Ενδοσχολική επιμόρφωση για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 14:30-15
πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
Λονδίνου σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με
θέμα: «Επίλυση Ανοιχτού Προβλήματος και
διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών
στο Δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο». Το
σεμινάριο παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του
Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου και οι
Νηπιαγωγοί
του
Ελληνικού
Νηπιαγωγείου
Λονδίνου. Εισηγητής ήταν ο Συντονιστής
Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Κόσυβας.

Σύμφωνα με την μετωπική διδασκαλία οι μαθητές
είναι παθητικοί δέκτες και ο εκπαιδευτικός
προσαρμόζει το μάθημά του σύμφωνα με το
γνωστικό επίπεδο του «μέσου» μαθητή. Στην
περίπτωση αυτή, οι καλοί μαθητές αισθάνονται
πλήξη και οι αδύνατοι επιδεικνύουν χαμηλή
αυτοπεποίθηση και παραιτούνται από τη μάθηση.
Οι παραδοσιακές και αδιαφοροποίητες διδακτικές
προσεγγίσεις είναι αναποτελεσματικές και δεν
διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης στις
τάξεις μεικτών ικανοτήτων.
H διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια θεώρηση
της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση
ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσαρμόζουν τη
διδασκαλία τους στη διαφορετικότητα των μαθητών
τους. Η Διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια
απάντηση για την αντιμετώπιση της σχολικής
αποτυχίας, που θεωρείται ότι εκφράζει τις πλέον

προοδευτικές αντιλήψεις για τη μάθηση και τη
διδασκαλία.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία περιλαμβάνει τις
προσπάθειες του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στις διαφορετικές ανάγκες των
μαθητών του στην ποικιλόμορφη τάξη με στόχο την
επίτευξη της καλύτερης μαθησιακής εμπειρίας από
όλους τους μαθητές. Ανοίγει νέους δρόμους για να
κατακτήσουν τη γνώση μαθητές με διαφορετικά
ενδιαφέροντα και ικανότητες. Η παιδαγωγική
διαφοροποίηση της διδασκαλίας μας επιτρέπει να
ξεφύγουμε από μια διχοτομική αντίληψη της
εκπαίδευσης, ήτοι, εκπαίδευση «για κανονικούς
μαθητές», και εκπαίδευση για «ειδικούς μαθητές».

Με
τη
διαφοροποιημένη
διδασκαλία
ο
εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες και
μοναδικές ανάγκες του μαθητή και «χτίζει» πάνω
στις διαφορές των μαθητών». Στο σχεδιασμό
προεξάρχει η ατομικότητα των μαθητών, ενώ η

επιλογή του περιεχομένου έρχεται σε δεύτερη θέση.
Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά, μαθαίνει διαρκώς
και φτάνει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η
διαφοροποιημένη διδασκαλία ενεργοποιεί τις
δυνατότητες μάθησης όλων των μαθητών,
ανεξάρτητα από το γνωστικές τους ικανότητες.
Αφορά στα περιεχόμενα, τις μεθόδους και τα μέσα
διδασκαλίας, ώστε να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες
κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, την ετοιμότητα, το
γνωστικό στυλ, το γλωσσικό τους υπόβαθρο, τις
εμπειρίες και τις προηγούμενες γνώσεις τους, τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών του.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί
μετείχαν ενεργά σε βιωματικά εργαστήρια και
πραγματεύτηκαν
τα
ακόλουθα
ανοιχτά
προβλήματα:
Α. Οι μαθητές μιας τάξης συγκέντρωσαν στον
κουμπαρά τους ποσό αξίας 120 ευρώ σε 15
χαρτονομίσματα, των 5 και 10 ευρώ. Πόσα
χαρτονομίσματα από κάθε είδος έχουν στον
κουμπαρά τους;
Β. Η πλευρά των τετραγώνων του διπλανού
σχήματος είναι 1cm. Σε αυτό το σχήμα προσθέτουμε
τετράγωνα ώστε η περίμετρός του να γίνει 24 cm.
Τα προστιθέμενα τετράγωνα πρέπει να αγγίζουν
μία τουλάχιστον πλευρά του σχήματος.

