνιφγην
πνπ ζα απαληήζνπλ νη καζεηέο κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπο αιιά θαη κε ηε
κνξθή παξαηεξήζεσλ πνπ δηαηππψλεη ζην ζελάξην ν ζπγγξαθέαο εθφζνλ έρεη
εθαξκφζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.
ηηο αμηνινγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο νη κηζέο δηέζεηαλ θάπνηα κνξθή
αμηνιφγεζεο ελψ νη άιιεο κηζέο φρη. πγθεθξηκέλα νη 18 δξαζηεξηφηεηεο
είραλ πξνβιέςεη ζην ζελάξηφ ηνπο αμηνιφγεζε, ελψ νη άιιεο 18 φρη.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΠΛΖΘΟ

ΝΑΗ

18

OXI

18

Ζ παξαθάησ πίηα καο δίλεη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πιήζνπο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηείραλ ή φρη αμηνιφγεζε κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηάμε.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΝΑΗ
OXI
50%

50%

2. Πιεξόηεηα ησλ ζελαξίσλ
Σα ζελάξηα πνπ ζπληάρζεθαλ θηλήζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζε ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν. Παξνπζίαδαλ φκσο πνιιέο ειιείςεηο. Θα αθνινπζήζεη κηα εθηελήο αλαθνξά
ζηνπο άμνλεο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζελαξίνπ.


ε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ αλαξηήζεθαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε
βαζκίδα ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. πγθεθξηκέλα γηα ηηο ηάμεηο πνπ έρνπλ
νξγαλσζεί νη δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη ιφγνο ζε θάζε κία απφ απηέο. Κάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο κάιηζηα νξγαλψζεθαλ θαηάιιεια ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηε
δηδαζθαιία κηαο ελφηεηαο ζε παξαπάλσ απφ κία ηάμεηο, κηαο θαη ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ππαγνξεχεη ηε δηδαζθαιία ηεο ίδηαο
καζεκαηηθήο έλλνηαο ζε δχν δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (φπσο π.ρ. ηα
θιάζκαηα δηδάζθνληαη ζηε Γ΄ θαη ηε Γ΄ Γεκνηηθνχ).



Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα ηε δηδαζθαιία ηεο νπνίαο ππνζηεξίδεη θάζε
δξαζηεξηφηεηα δελ αλαθέξεηαη ζε θάζε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
αμηνινγήζακε. ε θάπνηεο αλαθέξεηαη κφλν ν θιάδνο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηνλ
νπνίν αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα,
ζε θάπνηεο άιιεο πξνζδηνξίδεηαη κφλν ν αξηζκφο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ
ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη ζε κεξηθέο άιιεο αλαθέξεηαη θαη ν ηίηινο ηεο
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παξαγξάθνπ θαη ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα.


ε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα αλαξηψληαη ηα ςεθηαθά ή κε εξγαιεία πνπ
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Όιεο νη
δξαζηεξηφηεηεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο νξγαλσκέλεο ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ
ινγηζκηθφ ή ζε ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο, νπφηε ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
θξίλεηαη αλαγθαίνο. Δπηπιένλ ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηείηαη ν
βηληενπξνβνιέαο θπξίσο γηα λα γίλεη επίδεημε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ην
δάζθαιν, εηζαγσγή ηεο λέαο έλλνηαο ή θάπνησλ ζηνηρείσλ ζεσξίαο πνπ είλαη
απαξαίηεηα θαη ππνβνεζεηηθά ζηε δηδαζθαιία ή αθφκα παξνπζίαζε ησλ
εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξζηεξηφηεηαο κε επηηπρία.
Λίγεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεηάδνληαλ κε ςεθηαθά πιηθά, φπσο γεσκεηξηθά
φξγαλα ή καπξνπίλαθα θαη θηκσιίεο.



