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4. ΥΓΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
4.1. Τμ γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ
Η δηδαζθαιία μαξ ζα γίκεη ζηεκ εκυηεηα ημο ζπμιηθμφ εγπεηνηδίμο με ηίηιμ
πνμβιήμαηα με πμζμζηά, «Δηαιέγμομε ηη ηνχμε». Γκηάζζεηαη ζηε δεφηενε
πενίμδμ δηδαζθαιίαξ με βάζε ημκ πςνηζμυ ηςκ πενηεπμμέκςκ ημο βηβιίμο θαη
πημ ζογθεθνημέκα ζηεκ εκυηεηα 4 θαη ζημ θεθάιαημ 23. Οη μαζεηέξ ήνζακ
πνχηε θμνά ζε επαθή με ηεκ έκκμηα ημο πμζμζημφ ζημ πνμεγμφμεκμ θεθάιαημ
ημο βηβιίμο. Γηα ημ ιυγμ αοηυ ε εμβάζοκζε ζε αοηυ ημ ακηηθείμεκμ θαη ε
εθανμμγή ημο ζε πνμβιήμαηα ήηακ μία πνςηυγκςνε εμπεηνία γηα αοημφξ.
Η ζογθεθνημέκε εκυηεηα ένπεηαη κα αθμιμοζήζεη ηηξ εκυηεηεξ πμο
αζπμιμφκηαη με ηηξ θιαζμαηηθέξ μμκάδεξ θαη ημοξ δεθαδηθμφξ ανηζμμφξ. Τμ
γεγμκυξ αοηυ, ακ θαη δεκ θαηκυηακ λεθάζανα ζημ βηβιίμ ημο μαζεηή,
απμηέιεζε ημ ζοκδεηηθυ θνίθμ γηα ημ πέναζμα ζηα πμζμζηά, ςξ ημ ηνίημ
ζομβμιηθυ ζφζηεμα γηα ηηξ ζπέζεηξ μένμοξ – υιμο. Θεςνείηαη υηη μη μαζεηέξ
έπμοκ ελμηθεηςζεί με ηηξ παναπάκς βαζηθέξ έκκμηεξ θαη έπμοκ απμζαθεκίζεη
ηε μεηαηνμπή ηςκ θιαζμάηςκ ζε δεθαδηθμφξ ανηζμμφξ θαη ημ ακηίζηνμθμ. Με
ημκ ίδημ ηνυπμ πνέπεη κα μεηαβμφκ ζηε μεηαηνμπή ηςκ παναπάκς ζε
πμζμζηά. Όπςξ ακαθένεηαη θαη ζημ Δ. Γ. Π. Π. Σ. ηςκ Μαζεμαηηθχκ, ζηεκ
Γ' Δεμμηηθμφ μη γεκηθμί ζηυπμη πμο πνέπεη κα θαηαθηήζμοκ μη μαζεηέξ είκαη
κα πενκμφκ εφθμια απυ ηε μμνθή με ημ ζφμβμιμ % ζε μμνθέξ δεθαδηθχκ
θιαζμάηςκ θαη δεθαδηθχκ ανηζμχκ, θαη ημ ακηίζηνμθμ θαη κα πνεζημμπμημφκ
ηηξ πιενμθμνίεξ πμο δίκμκηαη με πμζμζηυ γηα κα ιφκμοκ πνμβιήμαηα ζε
δηάθμνα πιαίζηα (γεςμεηνία). Τμ ηειεοηαίμ ζεμαίκεη ημ πέναζμα ζημ επυμεκμ
θεθάιαημ ημο βηβιίμο πμο είκαη ε γεςμεηνία.
Τμ ηδηαίηενμ παναθηενηζηηθυ ηεξ ζογθεθνημέκεξ εκυηεηαξ έπεη κα θάκεη με
ημοξ δηδαθηηθμφξ ζηυπμοξ πμο αοηή ζέηεη θαη ζημ βηβιίμ ημο δαζθάιμο.
Δειαδή, μ βαζηθυξ ζηυπμξ πμο πνέπεη κα επηηεοπζεί μεηά ηε δηδαζθαιία μαξ
είκαη: «κα ακαθαιφπημοκ θαη κα εμπεδχκμοκ ηεκ φιε ηεξ Γ' ηάλεξ

