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4. ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
4.1. Σο Γνωζηικό Ανηικείμενο
ηελ παξνύζα δηδαζθαιία, δηδάρζεθε ην θεθάιαην 14, «Αξηζκνί κέρξη ην 3000»,
ην νπνίν αλήθεη ζηελ 3ε Δλόηεηα ηεο Α Πεξηόδνπ ηνπ εγρεηξηδίνπ ησλ Μαζεκαηηθώλ
ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ. Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, εληάζζεηαη ζηε δηδαζθαιία
ηεο επξύηεξεο ελόηεηαο, «Αξηζκνί θαη ύζηεκα Αξίζκεζεο». Οη καζεηέο γλσξίδνπλ
ήδε λα κεηξνύλ έσο ην 1000 από ηελ πξνεγνύκελε ηάμε, («Γλσξίδσ ηνπο αξηζκνύο
κέρξη ην 1000, Δπίζθεςε ζην ελπδξείν», Γ Πεξίνδνο, Δλόηεηα 7, Κεθάιαην 41). Σν
ίδην κάζεκα επαλαιακβάλεηαη ζηε Γ ηάμε σο επαλαιεπηηθό, («Αξηζκνί κέρξη ην
1000», Α Πεξίνδνο, Δλόηεηα 1, Κεθάιαην 1).
Η αξίζκεζε, απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θεθάιαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
Μαζεκαηηθώλ, θαζώο απνηειεί ηε βάζε γηα νπνηαδήπνηε καζεκαηηθή δηαδηθαζία. Γηα
ην ιόγν απηό δηδάζθεηαη πξννδεπηηθά ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ. Οη καζεηέο, καζαίλνπλ λα αξηζκνύλ από ην 1, (Α ηάμε, Α Πεξίνδνο,
Δλόηεηα 1, Κεθάιαην 4, «νη αξηζκνί από ην 1 έσο ην 5») έσο ην 1.000.000.000 θαη
άλσ (Δ ηάμε, Γ Πεξίνδνο, Δλόηεηα 9, Κεθάιαην 55, «Γλσξηκία κε ηνπο αξηζκνύο
1.000.000.000 θαη άλσ, ζην Πιαλεηάξην»)

4.2. Σα Τλικά και Δποπηικά Μέζα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
 1 Πξνηδέθηνξαο
 6 θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (laptop)
 5 Φύιια Δξγαζίαο (έλα ζε θάζε νκάδα)
 5 ρηιηνκεηξεηέο
 Μία παξαιιαγή ηνπ παξακπζηνύ: «Η Πξηγθίπηζζα Γπζθνινύια», ηνπ
Δπγέληνπ Σξηβηδά
 Σν Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό « Hot Potatoes»

4.3. Υπονική Γιάπκεια ηηρ Γιδαζκαλίαρ
Η δηδαζθαιία, δηήξθεζε 45΄. Αλαιπηηθόηεξα:
Α Φάζε: Δηζαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα (15΄)
Β Φάζε: Δπηζεκνπνίεζε/αλαθνίλσζε ηεο λέαο γλώζεο (5΄)
Γ Φάζε: Αζθήζεηο Δθαξκνγήο θαη Δκπέδσζεο (20΄)
Γ Φάζε: Αζθήζεηο Δπέθηαζεο (5΄)
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4.4. κοποί και ηόσοι ηος Μαθήμαηορ
θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο, είλαη κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη
καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα αξηζκνύλ κέρξη ην 3000. όζσλ αθνξά ηνπο
εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο ελόηεηαο, νη καζεηέο επηδηώθεηαη λα είλαη ηθαλνί λα:
1. Υξεζηκνπνηνύλ κε επρέξεηα ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο ζε θαηαζηάζεηο ηεο
θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο
2. Γηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 3000
3. Βξίζθνπλ ηνλ πξνεγνύκελν θαη ηνλ επόκελν ελόο δεδνκέλνπ αξηζκνύ θαη
γεληθά λα θαηαηάζζνπλ ηνπο αξηζκνύο αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο
4. Πεξλνύλ από ηελ γξαθή ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ κε ιέμεηο (ιεθηηθή γξαθή),
ζηε γξαθή ηνπο κε ςεθία (ζπκβνιηθή γξαθή) θαη αληίζηξνθα
5. Γηαθξίλνπλ ηηο κνλάδεο, ηηο δεθάδεο, ηηο εθαηνληάδεο θαη ηηο ρηιηάδεο
κεηαμύ ηνπο, θαζώο επίζεο θαη ηε ζρεηηθή ηνπο αμία
6. Αλαιύνπλ έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκό, ζε κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο,
ρηιηάδεο («δεθαδηθό αλάπηπγκα»)
Οη παξαπάλσ ζηόρνη, αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ αληηθεηκεληθή
πιεπξά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κόξθσζεο, δειαδή ζην πεξηερόκελν θαη ζηελ ύιε πνπ
πξέπεη λα δηδαρζεί. Λακβάλνληαο όκσο ππόςε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, ζα
κπνξνύζαλ λα πξνζηεζνύλ νξηζκέλνη αθόκα ζηόρνη, νη νπνίνη απνζθνπνύλ ζηελ
θαιιηέξγεηα θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, νη
καζεηέο επηδηώθεηαη λα αλαπηύμνπλ:
1. Σν πλεύκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθόηεηαο (εηαηξηθή εξγαζία)
2. ηελ απηνπεηζαξρία θαη ηελ ππνκνλή
3. ηελ έληαμε ζε κία νκάδα θαη γεληθόηεξα ηελ θνηλσληθνπνίεζε
4. ηελ εμνηθείσζε κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο (ρξήζε ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ από ηηο νκάδεο)
5. ηελ επαθή κε ηε ινγνηερλία