Όιεο νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ππνζηεξίδνπλ
φηη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο είλαη ν νκαδνζπλεξγαηηθφο.
Θεσξείηαη μεπεξαζκέλνο ν αγθψλαο ή ε πςσκέλε παιάκε πνπ έθξπβε ηε
ιχζε ηεο άζθεζεο ν έλαο καζεηήο απφ ηνλ άιιν. Ζ ζχγρξνλε παηδαγσγηθή
επηηάζζεη νη καζεηέο λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο (ησλ δχν, ησλ ηξηψλ, . . . ). Ζ
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηξνθνδνηεί ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηάινγν, ηνπο νπιίδεη κε ζάξξνο θαη απηνπεπνίζεζε ψζηε
λα ππνζηεξίδνπλ κε δχλακε ηελ άπνςε θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Μαζαίλεη
επίζεο ζηνπο κηθξνχο καζεηέο λα ζέβνληαη ηελ άπνςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο,
λα κελ ηνπο θνξντδεχνπλ, πξνάγεη ηελ αιιεινβνήζεηα θαη ηελ αιιειεγγχε
κεηαμχ ηνπο, απμάλεη ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο θαη κεηψλεη ηνλ αληαγσληζκφ
κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ βέβαηα ππάξρεη.
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ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ

ΠΛΖΘΟ

Εεπγάξηα

7

Εεπγάξηα - Σξηάδεο

15

Σξηάδεο

5

Σεηξάδεο

1

Πεληάδεο

2

Γελ αλαθέξεηαη

5

*ε κία δξαζηεξηφηεηα επηιέρζεθε ζηελ αξρή λα
δνπιέςεη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
ζε δεπγάξηα.
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί
(15) έρνπλ νξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζε νκάδεο ησλ δχν ή
ηξηψλ παηδηψλ. Απηή θαηά ηελ άπνςή καο ίζσο θαη λα είλαη ε θαιχηεξε
δηάηαμε κηαο θαη νη νιηγνκειήο νκάδεο δνπιεχνπλ θαιχηεξα, πην
ζπγθξνηεκέλα θαη πην απνδνηηθά. Αθνινπζεί ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε
δεπγάξηα κε πιήζνο 7, χζηεξα 5 δξαζηεξηφηεηεο επηιέγνπλ ηηο ηξηάδεο θαη ζε
άιιεο ηφζεο δελ αλαθέξεηαη ε δηάξζξσζε ηεο ηάμεο. Σέινο δχν κφλν
δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ζε πεληάδεο θαη κία ζε ηεηξάδεο. Οη
πνιππιεζείο νκάδεο πξνηηκήζεθαλ ειάρηζηα απφ ηνπο δαζθάινπο θαη θπξίσο
νη ιφγνη πνπ ηηο επέβαιαλ ήηαλ ρσξνηαμηθνί ή ε αλεπάξθεηα ζην πιήζνο ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Γ΄ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ν δάζθαινο επέιεμε νη
καζεηέο ηνπ πξψηα λα δνπιέςνπλ θαηά κνλάδεο, χζηεξα λα παξνπζηάζνπλ
ηελ εξγαζία ηνπο, ην ςπγείν ηνπο, θαη ηέινο αλαδεηνχλ, ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο
θαη δνπιεχνλ ζε νκάδεο δεπγαξηψλ. Ο ηξφπνο απηφο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο
ήηαλ ν θαηαιιειφηεξνο γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα
αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, λα
θαιιηεξγήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ
ηνπο, αθνχ ζα «εθηεζνχλ» ζε αθξναηήξην, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο
αλαδήηεζεο

ηεο

πιεξνθνξίαο

ζην

δηαδίθηπν

θαη

λα

ζπλδπάζνπλ

δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθέο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, λα πινπνηήζνπλ δειαδή
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φινπο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζην ζελάξην ηεο
δηδαζθαιίαο.
Σν ξαβδφγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζην
ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ.

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΑΞΗ
Γεν αναθέπεηαι
Πενηάδερ
Σεηπάδερ
Σπιάδερ
Εεςγάπια - Σπιάδερ
Εεςγάπια
0

2

4

6

8

10

12

14

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ



Ο κεγαιχηεξνο φγθνο δξαζηεξηνηήησλ (5) επηιέγεη ηελ πινπνίεζε κέζα ζε
κία δηδαθηηθή ψξα ή ζε έμη ψξεο θαη αθνινπζνχλ κε πιήζνο κία ιηγφηεξε (4)
νη δίσξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σξεηο δξαζηεξηφηεηεο επηιέγνπλ λα απαζρνιήζνπλ
ηε δηδαζθαιία γηα 3 ψξεο ή 5 – 6 δηδαθηηθέο ψξεο, απφ δχν δξαζηεξηφηεηεο
δηαξθνχλ 4 ψξεο ή 3 – 4 ψξεο ή 6 – 9 δηδαθηηθέο ψξεο. Σέινο νη ππφινηπεο
θαηεγνξίεο δηαξθνχλ απφ κία δηδαθηηθή ψξα.
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
νκαδνπνηνχληαη ζε θάζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή δηάξθεηα.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ

ΠΛΖΘΟ

1 ψξα

5

2 ψξεο

4

3 ψξεο

3

4 ψξεο

2

5 ψξεο

1

6 ψξεο

5

7 ψξεο

1
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Σν

9 ψξεο

1

15 ΄

1

30΄

1

3-4 ψξεο

2

3-5 ψξεο

1

5-6 ψξεο

3

5-7 ψξεο

1

6-9 ψξεο

2

8-14 ψξεο

1

10-11 ψξεο

1

Γελ αλαθέξεη

1

ξαβδφγξακκα

πνπ

αθνινπζεί

απνθαιχπηεη

ηε

δηάξθεηα

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην πιήζνο ηνπο.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
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Έλα ζηνηρείν πνπ έιεηπε απφ φιεο ζρεδφλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη
απνηππψλεηαη θαη απφ ην κέζν φξν ηνπ (5,97) είλαη ε έιιεηςε πξσηνηππίαο
ζην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δλψ ε θαζεκεξηλφηεηά καο δίλεη πνιιά
πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο
δξαζηεξηφηεηαο εθπαηδεπηηθήο παξφια απηά νη ζπγγξαθείο δελ ηα
ρξεζηκνπνίεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.



Ζ δηαζεκαηηθφηεηα θαη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα απνηεινχλ αληηθείκελν πξνο
αλαδήηεζε κηαο θαη ιίγεο δξαζηεξηφηεηεο αλέδεημαλ απηέο ηηο έλλνηεο. Ζ
δηεπηζηεκνληθφηεηα

παξαηεξήζεθε

κφλν

ζε

ειάρηζηεο

πεξηπηψζεηο

ζπλδπαζκνχ Μαζεκαηηθψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Αηζζεηηθήο Αγσγήο.


Σα γλσζηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο
δηδαζθφκελεο έλλνηεο αλαθέξνληαη κνλάρα ζε κία δξαζηεξηφηεηα. Οη
ππφινηπεο αλαιχνπλ κφλν ηνπο καζεζηαθνχο θαη γλσζηηθνχο ζηφρνπο πνπ
ζέηεη ην ελ ιφγσ ζελάξην ρσξίο λα αλαθέξνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ νη ίδηνη
νη εθπαηδεπηηθνί ή ζπλάδειθνί ηνπο έρνπλ εληνπίζεη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο
καζεκαηηθήο έλλνηαο.



Σα πεξηζζφηεξα ζελάξηα δηδαζθαιίαο δελ δηέζεηαλ βηβιηνγξαθία. Ο
παξαθάησ πίλαθαο θαλεξψλεη ην πιήζνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πνπ
παξέζεηαλ ή φρη ηε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπο.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

ΠΛΖΘΟ

ΝΑΗ

11

OXI

25

Μεηά

ηελ

αμηνιφγεζε

ησλ

καζεκαηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

ινηπφλ

δηαπηζηψζακε φηη ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα δελ αλαθέξεηαη ε
βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ θαη ηεο
εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν πνζνζηφ ησλ ζελαξίσλ πνπ δελ ηελ
αλαθέξεη είλαη ππεξδηπιάζην (69%)
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βηβιηνγξαθία. Σα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη θαη κε ηελ αλαινγηθή πίηα
πνπ αθνινπζεί:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

31%
ΝΑΗ
OXI
69%

3. Βαζκόο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ
Ζ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ παξαηεξήζεθε ζε
φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, έζησ θαη ζηνλ ειάρηζην βαζκφ ηεο νξγάλσζεο κηαο
δξαζηεξηφηεηαο κε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη καζεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο είραλ αλαπηπρζεί

κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κάιηζηα αξθεηέο απφ απηέο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαδεηθλχνπλ ηελ αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο. Γεδνκέλνπ φηη νη κηζέο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ
δξαζηεξηφηεηεο εθκάζεζεο – εμάζθεζεο – εκπέδσζεο δελ ήηαλ θαη νη
θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ άξηζηε αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ ΣΠΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα:


Ύζηεξα

απφ

ηελ

νινθιήξσζε

ηεο

κειέηεο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ήηαλ 7,94. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
θαηαλνήζεη ηελ πξφζζεηε παηδαγσγηθή αμία ησλ ΣΠΔ θαη έρνπλ εκπεδψζεη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Μπνξνχκε επίζεο λα
ηζρπξηζηνχκε φηη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ β΄ θχθινπ επηκφξθσζεο θηλήζεθε ζε
κέγηζην βαζκφ.


Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνινγήζακε ήηαλ δξαζηεξηφηεηεο
δηεξεχλεζεο. Αθνινπζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο θαη ππνιείπνληαη
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θαηά πνιχ νη δξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο, εθκάζεζεο, αλαθάιπςεο θαη
δεκηνπξγίαο. Ο παξαθάησ πίλαθαο νξγαλψλεη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο
επεμεξγαζίαο απηήο.

ΔΗΓΟ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
ΔΞΑΚΖΖ
ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΔΜΠΔΓΧΖ
ΔΚΜΑΘΖΖ
ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ

ΠΛΖΘΟ
16
20
1
2
2
1

Αλ αζξνίζνπκε ην πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο
βξίζθνπκε

απνηέιεζκα

21,

ελψ

αλ

αζξνίζνπκε

ην

πιήζνο

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ εμάζθεζεο, εθκάζεζεο θαη εκπέδσζεο βξίζθνπκε 20. Σα
απνηειέζκαηα ινηπφλ είλαη ζρεδφλ ίζα. Tν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη
ΣΠΔ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην βαζκφ πνπ ζα ήηαλ επηζπκεηφ. Οη
εθπαηδεπηηθνί αθνινχζεζαλ μαλά ηελ «πεπαηεκέλε» θαη αζθαιή νδφ ηεο
εμάζθεζεο θαη δελ πεηξακαηίζηεθαλ, νχηε πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα παξείραλ νπζηαζηηθή δηεξεπλεηηθή κάζεζε ζε φιε ηεο
έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αμηνζεκείσην είλαη φκσο θαη ην γεγνλφο φηη νη
άιιεο κηζέο

δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχζαλ ζε

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηεο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα λα νξγαλψζνπλ ηε δηδαζθαιία
ηνπο πην απνδνηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο παηδαγσγηθήο
επηζηήκεο.
4. Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ
ε απηφ ην ζεκείν ζα αμηνινγήζνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ
παξάγεηαη απφ θάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.


Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηείραλ ην ςεθηαθφ βξέζεθαλ
πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο πνπ ην πεξηείραλ. πγθεθξηκέλα 21 δξαζηεξηφηεηεο
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δελ πεξηείραλ ην ςεθηαθφ αξρείν, ελψ 15 ην ζπκπεξηιάκβαλαλ ζηελ
θαηαρψξεζή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα αδπλακία
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο θαη δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
λα αμηνινγήζνπκε ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα νινθιεξσκέλε.


Σν ςεθηαθφ πιηθφ θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη επαξθέο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο
πνπ έρεη ζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην ζελάξην δηδαζθαιίαο πνπ έρεη ζπληάμεη.
Δπίζεο θάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ηελ χιε πνπ
θαζνξίδεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε απνηέιεζκα λα θξίλεηαη άθξσο
ηθαλνπνηεηηθή ε πινπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη. Χο πξνο
ηελ θάιπςε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο χιεο ινηπφλ ην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ παξάγεηαη
είλαη άξηζην.



ε φζεο δξαζηεξηφηεηεο δηαηίζεηαη ην ςεθηαθφ πιηθφ εκθαλίδεηαη άξηην. Γελ
βξέζεθε θακία αλάξηεζε πνπ λα πεξηιακβάλεη ειιηπέο ςπθηαθφ πιηθφ ή πιηθφ
πνπ λα κελ ιεηηνπξγνχλ θαιά νη εθαξκνγέο ηνπ ή πιηθφ πνπ λα κελ
εκθαλίδνληαη φια ηα ςεθηαθά αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
εθπαηδεπηηθφ ζελάξην.

5. Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο πιεξόηεηαο ηνπ πιηθνύ ηεθκεξίσζεο
ε απηφ ηνλ άμνλα ζα παξνπζηάζνπκε ηε βαζκνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο.