πνεζημμπμηχκηαξ ηα ενγαιεία πμο απέθηεζακ … υπςξ ηε πνήζε ηςκ
πμζμζηχκ ςξ μηα δηαθμνεηηθή μμνθή δεθαδηθμφ ή θιάζμαημξ (δεθαδηθμφ ή
άιιμο ηζμδφκαμμο)». Αοηυ ζεμαίκεη υηη ε δηδαζθαιία ημο γκςζηηθμφ

ακηηθεημέκμο ζα πνέπεη κα ελεγήζεη, θαη μοζηαζηηθά κα ημπμζεηήζεη ηεκ
πνεζημυηεηα ηεξ κέαξ έκκμηαξ μέζα ζηε δςή, γηα κα μπμνεί θαη πναθηηθά μ
μαζεηήξ κα ιφκεη θαζεμενηκά πνμβιήμαηα έπμκηαξ έκα επηπιέμκ «υπιμ» ζηα
πένηα ημο.

4. 2. Τα οιηθά θαη επμπηηθά μέζα

Σηε δηδαζθαιία μαξ δε πνεζημμπμηήζαμε αοημφζημ θακέκα θμμμάηη ημο
ζπμιηθμφ εγπεηνηδίμο. Θεςνήζαμε υηη αοηυ εηζάγεη θάπςξ απυημμα θαη υπη
ανθεηά επελεγεμαηηθά ηε κέα γκχζε. Έηζη ηα οιηθά θαη επμπηηθά μέζα πμο
πνεζημμπμηήζαμε είκαη ηα παναθάης (Βιέπε θαη πανάνηεμα):
 Πίκαθαξ ηεξ ηάλεξ
 2 Φφιια ενγαζίαξ
 Χανηυκηα ακαπανάζηαζεξ
(ηεηναγςκηζμέκμ πανηί)

ημο

πνχημο

θφιιμο

ενγαζίαξ

 Σοζθεοαζίεξ πνμσυκηςκ
 Βηβιίμ ημο μαζεηή
 Καηαζθεοή πνηζημογεκκηάηηθμο δέκηνμο απυ πανηυκη, θαπάθηα

4.3. Χνμκηθή δηάνθεηα ηεξ δηδαζθαιίαξ
Η δηδαζθαιία πναγμαημπμηήζεθε ζε μία δηδαθηηθή χνα (45 ιεπηχκ).
Τμ ζεηηθυ ζημηπείμ ήηακ υηη ήηακ δοκαηυ κα μπμφμε ζηεκ ηάλε θαη κα
εημημάζμομε ηα οιηθά μαξ εκ μέζς δηαιιείμαημξ, αθμφ δηδάλαμε ηεκ 3ε
δηδαθηηθή χνα (μεζμιαβεί δηάιεημμα), θαη αοηυ μαξ ελμηθμκυμεζε θάπμηα
ιεπηά.
Η δηδαζθαιία θαηακεμήζεθε ςξ ελήξ: μθηχ ιεπηά ζηεκ ανπή,
λεθηκήζαμε με μηα μηθνή δναζηενηυηεηα αθυνμεζεξ θαη ειέγπμο ηςκ
πνμτπανπμοζχκ γκχζεςκ ηςκ μαζεηχκ. Έπεηηα μ ζπεδηαζμυξ πμο ζα
θαηαγνάρμομε θαη παναθάης, είπε ημ βαζηθυ-θφνημ μένμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ με
ηε μεγαιφηενε πνμκηθή δηάνθεηα, εκχ ζημ ηέιμξ, είπαμε ζπεδηάζεη θαη μηα
θαηαιεθηηθή δναζηενηυηεηα.

4. 4. Σθμπμί θαη ζηυπμη ημο μαζήμαημξ
Οη δηδαθηηθμί ζηυπμη ηεξ εκυηεηαξ θαη ηεξ δηδαζθαιίαξ μαξ είκαη μη

ελήξ:
Κφνημξ δηδαθηηθυξ ζηυπμξ: Οη μαζεηέξ ζα πνέπεη κα μπμνμφκ κα
δηαπεηνίδμκηαη πνμβιήμαηα με δηάθμνεξ μμνθέξ ανηζμχκ.