4.5. Πποϋπάπσοςζερ/Πποαπαιηούμενερ Γνώζειρ
Πξσηαξρηθό ξόιν ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ, δηαδξακαηίδνπλ νη
πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο. Οη καζεηέο, είηε από ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο, είηε
από απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζην ζρνιείν ζε πξνεγνύκελεο ηάμεηο ή καζήκαηα ηεο
ίδηαο ηάμεο, δηακνξθώλνπλ ζπλήζσο θάπνηεο ηδέεο, αληηιήςεηο θαη γλώζεηο,
εζθαικέλεο ή όρη ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ πξαγκαηεύνληαη κέζα ζηελ ηάμε. Η
ζπζζώξεπζε λέσλ γλώζεσλ από ην δάζθαιν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ήδε
πξνϋπάξρνπζεο, ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. Πάλσ ζε απηέο
ινηπόλ νθείιεη λα βαζηζηεί ν δάζθαινο θαη λα ηηο ελεξγνπνηήζεη, αμηνπνηώληαο ηεο
θαηάιιεια ζηε δηδαζθαιία ηεο λέαο γλώζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε γλώζεηο δελ είλαη
απνθνκκέλεο αιιά βαζίδνληαη ζηηο πξνϋπάξρνπζεο ηδέεο, απνθηνύλ λόεκα, γίλνληαη
πην εύθνια θαηαλνεηέο θαη θπζηθά δηαηεξνύληαη πεξηζζόηεξν ζηε κλήκε ησλ
καζεηώλ, αθνύ πιένλ δελ παξνπζηάδνληαη ζαλ θάηη μέλν θαη πξαθηηθά αλεθάξκνζην
αιιά ζαλ θάηη νηθείν θαη γλώξηκν.
Όζσλ αθνξά ζηηο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
ελόηεηα, απηέο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ηππηθέο ή επίζεκεο θαη άηππεο. ηηο
επίζεκεο, πεξηιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο κε ηνπο αξηζκνύο έσο ην 3000 γλώζεηο πνπ
έρνπλ ιάβεη νη καζεηέο ζην ζρνιείν. ηελ παξνύζα δηδαζθαιία, νη καζεηέο γλώξηδαλ
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λα κεηξνύλ έσο ην 1000 (Β ηάμε, Γ Πεξίνδνο, Δλόηεηα 7, Κεθάιαην 41, «Γλσξίδσ
ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 1000, Δπίζθεςε ζην ελπδξείν» θαη Γ ηάμε, Α Πεξίνδνο,
Δλόηεηα 1, «Αξηζκνί κέρξη ην 1000»).
ρεηηθά κε ηηο άηππεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ ελόηεηα πνπ ηνπο
δηδάρζεθε, απηέο δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 1000, αιιά έγηλε
θαλεξό όηη γλώξηδαλ λα κεηξνύλ θαη παξαπάλσ, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηηο
θνηλσληθέο ηνπο γλώζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζήκεξα έξρνληαη ζε επαθή
κε πνηθίιεο πεγέο πιεξνθνξηώλ, όπσο ην νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ, ηα
Μ.Μ.Δ., νη ζπλνκήιηθνη θαη ην Γηαδίθηπν, νη νπνίεο βξίζνπλ αλαθνξώλ ζρεηηθά κε
αξηζκνύο έσο ην 3000. Κάπνηα παξαδείγκαηα απηώλ ησλ αλαθνξώλ, είλαη νη
κεηξήζεηο ησλ απνζηάζεσλ ζε ρηιηόκεηξα, νη ρξνλνινγίεο, ε αξίζκεζε πιεζπζκώλ
θαη ε κέηξεζε ηνπ βάξνπο. Όια απηά, απμάλνπλ ην βαζκό εμνηθείσζεο ησλ παηδηώλ
κε ηνπο αξηζκνύο έσο ην 3000 από πνιύ λσξίο, θαζηζηώληαο ηνπο ηθαλνύο λα
αξηζκνύλ κέρξη ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πξηλ ηελ επίζεκε δηδαζθαιία ηνπο ζην
ζρνιείν.