Σα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη νη
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ θξίζεθαλ κε κέζν φξν 7,8
πεξίπνπ. Σα πεξηζζφηεξα ζελάξηα ήηαλ πιήξε θαη νινθιεξσκέλα σο πξνο ηα
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ηα απαξηήδνπλ. Κάπνηα απφ απηά φκσο παξνπζίαδαλ
ειιείςεηο σο πξνο ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνπλ, σο πξνο ηελ πξνζηηζέκελε
αμία ησλ ΣΠΔ (πνπ αλαθεξφηαλ ζε ειάρηζηα ζελάξηα δηδαζθαιίαο), σο πξνο
ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ην ζελάξην, σο πξνο ηα
γλσζηηθά

πξνβιήκαηα
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δηδαζθαιίαο (αλαθεξφηαλ κφλν ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην), σο πξνο ηηο
πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο θαλέλα ζελάξην δε ζπληάζζεη πξφηαζε γηα
επέθηαζε ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ νξγαλψλεη.


Ζ αμηνιφγεζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο έδεημε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 2
δξαζηεξηφηεηεο πήξαλ βαζκφ 2-3, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη πσο είλαη
αθαηάιιεια

πξνο

εθαξκνγή

ζηελ

ηάμε.

Σξεηο

δξαζηεξηφηεηεο

βαζκνινγήζεθαλ κε 7 θαη κία κε 6, κε απνηέιεζκα ηα θθχιια εξγαζίαο απηά
λα επηδέρνληαη πνιιέο βειηηψζεηο. Οη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο είραλ
αμηφινγα θχιια εξγαζίαο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε 8 έσο θαη 10.


Κακία δξαζηεξηφηεηα δελ πεξηείρε μερσξηζηφ εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ γηα ην καζεηή. Μεξηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα παξείραλ νδεγίεο
ρξήζεο πξνο ηνπο καζεηέο, νδεγίεο πνπ ζα ηηο δηαηππψζεη πξνθνξηθά ν
εθπαηδεπηηθφο ή ζα ηηο παξνπζηάζεη κε ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα. Διάρηζηεο
δξαζηεξηφηεηεο πξνέβιεπαλ ζην ινγηζκηθφ ηνπο ηελ παξνρή βνήζεηαο κε ηε
κνξθή ερεηηθνχ κελχκαηνο ή πιαηζίνπ θεηκέλνπ. Απηέο πνπ ην πξνέβιεπαλ
είηε κε ηε κία είηε κε ηελ άιιε κνξθή βαζκνινγνχληαη κε άξηζηα δηφηη είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα δέρνληαη ηε βνήζεηα απηφκαηα φηαλ ηε
ρξεηαζηνχλ θαη λα κελ πεξηκέλνπλ ην δάζθαιν λα ηνπο ηελ παξάζρεη θαη λα
γίλνπλ αληηιεπηνί απφ φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.



Οχηε θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ έρνπλ νξγαλσζεί μερσξηζηέο νδεγίεο ρξήζεο
ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νδεγίεο πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη νδεγίεο
πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξψο κνλάρα ζε κία
δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζηηο ππφινηπεο έρεη αθηεξσζεί κία κηθξή έθηαζε ζην
ζελάξην δηδαζθαιίαο πνπ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νδεγίεο σο πξνο ην
πψο ζα πινπνηήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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6. ρέδηα αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Δπίζεο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
θξίζεθε αλεπαξθήο. Πνιινί ζπγγξαθείο δειαδή ηελ παξέιεηςαλ θαη δελ ηεο έδσζαλ
ηελ πξέπνπζα ζεκαζία, ζην πξαθηηθφ ηνπιάρηζηνλ θνκκάηη ηεο ζχληαμεο ελφο
θχιινπ αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα:


Σξηάληα δξαζηεξηφηεηεο δελ ζπκπεξηιάκβαλαλ νχηε θχιιν αμηνιφγεζεο ηνπ
καζεηή, νχηε δηαηχπσλαλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζελάξην νδεγίεο
αμηνιφγεζεο γηα ηνπο καζεηέο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ππφινηπεο έμη
καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηέζεηαλ θχιιν αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ην
νπνίν είρε ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ δίλνληαλ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαη γη’ απηφ βαζκνινγνχληαη κε άξηζηνπο βαζκνχο (κία
κε 8, δχν κε ελληά θαη ηξεηο κε 10).