Με βάζε ημκ θφνημ ζηυπμ λεπςνίδμομε ημοξ παναθάης επημένμοξ ζηυπμοξ.
Οη μαζεηέξ πνέπεη κα είκαη ηθακμί:
 Πενκμφκ εφθμια απυ ηε μμνθή με ημ ζφμβμιμ % ζε μμνθέξ δεθαδηθχκ
θιαζμάηςκ θαη δεθαδηθχκ ανηζμχκ, θαη ημ ακηίζηνμθμ.
 Βνίζθμοκ κμενά ημ πμζμζηυ ζε απιά πνμβιήμαηα.
 Καηακμμφκ υηη ημ πμζμζηυ εθθνάδεη ημ μένμξ μηαξ πμζυηεηαξ ημ μπμίμ
πνμζηίζεηαη (αφλεζε) ή αθαηνείηαη (μείςζε – έθπηςζε) ζηεκ ανπηθή
πμζυηεηα.
 Χνεζημμπμημφκ ηηξ πιενμθμνίεξ πμο δίκμκηαη με πμζμζηυ γηα κα ιφκμοκ
πνμβιήμαηα ζε δηάθμνα πιαίζηα (γεςμεηνία).
Οη παναπάκς ζηυπμη εμπιμοηίζηεθακ με ηεκ εκενγυ ζομμεημπή ηςκ
μαζεηχκ ζε υιεξ ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηςκ θφιιςκ ενγαζίαξ θαη θονίςξ ζηεκ
ηειεοηαία δναζηενηυηεηα ημο 2μο θφιιμο ενγαζίαξ πμο ημοξ ακέζεηε ημκ
ζημιηζμυ ημο πνηζημογεκκηάηηθμο δέκηνμο με ζογθεθνημέκα πμζμζηά απυ ημ
ζφκμιμ ηςκ πιαζηηθχκ θαπαθηχκ.

4. 5. Πνμαπαηημφμεκεξ – πνμτπάνπμοζεξ γκχζεηξ
Οη πνμτπάνπμοζεξ γκχζεηξ ηςκ μαζεηχκ είκαη μηα πμιφ βαζηθή
πανάμεηνμξ γηα κα ζπεδηαζηεί μηα δηδαζθαιία ζηα ζφγπνμκα δηδαθηηθά
δεδμμέκα. Η πναθηηθή άζθεζε ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ ηεξ
ζπμιήξ μαξ εθ ηςκ πναγμάηςκ δεκ μπμνεί κα ακηημεηςπίζεη αοηυ ημ δήηεμα
πνμθεημέκμο κα πνμζανμμζημφκ μη δηδαζθαιίεξ ζηα πναγμαηηθά δεδμμέκα ηςκ
μαζεηχκ.
Σηε δηδαζθαιία πμο πναγμαημπμηήζαμε ιάβαμε οπυρε ηηξ
πνμαπαηημφμεκεξ γκχζεηξ ηςκ μαζεηχκ γηα κα πνμπςνήζμοκ ζηε κέα
εκυηεηα. Άιιςζηε, υιεξ αοηέξ μη πνμτπάνπμοζεξ γκχζεηξ ζα ιεηημονγήζμοκ
ςξ μία ζηενεή βάζε πάκς ζηεκ μπμία ζα μηθμδμμεζεί ε κέα γκχζε, ε μπμία
απμηειεί ηεκ πενεηαίνς επέθηαζε ηεξ ήδε οπάνπμοζαξ γκχζεξ. Ακαηνέλαμε
θαη ζημ βηβιίμ ημο δαζθάιμο γηα κα ημ ζομβμοιεοημφμε θαη εκημπίζαμε ηα
ελήξ υζμκ αθμνά ζηηξ πνμτπάνπμοζεξ γκχζεηξ θαη ημ ηη ζα πνέπεη κα
γκςνίδμοκ μη μαζεηέξ:
- κα πενκμφκ απυ ηε μία μμνθή ημο ανηζμμφ ζηεκ άιιε, ακαγκςνίδμκηαξ
ηεκ ίδηα πμζυηεηα πμο εθθνάδεηαη θάζε θμνά με άιιμ ηνυπμ (δεθαδηθυ
ανηζμυ, θιάζμα θιπ.)
- κα ακαθαιφπημοκ θαη κα εμπεδχκμοκ ηεκ φιε ηεξ Γ' ηάλεξ
πνεζημμπμηχκηαξ ηα ενγαιεία πμο απέθηεζακ ζηηξ ηνείξ πνχηεξ
εκυηεηεξ υπςξ ηε πνήζε ηςκ πμζμζηχκ ςξ μηα δηαθμνεηηθή μμνθή
δεθαδηθμφ ή θιάζμαημξ (δεθαδηθμφ ή άιιμο ηζμδφκαμμο)
- κα πνεζημμπμημφκ ηεκ ακαγςγή ζηεκ θιαζμαηηθή μμκάδα