4.6. Γιδακηικέρ Μέθοδοι
4.6.1. Γιαθεμαηικόηηηα
Σα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, απνηεινύλ κηα ξηδνζπαζηηθή δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε, πνπ αλαθέξεηαη όρη κόλν ζην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη
ζηε κέζνδν ηεο εξγαζίαο. Όζσλ αθνξά ζην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηα δηάθνξα
καζήκαηα εληαηνπνηνύληαη, θαηαιύνληαο ηα όξηα ησλ θαζηεξσκέλσλ δηδαθηηθώλ
αληηθεηκέλσλ θαη θαηαξγώληαο ηα ζύλνξα κεηαμύ ησλ καζεκάησλ. ρεηηθά κε ηε
κέζνδν ηεο εξγαζίαο, απηή ραξαθηεξίδεηαη από απηελέξγεηα θαη βίσζε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο, νδεγώληαο ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ κέζα
από ηνλ δηθό ηνπο πξνβιεκαηηζκό. Έηζη ε κάζεζε, δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα
ζεσξεηηθή βάζε, αιιά αμηνπνηείηαη κέζσ ηεο εξκελείαο, ηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο
ζθέςεο θαη ηεο εθαξκνγήο ζηε δσή.
πλεπώο, ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο ζε μερσξηζηά καζήκαηα,
θάζε άιιν παξά βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ παξερόκελε γλώζε θαη
λα ηελ εληαηνπνηήζνπλ ζην κπαιό ηνπο. Δμαηηίαο ινηπόλ ηεο δπζθνιίαο ησλ καζεηώλ
λα ζπλδέζνπλ ζην κπαιό ηνπο ηηο γλώζεηο πνπ ηνπο παξέρνληαη ηκεκαηηθά ζε θάζε
κάζεκα, πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζηα
ζρνιεία, ε νπνία κέζα από ηε ζπλεξγαζία καζεηή – δαζθάινπ, θαζνξίδεη
δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ
καζεηώλ. πλεπώο, «ην παηδί δηδάζθεηαη ρσξίο λα απνθόπηεηαη από ηε δσή, αιιά
κέζα ζηε δσή, κέζα ζην πεξηβάιινλ, κε ηε δσή θαη γηα ηε δσή». (Μαινύθαο, 1958,
ζει.5)
ηελ παξνύζα δηδαζθαιία, ε δηαζεκαηηθόηεηα απνηέιεζε ηε ζεκαληηθόηεξε ίζσο
Γηδαθηηθή Μέζνδν πνπ εθαξκόζζεθε, θαζώο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο,
θπξηάξρεζε ε ηδέα ηεο. ην πξώην κέξνο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, επηρεηξήζεθε κηα
ζύλδεζε αλάκεζα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Λνγνηερλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην
παξακύζη, ελώ ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκόο Μαζεκαηηθώλ κε
ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηελ Πιεξνθνξηθή. Πεξεηαίξσ αλάιπζε, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί παξαθάησ, θαζώο ε εηζαγσγή ηεο Λνγνηερλίαο ζηα Μαζεκαηηθά
θαη ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ, κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο απηνηειείο
Γηδαθηηθέο Μέζνδνη.
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4.6.2. Λογοηεσνία και Μαθημαηικά
Η Παηδηθή Λνγνηερλία, σο κία ηδηαίηεξε κνξθή δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζην
παηδί θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πιαίζην, είλαη έλα ηδηόηππν είδνο
ηέρλεο, πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί σο ρσξηζηή νληόηεηα θαη πξνζπαζεί λα αζθήζεη
επίδξαζε ηόζν ζηνλ ςπρηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό, όζν θαη ζηνλ λνεηηθό θόζκν ησλ
λεαξώλ καζεηώλ. Παξόιν όκσο ηε βαξύλνπζα ζέζε ηεο Λνγνηερλίαο ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία, όζσλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ηεο ζηα καζεκαηηθά, απηή βξίζθεηαη αθόκε
ζε πνιύ πξώηκν ζηάδην ζηα ειιεληθά ζρνιεία, ζε αληίζεζε κε ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, όπνπ ππάξρεη πιεζώξα εξεπλεηώλ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε
ηεο ζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία.
Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζπρλά, είλαη πώο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ηα γισζζηθά
καζήκαηα θαη κάιηζηα ε Λνγνηερλία κε ηα Μαζεκαηηθά. Η ζύλδεζε απηή, κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί εύθνια, αξθεί λα επηιεγνύλ βηβιία ζηα νπνία πεξηέρνληαη
καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο, όπσο εκεξνκελίεο, γελέζιηα θαη γεληθόηεξα
αξηζκνί, πνπ κπνξνύλ εύθνια λα παξαπέκςνπλ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
δεηνύλ επίιπζε.
Γεδνκέλεο ινηπόλ ηεο αλάγθεο γηα ζύλδεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηα ππόινηπα
καζήκαηα, απνθάζηζα λα εληάμσ ηε Λνγνηερλία θαη ζπγθεθξηκέλα ην παξακύζη γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ αξηζκώλ κέρξη ην 3000. Σν παξακύζη, ην νπνίν αλαθεξόηαλ ζε κία
άιιε επνρή, κε πξίγθηπεο θαη πξηγθίπηζζεο, κε ην θαηάιιεια νπηηθά εξεζίζκαηα
κέζσ ηνπ Power Point, βνήζεζε ηνπο καζεηέο, λα ζπλδέζνπλ καζεκαηηθέο ηδέεο κε
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ( γηα παξάδεηγκα ζύλδεζε αξηζκώλ κέρξη ην 3000 κε κέηξεζε
απνζηάζεσλ ζε ρηιηόκεηξα), θαη παξείρε έλα δηαθνξεηηθό πιαίζην γηα ηε ρξήζε ησλ
καζεκαηηθώλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο πξνζαξκόζηεθαλ
κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο
ελώ παξάιιεια πξνσζήζεθε ε θξηηηθή ζθέςε. Σν ζπκπέξαζκα από ηελ εθαξκνγή
ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζόδνπ, είλαη όηη ηα καζεκαηηθά πνπ εκπεξηέρνληαλ
ζην παξακύζη, δελ επεξέαζαλ άκεζα ηνπο καζεηέο, αιιά έγηλαλ αληηιεπηά σο
θαηαζηάζεηο ηνπ παξακπζηνύ, πνπ πεξηείραλ καζεκαηηθά. Καηαιήγνληαο, πξνθύπηεη
όηη ε αλαδήηεζε ησλ καζεκαηηθώλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηε Λνγνηερλία,
ζπκβάιιεη ζην λα απνθαιπθζεί όηη ηα καζεκαηηθά, είλαη ζπκθπή κε ηελ αλζξώπηλε
ζθέςε θαη επηθνηλσλία πάλσ ζε εκπεηξίεο ηεο δσήο.
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4.6.3. Νέερ Σεσνολογίερ
Η ηερλνινγία, έρεη δηεηζδύζεη ηόζν πνιύ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, ώζηε πιένλ
ζεσξείηαη απηνλόεην, όηη νη καζεηέο από ην δεκνηηθό ζρνιείν αθόκα ζα πξέπεη λα
απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ
ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο. Η ηερλνινγία όκσο δελ πξέπεη λα απνηειεί απηνζθνπό,
αιιά λα ρξεζηκνπνηείηαη κε θεηδώ θαη πάληα σο ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. Οη Νέεο Σερλνινγίεο δειαδή δελ απνηεινύλ ζε θακία
πεξίπησζε ππνθαηάζηαην ησλ καζεκαηηθώλ, ε αμία ησλ νπνίσλ, είλαη
αλακθηζβήηεηε, θαζώο είλαη απαξαίηεηα ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ησλ
καζεηώλ.
Ο όξνο ηερλνινγία, ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθώλ καζεκαηηθώλ, κπνξεί λα
αλαθέξεηαη ζε θαζεηί, από ηελ απιή αξηζκνκεραλή κέρξη ηελ πξνβνιή βίληεν θαη ηε
ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. ηε δηδαζθαιία ησλ αξηζκώλ κέρξη ην 3000,
αμηνπνηήζεθαλ θαηά θύξην ιόγν νη δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο. πγθεθξηκέλα, ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ρξεζηκνπνηήζεθε κε δύν
ηξόπνπο, αξρηθά σο ινγηζκηθό εξγαιείν (tool software), θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε
κνξθή Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό εξγαιείν Power Point,
ην νπνίν κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη κε ηελ εηζαγσγή εηθόλσλ, θίλεζεο θαη
θεηκέλνπ, ιεηηνύξγεζε γηα ηνπο καζεηέο σο έλαο επράξηζηνο θαη δηαζθεδαζηηθόο
ζπλδξνκεηήο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ. Ωζηόζν, ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθά
εξγαιεία, δε δηδάζθνπλ από κόλα ηνπο αιιά έρνπλ δεπηεξεύνληα ξόιν πεξηζζόηεξν,
ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία πην επράξηζηνπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, θαιύηεξσλ
νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη ζηελ επίηεπμε πην
«δσληαλώλ» δηδαζθαιηώλ. ην ζεκείν απηό, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη παξάιιεια
κε ην Power Point, ρξεζηκνπνηήζεθε πξνηδέθηνξαο, ώζηε όινη νη καζεηέο λα έρνπλ
ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ ην ινγηζκηθό.
ηε ζπλέρεηα, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πην δξαζηηθά.
Δθαξκόζηεθε δειαδή ην Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό «Hot Potatoes» γηα ηηο αζθήζεηο
Δθαξκνγήο θαη Δκπέδσζεο αξρηθά θαη Δπέθηαζεο ζηε ζπλέρεηα. ην ζεκείν απηό, ε
επαθή ησλ καζεηώλ κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ήηαλ άκεζε, θαζώο ε ιύζε
ησλ αζθήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ρσξίο ηδηαίηεξε
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. ε αληίζεζε κε ηα ινγηζκηθά εξγαιεία ηύπνπ «Power
Point», ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα δηδάζθνπλ, θαη ζπλεπώο
ρξεζηκνπνηνύληαη απηόλνκα θαη όρη ζπκπιεξσκαηηθά. Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό
«Hot Potatoes», παξείρε ζηνπο καζεηέο ηελ απαξαίηεηε εμάζθεζε ηεο γλώζεο πνπ