Οη 8 κφλν απφ ηηο 36 καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνινγήζακε
πξνέβιεπαλ δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηάμε. Μεξηθέο δηαηχπσλαλ κφλν ιεθηηθή αμηνιφγεζε
(ζπκπεξάζκαηα κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηελ ηάμε) ζε
θάπνην ζεκείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, ελψ δχν κφλν δάζθαινη
ζπλέηαμαλ εηδηθφ θχιιν αμηνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κνίξαζαλ
ζηνπο καζεηέο ηνπο ψζηε λα έρνπλ θαη γξαπηψο ηα απνηειέζκαηά ηεο. Γηα λα
βαζκνινγήζνπκε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ πινπνίεζή
ηνπο ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηήζακε ην 6 ηξεηο θνξέο, κία θνξά ην 8 θαη
ηέζζεξηο θνξέο ην 10.
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7. Γηαζεκαηηθόηεηα θαη δηεπηζηεκνληθόηεηα
ε απηφ ηνλ άμνλα αμηνιφγεζεο ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο
εκπιέθνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη χζηεξα θαηά
πφζν ε θάζε έλλνηα αληηκεησπίδεηαη φρη κφλν ππφ ην πξίζκα ησλ Μαζεκαηηθψλ αιιά
θαη ππφ ην πξίζκα θαη άιισλ επηζηεκψλ.


Οη

2

απφ

ηηο

36

εθπαηδεπηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

είραλ

ζηνηρεία

δηαζεκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θ. Κνπηζνχθνπ
Μαξίαο κε ηίηιν «Σν ςπγείν κνπ» ζπλδπάδεη ηελ ελφηεηα ησλ Μεηξήζεσλ
(Ννκίζκαηα) θαη ηελ ελφηεηα ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ (Πξάμεηο κε
δεθαδηθνχο).

Ζ

άιιε

δξαζηεξηφηεηα

έρεη

ηίηιν

«θηηζάξνληαο

κε

παξαιιειφγξακκα» θαη ζπλδπάδεη ηελ ελήηεηα ησλ Γεσκεηξηθψλ ρεκάησλ
(Πεξίκεηξνο) θαη ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο. Ο ζπλδπαζκψλ ησλ ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ ήηαλ άξηζηνο θαη ζηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο γη’ απηφ θαη
βαζκνινγήζεθαλ κε ηνλ αλάινγν βαζκφ.


Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πζηεξεί θαη απηή σο πξνο ην
πιήζνο

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

πνπ

ηελ

πξνάγνπλ.

Οη

πεξηζζφηεξεο

δξαζηεξηφηεηεο (7 θαη 5 αληίζηνηρα) ζπλδχαδαλ ηα Μαζεκαηηθά κε ηελ
Πιεξνθνξηθή

(Πξνγξακκαηηζκφ)

θαη

ηελ

Αηζζεηηθή

Αγσγή,

2

δξαζηεξηφηεηεο ζπλδπάδνπλ ηα Μαζεκαηηθά κε ηε Γιψζζα, θαη απφ κία
δξαζηεξηφηεηα ηα ζπλδπάδεη κε ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ηε Μνπζηθή, ηε
Γεσγξαθία θαη ηελ Αγσγή Τγείαο. πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα
ηζρπξηζηνχκε φηη ε νξγάλσζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ ζηφρεπε ζηελ
πξναγσγή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ελλνηψλ, αιιά ζηε
κνλφπιεπξε παξνπζίαζή ηνπο.
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Γεληθά πκπεξάζκαηα
Ύζηεξα απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία
θαηαιήγνπκε νινθιεξψλνληαο ηελ επεμεξγαζία ησλ αλεξηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα καζεκαηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.
Δίλαη γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ νξγαλψζεη νη δάζθαινη χζηεξα απφ
ηελ επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ ήηαλ θαηαξρήλ ζχκθσλεο κε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ.
Όιεο νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη απφθηεζε ηθαλνηήησλ., θαιιηεξγνχλ ηε καζεκαηηθή
γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ζηνηρεησδψλ
καζεκαηηθψλ κεζφδσλ. Μεξηθέο απφ απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ζπιινγηζκψλ θαη ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία
(θπξίσο νη δξαζηεξηφηεηεο Γεσκεηξίαο) ή ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα επηιχνπλ
πξνβιήκαηα. Όιεο φκσο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ
καζεηψλ γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζπλήζνπο θνβίαο πνπ
αηζζάλνληαη νη καζεηέο γηα απηή ηελ επηζηήκε.
Ζ