Τμ ζεηηθυ ζηεκ πενίπηςζε ηεξ δηδαζθαιίαξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ
εκυηεηαξ είκαη υηη εφθμια μπμνμφκ κα εκενγμπμηεζμφκ άηοπεξ-θμηκςκηθέξ
γκχζεηξ ηςκ μαζεηχκ πάκς ζηα πμζμζηά, δηυηη ημοξ πνεηάδμκηαη ηδηαίηενα
ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ δςή, θαζχξ ημ ζοκακημφκ ζε δηάθμνεξ θάζεηξ ηεξ
θαζεμενηκυηεηαξ ημοξ.
Τα παναπάκς αθμνμφκ ημ ζεςνεηηθυ θμμμάηη ηςκ πνμτπανπμοζχκ
γκχζεςκ ηςκ μαζεηχκ. Η δηδαθηηθή πναγμαηηθυηεηα άιιεξ θμνέξ ημ
επηβεβαηχκμοκ θαη άιιεξ ημ δηαρεφδμοκ θαηεγμνεμαηηθά. Σηε δηθή μαξ
πενίπηςζε, ημ επίπεδμ ηςκ πνμτπανπμοζχκ γκχζεςκ ηεξ ηάλεξ ήηακ ζαθχξ
θαηχηενμ ημο ακαμεκυμεκμο. Κάπμημη απυ ημοξ μαζεηέξ δοζθμιεφμκηακ ζε
απιμφξ οπμιμγηζμμφξ ημο πμιιαπιαζηαζμμφ θαη ηεξ δηαίνεζεξ , αιιά ε ηάλε
ζημ μεγαιφηενμ μένμξ ηεξ μαξ ελέπιελε ζεηηθά με ηηξ ηθακυηεηεξ ηεξ
επίιοζεξ πνμβιεμάηςκ με πμζμζηά.