δηδάρζεθαλ, ζε έλα πεξηβάιινλ επράξηζην θαη δηαδξαζηηθό. Γηα ην ιόγν απηό ηα
παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ από ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη κάιηζηα
θάλεθαλ αξθεηά εμνηθεησκέλα. πλεπώο, ην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ησλ
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζηα ζρνιεία, ζε γεληθέο γξακκέο έγθεηηαη ζην
αιιεινδξαζηηθό πεξηβάιινλ, ην ραξνύκελν θιίκα πνπ δηακνξθώλνπλ θαη θπξίσο
ζηελ ηζρπξή παξώζεζε πνπ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην
κάζεκα.
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4.6.4. Δηαιπική Μέθοδορ Γιδαζκαλίαρ
Μηα επξέσο γλσζηή θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ζεσξείηαη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή ή νκαδηθή εξγαζία. Ωο νκαδηθή εξγαζία ζηελ πεξηνρή ηνπ
ζρνιείνπ, ελλνεί θαλείο γεληθά, εθείλε ηελ θνηλσληθή κνξθή εξγαζίαο, θαηά ηελ
νπνία θέξνληαη ζε πέξαο, ζρεηηθά απηόλνκα από νκάδεο καζεηώλ, νξηζκέλνη
δηδαθηηθνί – κνξθσηηθνί ζθνπνί. Απνηειεί δειαδή κία λέα κνξθή ζρνιηθήο εξγαζίαο,
ε νπνία ελεξγνπνηεί ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ, κε ην λα ηνπο θαζηζηά εηδηθνύο θνξείο
ηεο γλώζεο γηα ηελ πινπνίεζε ελόο θνηλνύ δηδαθηηθνύ ζηόρνπ. Ωο ππνθαηεγνξία ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε εηαηξηθή εξγαζία. Πξόθεηηαη γηα ηε
ζρνιηθή εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηνύλ δύν καζεηέο γηα έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.
ε απηή, ζπλαληηνύληαη δύν καζεηέο ζε κηα θνηλή εξγαζία.
Ο ιόγνο πνπ επηιέρζεθε απηή ε κνξθή ζπλεξγαζίαο αληί ηεο νκαδηθήο, ήηαλ
αθελόο γηαηί δελ γλώξηδα θαηά πόζν νη καζεηέο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ
ζπλεξγαηηθά ζε κεγάιεο νκάδεο. Δπηπιένλ, ε εηαηξηθή εξγαζία, θάλεθε λα ηαηξηάδεη
πεξηζζόηεξν ζηελ παξνύζα δηδαζθαιία γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο. Καηαξράο, όζσλ
αθνξά ζην πξώην κέξνο, όπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα ζπλεξγαζηνύλ γηα λα βξνπλ ηνλ
δεηνύκελν αξηζκό, λα ηνλ ζρεκαηίζνπλ ζηνλ ρηιηνκεηξεηή θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην
θύιιν εξγαζίαο, ζεσξώ όηη αλ ε νκάδα ήηαλ κεγαιύηεξε, ζα δεκηνπξγνύληαλ
εληάζεηο, γηαηί θάπνηνη καζεηέο δελ ζα είραλ θακία αξκνδηόηεηα κε απνηέιεζκα λα
δπζαλαζρεηνύλ. Αληαπηνύ, όληαο κόλν δύν κέιε ζε θάζε νκάδα, αθελόο επηηεύρζεθε
ν ζηόρνο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη αθεηέξνπ νη αξκνδηόηεηεο κνηξάζηεθαλ ζηα δύν θαη
ζπλεπώο θαλείο δελ έκεηλε άπξαγνο.
ην δεύηεξν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, όπνπ νη καζεηέο έιπζαλ αζθήζεηο ζε
ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ε εηαηξηθή εξγαζία, απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή έλαληη
ηεο αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο γηα ηξεηο ιόγνπο. Καηαξράο, νη ππνινγηζηέο δελ
επαξθνύζαλ γηα λα δνπιέςεη ν θάζε καζεηήο αηνκηθά. Δπηπιένλ, αλ ζπλεξγάδνληαλ
πεξηζζόηεξνη από ηξεηο καζεηέο ζε θάζε ππνινγηζηή, απηό δε ζα ιεηηνπξγνύζε
απνηειεζκαηηθά, θαζώο δε ζα πξνιάβαηλαλ όινη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή
ή ζα ηνλ ρξεζηκνπνηνύζε πνιύ ιίγν ν θαζέλαο, κε απνηέιεζκα λα δπζαλαζρεηεί θαη
λα βαξηέηαη όπνηνο πεξίκελε ηε ζεηξά ηνπ. Σέινο, παξά ηε ζρεηηθή εμνηθείσζε ησλ
καζεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπο, ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ,
ηα δεύγε νκάδσλ βνήζεζαλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ηνπο, θαζώο ν έλαο
καζεηήο ζπκπιήξσλε ηνλ άιιν όρη κόλν ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ ππνινγηζηή,
αιιά θαη ζρεηηθά κε ηε ιύζε ησλ αζθήζεσλ, ρσξίο λα γίλεηαη θαζαξία.
Από ηα παξαπάλσ ινηπόλ, πξνθύπηεη όηη ε εηαηξηθή εξγαζία κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά θαη ίζσο λα απνηειέζεη ηελ πξνεηνηκαζία γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.
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4.7. Ποπεία Γιδαζκαλίαρ
Α Φάζη: Διζαγωγή ζηη νέα γνώζη/Διζαγωγική δπαζηηπιόηηηα (15΄)
Η δηδαζθαιία, μεθίλεζε κε ηελ αθήγεζε κηαο παξαιιαγήο ηνπ παξακπζηνύ «Η
Πξηγθίπηζζα Γπζθνινύια», ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά. Σν παξακύζη, δηακνξθώζεθε θαηά
ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα απαηηεί ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, ππνινγίδνληαο
ηνλ επόκελν ή ηνλ πξνεγνύκελν αξηζκό ή θάλνληαο πξάμεηο κε αξηζκνύο κέρξη ην
3000. Οη καζεηέο θάζνληαλ αλά δύν θαη εξγάδνληαλ νκαδηθά (εηαηξηθή εξγαζία). ε
θάζε νκάδα, κνηξάζηεθε έλαο ρηιηνκεηξεηήο, όπνπ ηα παηδηά, ζρεκάηηδαλ ηνπο
αξηζκνύο πνπ έβξηζθαλ, θαζώο θαη έλα Φύιιν Δξγαζίαο, όπνπ θαηέγξαθαλ ηα
ρηιηόκεηξα πνπ ηαμίδεςε ν θάζε πξίγθηπαο γηα λα παληξεπηεί ηελ Πξηγθίπηζζα
Γπζθνινύια. Παξάιιεια, εθηόο από ηνλ αλάινγν ρξσκαηηζκό ηεο θσλήο θαη ηε
ζρεηηθή ζεαηξηθόηεηα ηεο αθήγεζεο, γηα λα γίλεη ην παξακύζη πην δσληαλό θαη
επράξηζην θαη λα εηζαρζνύλ νη καζεηέο πεξηζζόηεξν ζην θιίκα ηεο ηζηνξίαο,
πξνβάιινληαλ ζηνλ πξνηδέθηνξα εηθόλεο, ζρεηηθέο κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο
(θάζηξν, πξηγθίπηζζα, πξίγθηπεο).
Β Φάζη: Δπιζημοποίηζη/Ανακοίνωζη ηηρ νέαρ γνώζηρ (5΄)
Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ παηδηώλ, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζηα Φύιια
Δξγαζίαο ησλ νκάδσλ, νη καζεηέο ζύγθξηλαλ ηα ρηιηόκεηξα πνπ δηήλπζε ν θάζε
πξίγθηπαο θαη βξήθαλ πνηνο ηαμίδεςε από πην καθξηά. Έηζη θαηαιήμακε ζηνλ αξηζκό
3000 θαη αθνινύζεζε ην ηέινο ηνπ παξακπζηνύ, κε ηελ εύξεζε ηνπ πξίγθηπα πνπ ζα
παληξεπηεί ηειηθά ε πξηγθίπηζζα Γπζθνινύια, ην νπνίν ζηελ νπζία βξήθαλ νη
καζεηέο.
Γ Φάζη: Αζκήζειρ Δθαπμογήρ και Δμπέδωζηρ
Οη αζθήζεηο εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμ νινθιήξνπ ζε
ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ, κε ηε ρξήζε ελόο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ηνπ «Hot
Potatoes», ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξόπν, (θνπίδ, ζπκπιήξσζε θελώλ,
αληηζηνίρηζε, ζηαπξόιεμν θ.ιπ.) ώζηε λα είλαη πην ελδηαθέξνλ θαη επράξηζην γηα ηνπο
καζεηέο. Γηα ην ζθνπό απηό, δόζεθε ζε θάζε νκάδα έλαο θνξεηόο ππνινγηζηήο κε ηηο
αζθήζεηο, ώζηε ηα παηδηά λα εμαζθεζνύλ ζηε λέα γλώζε, λα εμνηθεησζνύλ κε ηε
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ νκαδηθά. Ο
ξόινο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ ελόηεηα απηή, ήηαλ θαζαξά ζπκβνπιεπηηθόο θαη
δεπηεξεύσλ, θαζώο νη καζεηέο εξγάδνληαλ απηελεξγά, ρσξίο λα εμαξηώληαη από ηηο
ππνδείμεηο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ.
Άζθεζε 1: Αληηζηνίρεζε
Οη καζεηέο, θιήζεθαλ λα αληηζηνηρίζνπλ ηνπο ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο (ζπκβνιηθή
γξαθή), κε ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία ηνπο (γξαπηή κνξθή). Η άζθεζε απηή, δελ
παξνπζίαζε θάπνηα δπζθνιία γηα ηνπο καζεηέο.
Άζθεζε 2: Κνπίδ
Οη καζεηέο, εδώ, έπξεπε λα επηιέμνπλ πώο δηαβάδεηαη ν θάζε ηεηξαςήθηνο αξηζκόο.
Η άζθεζε, πεξηειάκβαλε παξόκνηεο νλνκαζίεο αξηζκώλ, (π.ρ. ρίιηα εμαθόζηα εμήληα
ελληά θαη ρίιηα εμήληα ελληά) πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κπεξδέςνπλ ηνπο καζεηέο.
Παξόια απηά, νύηε θαη ζε απηή ηελ άζθεζε θάλεθε λα δπζθνιεύνληαη ηδηαίηεξα.
Άζθεζε 3: πκπιήξσζε Κελώλ
Η άζθεζε απηή, δεηνύζε από ηνπο καζεηέο λα αλαιύζνπλ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο, ζε κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο. Παξόιν πνπ
εδώ ρξεηάζηεθαλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνύκελεο αζθήζεηο, απηό
νθείιεηαη ζε θάπνηεο ηερληθέο δπζθνιίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξά ζε αδπλακία ησλ
καζεηώλ.
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Γ Φάζη: Αζθήζεηο Δπέθηαζεο (5΄)
Άζθεζε 4: ηαπξόιεμν
ηελ άζθεζε απηή, νη καζεηέο έπξεπε λα ζπκπιεξώζνπλ έλα ζηαπξόιεμν κε
αξηζκνύο, ηνπ νπνίνπ ε ιύζε, απαηηνύζε ηε ρξήζε γλώζεσλ ζρεηηθά κε αξηζκνύο έσο
ην 3000. Οη καζεηέο μεθίλεζαλ λα ιύλνπλ ην ζηαπξόιεμν, αιιά δελ πξόιαβαλ λα ην
νινθιεξώζνπλ.
Άζθεζε 5: πκπιήξσζε Κελώλ
ηελ άζθεζε απηή δίλνληαλ έλαο ηξηςήθηνο ή ηεηξαςήθηνο αξηζκόο έσο ην 3000 θαη
νη καζεηέο, θαινύληαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηα θελά κε ηνπο δύν πξνεγνύκελνπο ή ηνπο
δύν επόκελνπο αξηζκνύο. Η δπζθνιία ηεο άζθεζεο, ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο όηη νη
αξηζκνί απηνί, ήηαλ θνληά ζε αιιαγέο δεθάδσλ, εθαηνληάδσλ θαη ρηιηάδσλ (π.ρ. 789,
1001, 1999 θ.ιπ.). Γπζηπρώο, ν ρξόλνο δελ ήηαλ αξθεηόο θαη νη καζεηέο δελ
πξόιαβαλ νύηε θαλ λα μεθηλήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε.