κέζνδνο

δηδαζθαιίαο

πνπ

επέιεμαλ

φινη

νη

εθπαηδεπηηθνί

ήηαλ

ε

νκαδνζπλεξγαηηθή. Ζ εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο απμάλεη ην αίζζεκα
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη πξνζθέξεη
πινπξαιηζκφ ζηηο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη νη καζεηέο λα
αληηκεησπίζνπλ. Δπίζεο δίλεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηα
καζεκαηηθά αθφκα θαη λα δηνξζψζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο - ζπλεξγάηεο ηνπο.
ηα πιαίζηα ηεο λέαο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηδαζθαιία, απαηηείηαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη επζχλε ζηε ζρνιηθή
θαζεκεξηλφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή δελ εμαληιείηαη ζηελ απιή θαη ηππηθή ζπκκεηνρή ζην
κάζεκα, αιιά πξφθεηηαη γηα κία ζηάζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάινγν θαη
ζπλεξγαζία. Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνινγήζεθαλ
δηέπνληαλ απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ:
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1) Ο εθπαηδεπηηθφο δε δηδάζθεη ηελ χιε κε ηελ θιαζζηθή κέζνδν ηνπ κνλνιφγνπ
εθθσλψληαο ηελ πξνο δηδαζθαιία ελφηεηα.
2) Ο δάζθαινο βνεζά ηνπο καζεηέο λα απηελεξγήζνπλ, ηνπο ελζαξξχλεη λα
αιιειεπηδξάζνπλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα κάζνπλ κέζα απφ απηή ηε
δηαδηθαζία.
3) Ζ αμηνιφγεζε πνπ πινπνηεί θξίλνληαο ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ
έρεη ζέζεη γηα ην κάζεκα ζηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηαπηφρξνλα κε ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο
ηνπ.
Οη θαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο δαζθάινπο γηα λα εηζάγνπλ ηε λέα
καζεκαηηθή έλλνηα πξνέξρνληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ ηε δσή, ηνλ πνιηηηζκφ.
Όηαλ ιέκε πνιηηηζκφ ελλννχκε ηε δσγξαθηθή, ηε ιατθή παξάδνζε, ηα έξγα ηέρλεο.
Λέγνληαο δσή ελλννχκε ηα αληηθείκελα πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαληήζνπκε ζηε δσή
καο, πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπκε. Κάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο
ηεο ηαηηζηηθήο θαη ησλ Μνηίβσλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηέηνηεο πξαθηηθέο γηα λα
εηζάγνπλ ηε λέα έλλνηα ή λα δεκηνπξγήζνπλ αζθήζεηο εμάζθεζεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε εκπέδσζε ηεο χιεο.
Σα παηρλίδηα απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν κέζν ησλ παηδηψλ γηα αλαθάιπςε λέσλ
γλψζεσλ θαη γηα ηελ εκπέδσζε θαη εθαξκνγή ησλ ήδε απνθηεκέλσλ. Διάρηζηεο
δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ινγηζκηθφ κε παηγληψδε ραξαθηήξα. Μνλάρα νη 4
απφ ηηο 36 εηζήγαγαλ ηε λέα έλλνηα ή εθάξκνδαλ αζθήζεηο εκπέδσζεο κε ην
ραξαθηήξα παηρληδηνχ.
Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνήγαγαλ ηελ παηδαγσγηθή αμία ησλ ΣΠΔ πην
απνηειεζκαηηθά ήηαλ απηέο ηηο Γεσκεηξίαο θαη ηεο ηαηηζηηθήο. Απηέο νη
δξαζηεξηφηεηεο επέηξεπαλ ηε δηεξεχλεζε, ηε δηαηχπσζε εηθαζηψλ θαη ηελ
επηβεβαίσζε – θαηάξξηςε – ηξνπνπνίεζή ηνπο, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Μεξηθέο εθ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ απιέο δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο νη νπνίεο λαη
κελ είλαη ρξήζηκεο ζηε δηδαζθαιία, κα ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ρσξίο ηε
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
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Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο 105 παξαηεξνχκε πσο νη ζπγγξαθείο πξνηηκνχλ
ηα ινγηζκηθά πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Γεγνλφο είλαη φηη ηα
ινγηζκηθά ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχην δηαζέηνπλ εχθνιν ζηε ρξήζε πεξηβάιινλ κε
φκνξθα, έληνλα ρξψκαηα πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ καζεηψλ θαη
θάλνπλ ηε δηδαζθαιία πην επράξηζηε. Δπηπιένλ ηα ινγηζκηθά ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ δίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
πινπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ
(ηαηηζηηθήο, Γεσκεηξίαο, Αξηζκεηηθήο) κηαο θαη γηα θάζε καζεκαηηθή ελφηεηα έρεη
αλαπηπρζεί ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Ζ πιεζψξα εθαξκνγψλ ησλ ινγηζκηθψλ ηνπ
Παηδαγσγηθνχ