4. 6. Δηδαθηηθέξ μέζμδμη
Οη δηδαθηηθέξ μέζμδμη πμο πνεζημμπμηήζαμε ζηεκ δηδαζθαιία μαξ δεκ
ήηακ πάκηα ζηαζενέξ, αιιά μεηαβάιιμκηακ ακάιμγα με ηε θάζε θαη ημ
επηδηςθυμεκμ απμηέιεζμα. Οη πημ βαζηθέξ ήηακ μη παναθάης:
Γνςηαπμθνίζεηξ, θαζμδεγμφμεκμξ δηάιμγμξ, αθυνμεζε, ακαθαιοπηηθή
μέζμδμξ, δηαζεμαηηθή μέζμδμξ δηδαζθαιίαξ, αημμηθή ενγαζία μαζεηχκ,
βηςμαηηθή μάζεζε, επίδεηλε.
Σημ πνχημ θμμμάηη ηεξ δηδαζθαιίαξ πνεζημμπμηήζαμε μηα ενχηεζε
αθυνμεζεξ γηα κα ελεηάζμομε ηηξ πνμτπάνπμοζεξ γκχζεηξ ηςκ μαζεηχκ. Σηε
ζοκέπεηα αλημπμηήζαμε ηε μέζμδμ ηςκ ενςηαπμθνίζεςκ ζε ζοκδοαζμυ με ημκ
θαζμδεγμφμεκμ δηάιμγμ θαη ηεκ επίδεηλε. Οη ζογθεθνημέκεξ μέζμδμη
πνεζημμπμημφκηαη ζε υιεξ ζπεδυκ ηηξ δηδαζθαιίεξ θαζχξ είκαη μ πημ εφθμιμξ
ηνυπμξ κα εκημπίζεηξ ακ γκςνίδμοκ θάηη μη μαζεηέξ ζμο θαη κα ημοξ
μδεγήζεηξ ζημκ δηδαθηηθυ ζηυπμ. Έηζη οπμβάιιμκηακ ενςηήζεηξ ζηα παηδηά ζε
υιεξ ηηξ θάζεηξ δηδαζθαιίαξ με ζηυπμ κα επηβεβαηχκεηαη ζοκέπεηα θαη ημ
εκδηαθένμκ ημοξ, αιιά θαη ημ επίπεδμ θαηακυεζεξ. Με αθμνμή ημ θφιιμ
ενγαζίαξ πμο ημοξ μμηνάζηεθε αλημπμηήζαμε ηεκ επηδεηθηηθή μέζμδμ πμο
ακαπανηζημφζε με μηα πάνηηκε θαηαζθεοή ζημκ πίκαθα ηε δναζηενηυηεηα ημο
θφιιμο παναηήνεζεξ.
Μέζς ηεξ ακαθαιοπηηθήξ μεζυδμο δμμήζαμε ηεκ επυμεκε
δναζηενηυηεηα ηεξ δηδαζθαιίαξ μαξ. Σε αοηή δχζαμε θαη έκημκα βηςμαηηθά
παναθηενηζηηθά αθμφ μη ίδημη μη μαζεηέξ παναηήνεζακ μία ζοζθεοαζία πμο
ημοξ δυζεθε θαη ακαθάιορακ υηη ηα πμζμζηά οπάνπμοκ ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ
δςή. Αθμφ παναηενήζμοκε ηηξ εηηθέηεξ ηςκ ζοζηαηηθχκ θαη ηςκ ζνεπηηθχκ
ζημηπείςκ μνηζμέκςκ πνμσυκηςκ, ζηε ζοκέπεηα ζα πνμπςνήζμοκε ζε

ζφκημμμοξ κμενμφξ οπμιμγηζμμφξ ηςκ πμζμζηχκ επί ημηξ εθαηυ (%) μηαξ
μοζίαξ ζε έκα πνμσυκ.
Όζμκ αθμνά ζηε βηςμαηηθή μάζεζε, αοηή επηηεφπζεθε θονίςξ με
ε
ηεκ 1 θαη ηε 2ε δναζηενηυηεηα ημο 2μο θφιιμο παναηήνεζεξ ζηηξ μπμίεξ
δίκμκηακ πνμβιήμαηα με εθπηχζεηξ ζε δηάθμνα πνμσυκηα θαη με ημ πμζμζηυ
ημο κενμφ ζημ ακζνχπηκμ ζχμα ακάιμγα με ημ βάνμξ ημο θάζε μαζεηή
ακηίζημηπα.
Τέιμξ πνέπεη κα ακαθένμομε υηη ζε υιε ηε δηάνθεηα ηεξ δηδαζθαιίαξ μη
μαζεηέξ δμφιεοακ αημμηθά ζηα θφιια ενγαζίαξ πμο ημοξ είπαμε δχζεη.
Σηυπμξ μαξ ήηακ κα δίκμομε πνυκμ κα δμοιεφμοκ θαη κα πνμζπαζμφκ κα
βνμοκ ιφζεηξ ζε θάζε δναζηενηυηεηα θαη ζηε ζοκέπεηα γνάθαμε μαδί θαη ηηξ
ζςζηέξ απακηήζεηξ ζημκ πίκαθα.