(1) Τι επίδραση έχει η προσθήκη ενός τετραγώνου
στη μεταβολή της περιμέτρου; Τι επίδραση έχει η
προσθήκη δύο τετραγώνων στη μεταβολή της
περιμέτρου;
(2) Να εξηγήσετε γιατί υπάρχουν διαφορετικά
σχήματα με περίμετρο 24 cm; Ποιος είναι ο
μικρότερος αριθμός τετραγώνων που μπορούμε να
προσθέσουμε ώστε η περίμετρος να γίνει 24 cm;
(3) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός τετραγώνων
που μπορούμε να προσθέσουμε για να αυξήσουμε
την περίμετρο στα 24 cm; Να περιγράψετε αυτό το
νέο σχήμα. Πόσο είναι το εμβαδόν του;

Πρόβλημα είναι κάθε δραστηριότητα για την οποία
τα παιδιά δεν έχουν κανέναν προδιαγεγραμμένο ή
απομνημονευμένο κανόνα ή μέθοδο, ούτε έχουν
την εντύπωση ότι υπάρχει μια ορισμένη «σωστή»
μέθοδος επίλυσης.
Το ανοιχτό πρόβλημα δεν αποτελεί πρόβλημα
καθημερινής ρουτίνας της σχολικής τάξης, αλλά
ασυνήθιστο πρόβλημα, στο οποίο οι μαθητές
μπορούν να κάνουν επιλογές στα δεδομένα, τις
υποθέσεις, τη στρατηγική επίλυσης, τους στόχους
και να καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα
(Cifarelli & Cai, 2005). Οι μαθητές δεν ξέρουν πώς να
ξεκινήσουν. Πρέπει πρώτα να σκεφτούν…

Με τη συζήτηση των λύσεων σε ολόκληρη την τάξη
οι μαθητές δραστηριοποιούν τα μαθησιακά τους
κίνητρα για τα Μαθηματικά, εξηγούν τη λύση στους
συμμαθητές τους, κάνουν νέους εννοιολογικούς
συσχετισμούς και αναπτύσσουν τη μαθηματική τους
σκέψη.

διερευνητική μάθηση, την προσωπική εμπλοκή
όλων μαθητών και την ανάπτυξη της μαθηματικής
τους σκέψης. Η ανομοιογένεια εμπλούτισε τα
βιώματα όλων των μαθητών. Η διαφοροποίηση
διενεργείται
αυθόρμητα
μέσω
των
αλληλεπιδράσεων στο εσωτερικό των ομάδων. Στις
ομάδες
έχουμε
δασκάλους-μαθητές
με
υπευθυνότητα.

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας υπογραμμίζουν ότι
κατά τη λύση προβλημάτων στην τάξη θα πρέπει να
αποδίδεται βαρύνουσα σημασία όχι στις τυπικές
αλγοριθμικές διαδικασίες, αλλά στην ανάπτυξη των
πρωτότυπων ιδεών και στρατηγικών των μαθητών
και μαθητριών. Τα ανοιχτά προβλήματα δίνουν
στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύσσουν
πολλαπλές λύσεις, παρά να εφαρμόζουν άκριτα
ετοιμοπαράδοτους κανόνες.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω ανοιχτά
προβλήματα ήταν πρόσφορα μέσα για την ανάπτυξη
της μαθηματικής δημιουργικότητας των μαθητών.
Με την οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων
πετυχαίνουμε την καλλιέργεια της ερευνητικής
στάσης, καθώς και την ανάπτυξη των μαθηματικών
συλλογισμών των μαθητών.
Ο χωρισμός της τάξης σε ανομοιογενείς ομάδες
αποδείχτηκε μια αποτελεσματική μέθοδος, στην
εξύψωση των προσδοκιών των αδύνατων μαθητών.
Η οργάνωση σε ομάδες διευκόλυνε τη συνεργατική-

Η μαθηματική συζήτηση στην ολομέλεια ήταν
ωφέλησε όλους τους μαθητές. Η αξιολόγηση είναι
μέρος της διαδικασίας της μάθησης. Κάθε παιδί
είναι μοναδικό. Δεν υπάρχουν δύο ίδιοι μαθητές. Η
διαφοροποιημένη διδασκαλία ανταποκρίθηκε
επιτυχώς στους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και
μάθησης των μαθητών.
Τα
ανοιχτά
προβλήαμτα
ανέδειξαν
διαφορετικότητες. Η μάθηση ήταν ενεργητική και
πολυλειτουργική (οι μαθητές αξιοποιούν τα
ενδιαφέροντά τους, την ετοιμότητά τους, το
μαθηματικό τους υπόβαθρο και το γνωστικό στυλ,
προτιμήσεις, τις κλίσεις, τη διαφορετική νοημοσύνη
τους).
Με επιλογές των ίδιων των μαθητών αναδείχθηκαν
3 διαφορετικά επίπεδα μαθηματικού συλλογισμού.
Ο τρόπος σκέψης των μαθητών και μαθητριών
διαφέρει στα προϊόντα (πρωτότυπες στρατηγικές,
επιχειρήματα, μέσα αναπαράστασης, προσωπική
έκφραση, τρόπος διερεύνησης, επεξεργασία των
λαθών).