Ηλζηηηνχηνπ

έρεη

σο

θπζηθφ

απνηέιεζκα

ην

πιήζνο

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί λα δηαπηζηψλεηαη απμεκέλν ζηηο αλαξηήζεηο.
Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο πξνηηκνχλ, κε ην ίδην πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, ην ινγηζκηθφ
The Geometer’s Sketchpad. Σν The Geometer’s Sketchpad είλαη έλα ινγηζκηθφ
Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο πνπ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιιέο δπλαηφηεηεο. Έρεη
δηαπηζησζεί πσο νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο
ηεο Γεσκεηξίαο κε απνηέιεζκα νη δάζθαινη λα ςάρλνπλ λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο,
πην απνδνηηθνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην αληηθείκελν ηεο Γεσκεηξίαο παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα νξγαλψζνπλ δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα
αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα, λα παξαηεξνχλ θαη λα εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα,
ρσξίο λα ηνπο δίλεηαη ε ζεσξία έηνηκε αιιά κε θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα ηελ αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο Γεσκεηξίαο πνπ
πινπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ απμάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ
ηθαλφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο δηαηχπσζεο εηθαζηψλ θαη ηελ επηβεβαίσζε ή ηελ
θαηάξξηςε θαη ηξνπνπνίεζή ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη
νη ίδηνη αλαθαιχπηνπλ ηνπο καζεκαηηθνχο θαλφλεο, ε απηνπεπνίζεζή ηνπο απμάλεηαη,
ελψ ηαπηφρξνλα ε θνβία ηνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά ειαηηψλεηαη.
Ηζρπξφ κεηνλέθηεκα γηα πνιιέο απφ ηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί ην
γεγνλφο φηη δελ απνθάιππηαλ ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαλ.

Ζ

Μαζεκαηηθή

επηζηήκε

είλαη

κία

επηζηήκε

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ππνζηεξίδεη πνιιέο άιιεο. Σε Φπζηθή, ηελ Οηθνλνκία, ηε
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Βηνινγία θ.α. ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεκαηηθέο έλλνηεο
αληηκεησπίδνληαλ κφλν κέζσ ηεο καζεκαηηθήο νπηηθήο θαη δελ γίλνληαλ εκθαλέο
(πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) ε χπαξμε ηεο έλλνηαο απηήο θαη ζε άιιεο επηζηήκεο.
Έλα άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ εληνπίζακε ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο
νπνίεο αμηνινγήζακε ήηαλ φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ ειιηπείο. ε πνιιέο
δξαζηεξηφηεηεο απνπζίαδε ην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ ζα παξαγφηαλ απφ ηελ πινπνίεζε
ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη απηήο θαζεαπηήο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αθφκα θαη ε βηβιηνγξαθία. ε κία καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
ζεκεηψζεθε αθφκα θαη απνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πάλσ ζην νπνίν ζα
ζηεξίδνληαλ ε δηδαζθαιία. Ζ ζεκαληηθφηεξε απνπζία φκσο θξίλεηαη απηή ηνπ
ςεθηαθνχ πιηθνχ κηαο θαη απηφ ήηαλ πνπ ζα θαζφξηδε θαη ην επίπεδν αμηνπνίεζεο
ησλ ΣΠΔ απφ ηε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
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