4.7. Πμνεία δηδαζθαιίαξ
Φάζεις διδαζκαλίας:
Φάζε α': Έιεγπμξ πνμαπαηημφμεκςκ γκχζεςκ (8 ιεπηά)
Γκςνημία με ημοξ μαζεηέξ. Η δηδαζθαιία μαξ ανπίδεη με μηα ζφκημμε
επακάιερε πάκς ζηεκ έκκμηα ημο πμζμζημφ. Θα μμηναζηεί έκα θοιιάδημ
ενγαζίαξ, ζημ μπμίμ μη μαζεηέξ θαιμφκηαη α) κα βνίζθμοκ ημ πμζμζηυ ζε μηα
ηεηναγςκηζμέκε επηθάκεηα, θαηακμχκηαξ υηη εθθνάδεη ημ μένμξ μηαξ
πμζυηεηαξ θαη β) κα μεηαηνέπμοκ ηα πμζμζηά ζε θιάζμαηα ή ζε δεθαδηθμφξ,
θαη ημ ακηίζηνμθμ.
Φάζε β': Γηζαγςγηθή δναζηενηυηεηα (5 ιεπηά)
Ανπηθά ζα νςηήζμομε ημοξ μαζεηέξ ακ έπμοκ παναηενήζεη πμηέ ηηξ εηηθέηεξ
ηςκ πνμσυκηςκ πμο θαηακαιχκμοκ, πμφ βνίζθμκηαη ζοκήζςξ θαη ηη
ακαγνάθεηαη ζ’ αοηέξ. Αθμφ δμφμε ηηξ εηηθέηεξ ηςκ ζοζηαηηθχκ θαη ηςκ
ζνεπηηθχκ ζημηπείςκ μνηζμέκςκ πνμσυκηςκ, ζηε ζοκέπεηα ζα πνμπςνήζμομε
ζε ζφκημμμοξ κμενμφξ οπμιμγηζμμφξ ηςκ πμζμζηχκ επί ημηξ εθαηυ (%) μηαξ
μοζίαξ ζε έκα πνμσυκ. Σηυπμξ μαξ είκαη θαηαιήλμομε ζημ ζομπέναζμα υηη ηα
πμζμζηά επί ημηξ εθαηυ (%) μηαξ μοζίαξ ζε έκα πνμσυκ εθθνάδμοκ ηα γναμμάνηα
αοηήξ ηεξ μοζίαξ ζηα 100 γναμμ. ημο πνμσυκημξ.
Φάζε γ': Aκαθάιορε ηεξ κέαξ γκχζεξ (7 ιεπηά)
Σε αοηή ηε θάζε ζα αζπμιεζμφμε με ημ πνυβιεμα ηεξ ''Δναζηενηυηεηαξ –
Ακαθάιορεξ'' ηεξ εκυηεηαξ 23 ημο Βηβιίμο ημο Μαζεηή, ημ μπμίμ ζα
ιφζμομε ζημκ πίκαθα ζε ζοκενγαζία με ημοξ μαζεηέξ. Σηυπμξ μαξ είκαη κα
ζοκεηδεημπμηήζμοκ υηη ημ μένμξ μηαξ πμζυηεηαξ πμο εθθνάδεη έκα πμζμζηυ
ελανηάηαη απυ ηεκ πμζυηεηα αοηή, ζηεκ μπμία ακαθένεηαη.

Φάζε δ': Γπηζεμμπμίεζε ηεξ κέαξ γκχζεξ – Σομπενάζμαηα (15 ιεπηά)
Σηε θάζε αοηή ζα μμηναζηεί ζημοξ μαζεηέξ έκα θοιιάδημ ενγαζίαξ με ημ
μπμίμ ζα επηθεκηνςζμφμε ζηεκ επίιοζε πνμβιεμάηςκ με πμζμζηά. Σηυπμξ
ηςκ πνμβιεμάηςκ Α1 θαη Α2 είκαη κα θαηακμήζμοκ υηη ημ πμζμζηυ εθθνάδεη
ημ μένμξ μηαξ πμζυηεηαξ ημ μπμίμ πνμζηίζεηαη (αφλεζε) ή αθαηνείηαη (μείςζε
– έθπηςζε) ζηεκ ανπηθή πμζυηεηα.
Φάζε ε': Γθανμμγή ηεξ κέαξ γκχζεξ Πνυβιεμα Γ ημο θοιιαδίμο ενγαζίαξ,
ενγαζία 1 θαη 4 ημο Β. Μ. (10 ιεπηά)
Γπίιοζε κμενά απιχκ πνμβιεμάηςκ με πμζμζηά μέζς μηαξ εοπάνηζηεξ
δναζηενηυηεηαξ (Γ ημο θοιιαδίμο ενγαζίαξ). Σε πενίπηςζε πμο ημ επηηνέπεη
μ πνυκμξ ζα ιφζμομε ηηξ ενγαζίεξ 1 θαη 4 ημο Βηβιίμο ημο Μαζεηή. Ακ δεκ
μαξ θηάζεη μ πνυκμξ ε ενγαζία 1 ζα ακαηεζεί γηα ημ ζπίηη.