4.8. Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ
Έλαο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηε δεκηνπξγία κίαο απνδνηηθήο θαη
ζύγρξνλεο δηδαζθαιίαο, είλαη ε αμηνιόγεζε. Οη θαηάιιειεο αμηνινγηθέο πξαθηηθέο,
ζπλπθαζκέλεο κε ηε δηδαζθαιία, ζα δώζνπλ έλαλ πξνζαλαηνιηζκό ζηε δηδαθηηθή
πξάμε, έηζη ώζηε λα βειηησζεί ε κάζεζε ησλ παηδηώλ. Αλ επηρεηξνύληαλ κηα
πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο αμηνιόγεζεο, απηή ζα πεξηγξαθόηαλ, σο «ε δηαδηθαζία
ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηε γλώζε, ηελ ηθαλόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαη
ηελ πξνδηάζεζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, θαζώο θαη
ηεο εμαγσγήο πνξηζκάησλ από απηά ηα ζηνηρεία γηα πνηθίινπο ζθνπνύο». Η ζεκαζία
ηεο αμηνιόγεζεο, είλαη δηηηή, αθελόο πιεξνθνξεί ην δάζθαιν γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη αθεηέξνπ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη
καζαίλνπλ ηόζν γηα ηηο αδπλακίεο ηνπο όζν θαη ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία. Πην
ζπγθεθξηκέλα, όζσλ αθνξά ην δάζθαιν, ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ:
 ηνλ πιεξνθνξεί γηα ην ξπζκό κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή
 ηνλ πξνθπιάζζεη από ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα λα θαηαβάιιεη κηα
πξνζπάζεηα θαη λα κελ πιεξνθνξείηαη γηα ηελ πξόνδό ηεο
 ηνπ παξέρεη δηδαθηηθή ζηήξημε, γηαηί δε κπνξεί ε δηδαζθαιία ηνπ λα έρεη
επηηπρία, αλ δε γλσξίδεη ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνύκελεο εξγαζίαο ηνπ
 ηνπ παξέρεη πιεξνθνξηαθή βάζε γηα λα κπνξεί λα αζθεί ην ζπκβνπιεπηηθό
ηνπ έξγν, εθόζνλ καζαίλεη ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αδπλακίεο, ηηο
πξνόδνπο θαη ηα θελά ησλ καζεηώλ ηνπ.
πλεπώο, γίλεηαη θαλεξό, όηη ε αμηνιόγεζε, είλαη πξσηαξρηθόο παξάγνληαο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο αγσγήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαη όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ
θαηάιιειν ηξόπν, ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό αθελόο ζηελ αύμεζε ηεο επίδνζεο
ησλ καζεηώλ ζηα δηάθνξα καζήκαηα θαη αθεηέξνπ ζηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο
δεηλόηεηαο ηνπ δαζθάινπ.
Όζσλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, εθαξκόζηεθαλ δύν κνξθέο
αμηνιόγεζεο, ε ηππηθή θαη ε άηππε. Από ηε κηα, άηππεο κνξθέο αμηνιόγεζεο,
απνηεινύλ, ε παξαηήξεζε ηεο εξγαζίαο ηεο θάζε νκάδαο, ησλ δηάθνξσλ εξσηήζεσλ
θαη απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δηδάζθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο,
θαζώο θαη ηνπ βαζκνύ ζπκκεηνρήο ηνπο θαζ’ όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Από
ηελ άιιε, νη ηππηθέο κνξθέο αμηνιόγεζεο, απνζθνπνύλ ζηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο
ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ καζεκαηηθή ζθέςε θαη αλαδήηεζε
ελόο απνηειέζκαηνο.
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Άηππεο κνξθέο αμηνιόγεζεο, εθαξκόζηεθαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαζθαιίαο, θαη θπξίσο ζην πξώην κέξνο πνπ πεξηειάκβαλε ηελ αθήγεζε ηνπ
παξακπζηνύ. ην ζεκείν απηό ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο έθαλαλ ζρόιηα ζρεηηθά κε
ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, δεηνύζαλ δηεπθξηλήζεηο θαη πξαγκαηνπνηνύζαλ δηάθνξνπο
ππνινγηζκνύο, όηαλ ε αθήγεζε ζηακαηνύζε θαη ζέηνληαλ έλα πξόβιεκα ζρεηηθά κε
ηνλ αξηζκό ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ δηήλπζε ν θάζε πξίγθηπαο. Δπίζεο, θαζνξηζηηθόο
ήηαλ ν ξόινο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, πξνηηκήζεθε ε εθαξκνγή άηππσλ κνξθώλ
αμηνιόγεζεο ζηε θάζε απηή.
ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ιύζνπλ θάπνηεο αζθήζεηο εκπέδσζεο θαη
εθαξκνγήο αξρηθά θαη επέθηαζεο κεηέπεηηα. Οη αζθήζεηο απηέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα λα ειεγρζνύλ νη γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηα όζα
δηδάρζεθαλ, λα δώζνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζθεθηνύλ κόλνη ηνπο θαη λα
εθθξάζνπλ ηδέεο, ζύκθσλεο κε ηε καζεκαηηθή ηνπο ζθέςε. Δθαξκόζηεθαλ δειαδή
ηόζν ηππηθέο κνξθέο αμηνιόγεζεο, (επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ αζθήζεσλ) όζν θαη
άηππεο (παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο).

5. ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Οη ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο αιιαγέο, επηηάζζνπλ ηε κεηαβνιή ηνπ ξόινπ ηνπ
δαζθάινπ, από απζεληία θαη απνθιεηζηηθό πνκπό ηεο ζηείξαο γλώζεο ζε ζύκβνπιν
θαη βνεζό ησλ καζεηώλ, ν νπνίνο όκσο, νθείιεη επηπιένλ λα δηαζέηεη επαξθείο
κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό έξγν πνπ παξάγεη. Ο
ζύγρξνλνο δάζθαινο δειαδή, νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε θξηηηθό
πλεύκα θαη λα αλαζηνράδεηαη πάλσ ζε απηή, ώζηε λα εληνπίδεη ειιείςεηο θαη
αδπλακίεο θαη λα ηηο αληηκεησπίδεη. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνθύπηεη ε αλάγθε γηα
απηναμηνιόγεζε ηνπ δαζθάινπ, ε νπνία ζα θαηαζηήζεη ην δάζθαιν πεξηζζόηεξν
απνηειεζκαηηθό θαη απνδνηηθό.
Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα παξαπάλσ ινηπόλ, ε απηναμηνιόγεζε ηεο παξνύζαο
δηδαζθαιίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε αλ επηδεηείηαη έλα νπζηώδεο δηδαθηηθό απνηέιεζκα.
ε γεληθέο γξακκέο, ε δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αθνινύζεζε πηζηά ην
αξρηθό πιάλν ζρεδηαζκνύ. Παξόια απηά, όπσο ήηαλ θπζηθό, ππήξμαλ ζεκεία όπνπ
εληνπίζηεθαλ θάπνηεο αδπλακίεο, θαη άιια όπνπ πξνρώξεζε θαιύηεξα από ην
αλακελόκελν.
Καηαξρήλ, όζσλ αθνξά ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο παξνύζαο δηδαζθαιίαο, έλα
ζηνηρείν, ην νπνίν δείρλεη ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο, είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη
καζεηέο αληηκεηώπηζαλ ηελ όιε δηδαθηηθή πξνζπάζεηα. Η αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ
ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνβνιή εηθόλσλ ζην Power Point, θξάηεζε ακείσην ην
ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ θαη Β΄
θάζεο, ελώ ε ιύζε ησλ αζθήζεσλ, ζηελ Γ΄θαη Γ΄ θάζε, ζε ειεθηξνληθνύο
ππνινγηζηέο, πξαγκαηηθά ηνπο ελζνπζίαζε.
Όπσο όινη γλσξίδνπκε, ηα παηδηά αγαπνύλ πνιύ ηα παξακύζηα, θαζώο ηνπο
ηαμηδεύνπλ ζε έλαλ θόζκν καγηθό θαη κπζηθό όπνπ όια είλαη πηζαλά. Γηα ην ιόγν
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απηό, ε αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνβνιή εηθόλσλ από
θάζηξα, πξίγθηπεο θαη πξηγθίπηζζεο ζην Power Point, δεκηνύξγεζε ηόζν επράξηζην
θαη δηαζθεδαζηηθό θιίκα ζηελ ηάμε, ώζηε νη καζεηέο δελ αηζζάλνληαλ όηη έθαλαλ
καζεκαηηθά, έλα κάζεκα πνπ παξαδνζηαθά ζεσξείηαη δύζθνιν θαη βαξεηό γηα ηελ
πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ. ηε ζπλέρεηα, ην Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό Hot Potatoes,
κε ην ραξνύκελν πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο έμππλεο αζθήζεηο ηνπ, ελεξγνπνίεζε αθόκε
πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη αύμεζε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο γηα
ζπκκεηνρή. πλεπώο, απηό πνπ έγηλε θαλεξό, είλαη όηη παξά ηε κέρξη ηώξα
επηθξαηνύζα αληίιεςε όηη ηα καζεκαηηθά είλαη έλα απαηηεηηθό θαη μεθνκκέλν από ηε
δσή κάζεκα, απηό δελ ηζρύεη πιένλ, θαζώο ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο
ζεσξίεο, ηα καζεκαηηθά όρη κόλν κπνξνύλ λα εηζάγνπλ εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ δηάθνξσλ ελλνηώλ, αιιά θαη λα δηδαρζνύλ κε
δεκηνπξγηθό θαη επράξηζην ηξόπν, γεγνλόο πνπ απνδείρζεθε ζηελ παξνύζα
δηδαζθαιία.
ρεηηθά κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζεσξώ όηη επηηεύρζεθαλ
ζην κεγαιύηεξν βαζκό θαη νη έμη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη
αθελόο ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ελόηεηαο θαη αθεηέξνπ ζηελ ηζρπξή
δπλακηθή ηεο ηάμεο ζηα καζεκαηηθά γεληθόηεξα θαη ζηελ αξίζκεζε εηδηθόηεξα.
Δπίζεο, ζηα ζεηηθά ηεο παξνύζαο δηδαζθαιίαο, ζεσξώ όηη αλήθεη θαη ε εθαξκνγή ηεο
εηαηξηθήο εξγαζίαο, ε νπνία όκσο ιεηηνύξγεζε θαιύηεξα ζην δεύηεξν κέξνο ηεο
δηδαζθαιίαο (επίιπζε αζθήζεσλ ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο). ην πξώην
κέξνο (αθήγεζε παξακπζηνύ), νξηζκέλεο νκάδεο, δπζθνιεύζεθαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
νκαδηθά, κε απνηέιεζκα λα κνηξάδνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα ν έλαο λα
ζρεκαηίδεη ηνλ αξηζκό ζηνλ ρηιηνκεηξεηή θαη ν άιινο λα ζπκπιεξώλεη ην θύιιν
εξγαζίαο, ρσξίο όκσο ζηελ νπζία λα ζπλεξγάδνληαη, θαζώο δε ζύγθξηλαλ κεηαμύ
ηνπο ηα δεδνκέλα, ιεηηνπξγώληαο δειαδή ζηελ νπζία αηνκηθά. Οη δπζθνιίεο απηέο
πάλησο, θάλεθε λα παξαθάκθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα.
Βέβαηα, όπσο αλακελόηαλ, ππήξμαλ θαη θάπνηεο αξλεηηθέο παξάκεηξνη, κε
θπξηόηεξε ηε κε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Hot Potatoes ζε θάπνηα ζεκεία. Σν
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό, παξέρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία γξήγνξσλ
ζηε ιύζε θαη επράξηζησλ ζηελ αηζζεηηθή αζθήζεσλ. Παξόια απηά, δελ είλαη αξθεηά
επέιηθην, θαζηζηώληαο ηε ρξήζε ηνπ από ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ δεκνηηθνύ δύζθνιε
έσο θαη αδύλαηε ρσξίο ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα από ηνλ δηδάζθνληα.
Γηα παξάδεηγκα, κία δπζθνιία ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη όηη νη απαληήζεηο πξέπεη λα
δίλνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Αλ δειαδή νη καζεηέο γξάςνπλ «1» ελώ ζην
πξόγξακκα έρεη θαηαρσξεζεί σο ζσζηή απάληεζε ε ιέμε «έλα», ηόηε απηή ζεσξείηαη
ιαλζαζκέλε. Γηα ην ιόγν απηό, ελώ αξρηθά είρα ζρεδηάζεη λα δηνξζώλνπλ νη καζεηέο
κόλνη ηνπο ηηο αζθήζεηο παηώληαο ην θνπκπί «check», εληζρύνληαο έηζη ηελ
απηελέξγεηά ηνπο, απηό ηειηθά δελ ήηαλ δπλαηό λα πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ ησλ
δπζθνιηώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Έηζη, θάζε θνξά πνπ νη νκάδεο ηειείσλαλ ηελ θάζε
άζθεζε, ζηακαηνύζακε θαη όινη καδί ειέγρακε ηηο απαληήζεηο.
Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Hot Potatoes, απνδείρζεθε αξθεηά ρξνλνβόξα.
Οη καζεηέο κπνξεί λα ήηαλ εμνηθεησκέλνη ζε κεγάιν βαζκό κε ηε ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ αιιά θαη πάιη, ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπο δελ ηνπο
επέηξεπε λα δνπιεύνπλ κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη επρέξεηα. Σν γεγνλόο απηό είρε σο
απνηέιεζκα λα ρξεηαζηνύλ 20΄ιεπηά γηα ηε ιύζε ησλ αζθήζεσλ εθαξκνγήο θαη
εκπέδσζεο θαη ζπλεπώο λα κελ πξνιάβνπλ λα νινθιεξώζνπλ ηηο δύν ηειεπηαίεο
αζθήζεηο επέθηαζεο.
Αλ πξαγκαηνπνηνύζα θάπνηεο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία κνπ, απηέο ζα αθνξνύζαλ
απνθιεηζηηθά ην δεύηεξν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ρξήζε ηνπ
Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ Hot Potatoes. Όπσο θάλεθε, νη καζεηέο αληηκεηώπηζαλ
θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα εμαιεηθζεί κε
ιίγε εμάζθεζε. Δληνύηνηο, απηό ζα ήηαλ δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία είλαη κεκνλσκέλε. Δπίζεο, όζσλ αθνξά ζηε
δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ, ζα κπνξνύζα λα δώζσ ιηγόηεξεο αζθήζεηο (π.ρ. δύν αζθήζεηο
εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο θαη κία άζθεζε επέθηαζεο), ώζηε λα πξνιάβνπλ λα ηηο
ιύζνπλ ζηα ίδηα ρξνληθά πιαίζηα. Παξά ηηο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ, δελ ζα
έβγαδα ην «Hot Potatoes» από ηε δηδαζθαιία κνπ, γηαηί ζεσξώ, πσο ηα
πιενλεθηήκαηά ηνπ αληηζηαζκίδνπλ θαη κε ην παξαπάλσ ηηο ειιείςεηο ηνπ, θαζώο ζε
αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο αζθήζεηο, αθελόο ππάξρεη πνιύ κεγαιύηεξνο βαζκόο
παξώζεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηώλ θαη αθεηέξνπ νη καζεηέο έξρνληαη ζε
επαθή κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη εμνηθεηώλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπο, εθόδην
απαξαίηεην ζηε ζύγρξνλε ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλε θνηλσλία, ζηηο απαηηήζεηο ηεο
νπνίαο ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζνπλ κειινληηθά.
πλνςίδνληαο, είκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε από ηελ έθβαζε ηεο παξνύζαο
δηδαζθαιίαο, θαζώο αθελόο επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά θαη
αθεηέξνπ νη καζεηέο ελεξγνπνηήζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ κα δσληάληα θαη ελδηαθέξνλ
ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. πλεπώο, ηόζν ην παξακύζη, πνπ εηζήγαγε ηνπο
καζεηέο ζηε Λνγνηερλία, ζπλδπάδνληάο ηε κε ηα Μαζεκαηηθά, όζν θαη ε ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ από ηνπο καζεηέο, δεμηόηεηαο απαξαίηεηεο ζηε ζύγρξνλε
επνρή, δίλνπλ έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο Γηαζεκαηηθόηεηαο, πνπ απνηειεί θπξίαξρν
ζηόρν ζηηο ζύγρξνλεο δηδαζθαιίεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζύλδεζε ησλ καζεκαηηθώλ
κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, πνπ είλαη θαη ην δεηνύκελν ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηηο
ζύγρξνλεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1.Θ ΠΡΙΓΚΙΠΙΑ ΔΤΚΟΛΟΤΛΑ
(παραλλαγι του αντίςτοιχου παραμυκιοφ του Ευγζνιου Σριβιηά)
Ηοφςε κάποτε μια πολυχαϊδεμζνθ και τριςχαριτωμζνθ πριγκίπιςςα που τθ λζγανε
Δυςκολοφλα. Θ Δυςκολοφλα είχε ζνα μικρό ελάττωμα: τθσ άρεςε να διαλζγει. Και όχι μόνο
τθσ άρεςε να διαλζγει, αλλά αργοφςε πολφ να αποφαςίςει τι ακριβϊσ προτιμοφςε.
Μια μζρα τθν κάλεςε ο βαςιλιάσ και τθσ είπε αυτά τα λόγια:
- Κόρθ μου Δυςκολοφλα, ζφταςε ο καιρόσ να παντρευτείσ.
- Αλικεια; τι ωραία!
- Ναι. Πεσ μου λοιπόν ποιόν κζλεισ;
- Μμμμμμμ….. δεν ξζρω, κζλω να μαηευτοφνε πάρα πολλοί πρίγκιπεσ ςτο παλάτι και να
διαλζξω.
Ζτςι λοιπόν, ο βαςιλιάσ, που αγαποφςε πολφ τθ Δυςκολοφλα και δεν τθσ χάλαγε ποτζ
χατίρι, ζβγαλε φιρμάνι και κάλεςε όλουσ τουσ πρίγκιπεσ από τα κοντινά και μακρινά
βαςίλεια, από το Αβγατθγανιςτάν, από το Πιπεροφ, από τθ χϊρα του χαςμουρθτοφ, από το
Κουφζιτ, τθ Μαντηουρία, τθν Κουμαςιλάνδθ, το Βελουδιςτάν και πολλζσ ακόμα χϊρεσ, να
ζρκουν ςτο παλάτι τθν άλλθ Κυριακι.
Σθν άλλθ Κυριακι το παλάτι ιταν γεμάτο πρίγκιπεσ. 30 πρίγκιπεσ για τθν ακρίβεια. Ζγινε
θςυχία και θ πριγκίπιςςα Δυςκολοφλα, χαριτωμζνθ και ντροπαλι, μπικε ςτθν αίκουςα του
κρόνου.
Λοιπόν ορίςτε, εδϊ είναι όλοι οι πρίγκιπεσ ζδειξε ο βαςιλιάσ. Βλζπεισ; Πρίγκιπεσ από χϊρεσ
τροπικζσ, πρίγκιπεσ από χϊρεσ κοντινζσ, πρίγκιπεσ από χϊρεσ μακρινζσ, πρίγκιπεσ από τα
πζρατα του κόςμου, πρίγκιπεσ να φάν’ κι οι κότεσ. Ποιόν προτιμάσ;
- Χμμμμμ…. Δεν είμαι και πολφ ςίγουρθ, είπε θ Δυςκολοφλα. Πάντωσ ο πρίγκιπασ που κα
παντρευτϊ κζλω να ζχει ςγουρά μαλλιά
- όλοι οι πρίγκιπεσ με ίςια μαλλιά μποροφν να πθγαίνουν! Φϊναξε ο βαςιλιάσ.
- οι φαλακροί τι να κάνουν; Ακοφςτθκε μία φωνι από το βάκοσ.
- να πθγαίνουν!
- αν αγοράςουμε περοφκα επιτρζπεται να μείνουμε ςτον επόμενο γφρω; Ρϊτθςε ζνασ
φαλακρόσ που εξακολουκοφςε να ελπίηει.
- αποκλείεται! Αποφάνκθκε ο βαςιλιάσ.
- οι ςγουρομάλλθδεσ με τριχόπτωςθ τι να κάνουνε; Ακοφςτθκε μια άλλθ φωνι.
- να πάνε κι αυτοί ςτθν ευχι του κεοφ!
Ζτςι λοιπόν, δζκα πρίγκιπεσ με ίςια μαλλιά ζφυγαν τραβϊντασ τα μαλλιά τουσ και τουσ
ακολοφκθςαν άλλοι τόςοι φαλακροί και ζνασ ςγουρομάλλθσ με τριχόπτωςθ.
- ορίςτε ζμειναν μόνο οι ςγουρομάλλθδεσ πρίγκιπεσ. Ποιόν απ’ όλουσ προτιμάσ; Ρϊτθςε ο
βαςιλιάσ;
- Χμμμ…. Δεν είμαι και πολφ ςίγουρθ, πάντωσ ο ςγουρομάλλθσ πρίγκιπασ που κα
παντρευτϊ κζλω να ζχει ζρκει από πολφ μακριά για μζνα.
Αμζςωσ ςθκϊκθκε ο πρίγκιπασ Ουμβζρτοσ μακαροφν και διλωςε:
- εγϊ ζκανα 999 χλμ. για να παντρευτϊ τθν πριγκίπιςςα Δυςκολοφλα!
Δεν πρόλαβε καλά καλά να τελειϊςει τθ φράςθ του και ο Φρειδερίκοσ Φραμπαλάσ είπε:
- εγϊ ταξίδεψα 1 χλμ. παραπάνω από ‘ςζνα!
- μωρ’ τι μασ λεσ! Φϊναξε ο Ραμοφνδοσ Δαγομζρ, εγϊ ταξίδεψα 5 χλμ. περιςςότερο από
‘ςζνα!
- αυτό δεν είναι τίποτα, ακοφςτθκε θ φωνι του Δον Ιγνάτιου. Εγϊ ζκανα 2100 χλμ. μόνο και
μόνο για να παντρευτϊ τθν πριγκίπιςςα Δυςκολοφλα!
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- φοβάμαι όμωσ, πωσ εγϊ είμαι καλφτεροσ, πετάχτθκε ο Ροφφοσ Βελοφδοσ, γιατί ζκανα 1
χλμ. λιγότερο από ‘ςζνα.
- μθ χαίρεςαι του αντιγφριςε αμζςωσ ο Φερδινάνδοσ Παρδαλόσ. Εγϊ ζκανα 5 χλμ.
παραπάνω από ‘ςζνα.
- και το λεσ αυτό κατόρκωμα τον αποπιρε ο Βαρόνοσ Ερίκκοσ. Αν κεσ να ξζρεισ εγϊ ζκανα
2989 χλμ. για να φτάςω μζχρι εδϊ.
- ςιγά τ’ αυγά, φϊναξε ο κόμθσ Αναςτάςθσ εγϊ ταξίδεψα 10 χλμ. παραπάνω για να φτάςω
ςτθν πριγκίπιςςα Δυςκολοφλα.
- άδικα φωνάηετε, ακοφςτθκε ςτο βάκοσ θ φωνι του Ντονατζλου Περιφανου, γιατί εγϊ
ζκανα 1 χλμ παραπάνω και από τον Κόμθ Αναςτάςθ.
Ζτςι λοιπόν, ο Ντονατζλοσ Περιφανοσ παντρεφτθκε τθν πριγκίπιςςα Δυςκολοφλα και
ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα.