4. 8. Δηαδηθαζίεξ αλημιυγεζεξ
Η επηιμγή πμο θάκαμε ζπεηηθά με ηηξ δηαδηθαζίεξ αλημιυγεζεξ ήηακ κα
μεκ έπμομε θάπμηα άζθεζε ζημ ηέιμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ πμο κα ακαθεθαιαηχκεη
θαη κα αλημιμγεί ηα δηδαθηηθά απμηειέζμαηα. Αοηυ έγηκε δηυηη εθηημήζαμε υηη
υιε ε δηδαζθαιία έπεη πμιιά ζημηπεία ζοκεπμφξ αλημιυγεζεξ με
δναζηενηυηεηεξ-αζθήζεηξ θαη ηε ζομμεημπή ηςκ μαζεηχκ μέζα απυ ηε
ζομπιήνςζε ηςκ θφιιςκ ενγαζίαξ.
Μάιηζηα αοηή ε «ζοκεπήξ αλημιυγεζε» μαξ ακέδεηλε ηηξ πμιιέξ
ειιείρεηξ ζε βαζηθέξ μαζεμαηηθέξ έκκμηεξ πμο είπακ πμιιμί μαζεηέξ. Καη
βέβαηα απμηέιεζμα αοηήξ, ήηακ ε θαζοζηένεζε απυ μένμοξ μαξ θαη ε
οπμπνεςηηθή «ζηάζε» ζε αζθήζεηξ, γηα κα μπμνέζμοκ μη μαζεηέξ κα
παναθμιμοζήζμοκ ηε δηδαζθαιία.

5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Μείκαμε
ανθεηά
ηθακμπμηεμέκμη
απυ
ηε
δηδαζθαιία
πμο
πναγμαημπμηήζαμε, θαζχξ ηειηθά απμδείπζεθε υηη ήηακ θαιά ζπεδηαζμέκε
θαη μνγακςμέκε. Θεςνμφμε υηη μη ζηυπμη πμο ηέζεθακ ελανπήξ
εθπιενχζεθακ ζε ηθακμπμηεηηθυ βαζμυ, αθμφ ημ μεγαιφηενμ μένμξ ηςκ
μαζεηχκ / -ηνηχκ έδεηπκακ κα θαηακμμφκ ηε κέα γκχζε, επηιφμκηαξ
επηηοπχξ ηα πνμβιήμαηα πμο ημοξ μνίζαμε. Αθυμα, μαξ ελέπιελε ζεηηθά ημ
γεγμκυξ υηη μη μαζεηέξ / -ηνηεξ ζομμεηείπακ ζε γεκηθέξ γναμμέξ εκενγά θαη