15

2.ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αθξύ ακξύζεηε ποξζεςηικά ηξ παοαμύθι με ηη ποιγκίπιζζα Δρζκξλξύλα,
ζρμπληοώζηε ζηα κεμά πόζα ςιλιόμεηοα ηανίδεσε ξ κάθε ποίγκιπαπ για μα
παμηοερηεί ηημ ποιγκίπιζζα.
Δγώ είκαη Οπκβέξηνο
καθαξνύλ θαη
ηαμίδεςα ____ ρικ

Ολνκάδνκαη
Φξεηδεξίθνο
Φξακπαιάο θαη
έθαλα ___ ρικ

Σν όλνκα κνπ
είλαη Ρακνύλδνο
Γαγνκέξ θαη
ηαμίδεςα ____
ρικ

Δίκαη ν Γνλ
Ιγλάηηνο θαη
ηαμίδεςα ____
ρικ
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Δγώ είκαη ν
Βαξόλνο
Δξίθθνο θαη
ηαμίδεςα ___
ρικ

Δίκαη ν Ρνύθνο
Βεινύδνο θαη
ηαμίδεςα ___ρικ

Σν όλνκά κνπ
είλαη Κόκεο
Αλαζηάζεο
θαη ηαμίδεςα
___ ρικ

Δγώ είκαη ν Νηνλαηέινο
Πεξήθαλνο θαη έθαλα
___ ρικ

Σν όλνκά κνπ είλαη
Φεξδηλάλδνο
Παξδαιόο θαη
έθαλα___ ρικ
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