με εκδηαθένμκ ζημ μάζεμα, εκχ επίζεξ ήηακ ηδηαίηενα ζοκενγάζημμη θαη
ανθεηά οπάθμομη. Πανυια αοηά, πνεηάζηεθε ανθεηέξ θμνέξ κα αζπμιεζμφμε
πνμζςπηθά με μαζεηέξ / -ηνηεξ, μη μπμίμη με ηε ζομπενηθμνά ημοξ
παναθχιοακ ηεκ απνυζθμπηε δηελαγςγή ηεξ δηδαζθαιίαξ θαη δηαηάναζζακ ηεκ
ηάλε πμο επηθναημφζε ζημ ζφκμιμ.
Σηεκ πενίπηςζε πμο πναγμαημπμημφζαμε λακά ηε δηδαζθαιία ζα
αιιάδαμε μοζηαζηηθά ειάπηζηα πνάγμαηα, θαζχξ ηα πνμβιήμαηα πμο
ακηημεηςπίζαμε θαηά ηε δηελαγςγή ηεξ ήηακ θονίςξ ηεπκηθά. Γπμμέκςξ, ίζςξ
κα εμπιμοηίδαμε πεναηηένς ημ επμπηηθυ μαξ οιηθυ ή κα πνεζημμπμημφζαμε
θαηά ηεκ επίιοζε θάπμηςκ πνμβιεμάηςκ μεζυδμοξ θαη μέζα πμο ζα
πνμθαιμφζακ πενηζζυηενμ ημ εκδηαθένμκ ηςκ μαζεηχκ / -ηνηχκ.
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

23. Προβλήμαηα με ποζοζηά
.............................
.............................
Οκμμαηεπχκομμ:
Ημενμμεκία: . . . / . . . / . . . .

Τμήμα: . . . . . . .

A1.

Η Σοφία ηιτθςε από τουσ γονείσ τθσ 45€ προκειμζνου να αγοράςει το
χριςτουγεννιάτικο δϊρο τθσ, που κα ιταν οι μπότεσ που τθσ άρεςαν. Φτάνοντασ ςτο
κατάςτθμα διαπίςτωςε ότι αυτζσ είχαν ζκπτωςθ 20%.
- 20%
α) Πόςο είναι το όφελοσ που είχε από τθν ζκπτωςθ;
................................................................ .............
β) Ποια είναι θ τελικι τιμι που πρζπει να πλθρϊςει;
.............................................................................

45€

γ) Ποιο από τα παρακάτω εκπτωτικά είδθ του καταςτιματοσ μποροφςε να αγοράςει με τα χριματα
που τθσ περίςςεψαν;
γ)
α)
β)

Αρχικι τιμι:

- 15%

- 50%

- 5%

20€

18€

15€

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

A2.

Ο Αλζξανδροσ μζχρι φζτοσ ζπαιρνε χαρτηιλίκι 20€ τθν εβδομάδα. Οι γονείσ του τοφ
υποςχζκθκαν από το νζο ζτοσ να του δίνουν 25% επιπλζον χαρτηιλίκι. Στα πόςα ευρϊ
διαμορφϊνεται το εβδομαδιαίο χαρτηιλίκι του Αλζξανδρου από τον καινοφριο χρόνο;
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

?

Β.

Το ανκρϊπινο ςϊμα αποτελείται ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό από νερό. Η
περιεκτικότθτα του ςϊματοσ ςε νερό ςτθν θλικία ςου είναι περίπου 68%. Πόςα κιλά
είναι το νερό ςτο ςυνολικό βάροσ ςου;
68%

Το βάρος μου είναι:

.

Το νερό στο βάρος μου είναι: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................... .

Γ.

Οι μακθτζσ του Ε'2 αποφάςιςαν φζτοσ να φτιάξουν ζνα χριςτουγεννιάτικο δζντρο από
ανακυκλϊςιμα υλικά. Καταςκεφαςαν λοιπόν ζνα δζντρο από χαρτόνι, το οποίο κα ςτόλιηαν με
πλαςτικά καπάκια. Για το ςκοπό αυτό ςυγκζντρωςαν 40 πλαςτικά καπάκια, 10 άςπρα, 10 πράςινα και
20 κίτρινα. Στολίςτε το δζντρο ςασ ακολουκϊντασ τισ παρακάτω οδθγίεσ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ:
 Το 60% από τα άςπρα καπάκια.
...........................................................................................
 Το 30% από το ςφνολο των άςπρων και των πράςινων (ίδιο αρικμό από το κάκε χρϊμα).
...........................................................................................
 Το 40% από το ςφνολο των πράςινων και των κίτρινων (ίδιο αρικμό από το κάκε χρϊμα).
...........................................................................................
 Το 50% από τα κίτρινα καπάκια.
...........................................................................................
 Περίςςεψαν κακόλου καπάκια;
....................
....................
....................
....................
...........

