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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας (ΔΜΦΕ) επινοήθηκε για να εξυπηρετήσει
καταστάσεις συνεργατικής μάθησης και συνδυάστηκε με τη χρήση υπολογιστή στη διαδικασία
διδασκαλίας – μάθησης. Στο παρόν άρθρο αναλύουμε το ρόλο του υπολογιστή στις δράσεις που
περιέχονται σε ένα ΔΜΦΕ.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας, ΤΠΕ, θεωρία van Hiele, Γνωστική
Μαθητεία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μπορεί κανείς να διακρίνει διάφορες όψεις των μαθηματικών. Εμείς θα αναφερθούμε σε
τρεις. Στην πρώτη τα μαθηματικά είναι αξιώματα, θεωρήματα και αποδείξεις και χρειάζεται
προσπάθεια για να τα ανακαλύψουμε και να τα κατανοήσουμε. Στη δεύτερη όψη τα μαθηματικά
βρίσκονται παντού γύρω μας και ως παγκόσμια γλώσσα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση
του κόσμου που μας περιβάλλει. Η όψη των μαθηματικών εδώ θα μπορούσε να ιδωθεί μέσα από
τις διάφορες κουλτούρες. Την τρίτη όψη, που φαίνεται να ενοποιεί τις δύο προηγούμενες,
αποτελεί η διαδικασία. Η διαδικασία ως σύλληψη από το περιβάλλον, ως ανακάλυψη στο
περιβάλλον, ως παλινδρόμηση αλλά και ως μάθηση. Σύμφωνα μάλιστα με τον Lakatos :
Τα μαθηματικά δεν είναι μόνο αξιώματα, θεωρήματα, αποδείξεις, αλλά και
διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει σύλληψη ιδεών, ανακαλυπτικές ενέργειες, λάθη,
οπισθοδρομήσεις στην ανάπτυξη ενός θέματος, λανθασμένες ή ασαφείς αντιλήψεις κλπ,
(Lakatos, 1976, introduction)
Στην προσπάθεια για να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν οι μαθητές τα μαθηματικά
καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος εκπαίδευσης. Όσον αφορά τη πρώτη όψη των μαθηματικών οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί ερευνητές στηρίζονται στην παράδοση της πειραματικής ψυχολογίας,
θεωρώντας έτσι, την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων κεντρική στην ανθρώπινη ανάπτυξη.
Θεωρούν ότι αυτές οι ικανότητες εμφανίζονται σε κανονική ακολουθία ανεξάρτητα από πλαίσιο ή
περιεχόμενο. Τα σχολεία τείνουν να αντιμετωπίζονται ως εργαστήρια όπου προωθείται η
ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων που θεωρούνται καλές για τον καθένα. Η ερευνητική
δραστηριότητα εστιάζει στο να προτείνει ποιες μεταβολές μπορούν να βελτιώσουν τη μαθηματική
εκπαίδευση (Καλαβάσης, Σταθοπούλου, 2000). Όσον αφορά την δεύτερη όψη οι μαθηματικοί
εκπαιδευτικοί σιγά-σιγά αντιλαμβάνονται ότι οι έρευνες που εντοπίζουν τις αιτίες αποκλειστικά
στις ατομικές διαφορές και μαθηματικές ικανότητες αντιμετωπίζουν μερικά μόνο το φαινόμενο
της μαθηματικής εκπαίδευσης (Καλαβάσης, κ.α. 2000). Όσον αφορά την τρίτη όψη η βελτίωση
της διδακτικής διαδικασίας και η αναζήτηση νέων μορφών διδασκαλίας που οδηγούν τους
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μαθητές σε καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της
μαθηματικής εκπαίδευσης (Τζεκάκη, 2003). Ειδικά ο τρόπος διδασκαλίας της Γεωμετρίας έχει
απασχολήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες παιδαγωγούς και μαθηματικούς (Ζαράνης, 2001). Στο
σημείο αυτό έχουν λόγο και οι ΤΠΕ. Η τεχνολογία, σήμερα, συμπαρίσταται στο δύσκολο έργο της
Διδακτικής των Μαθηματικών με ένα δυναμικό και πολύ ελκυστικό τρόπο που οι ερευνητές για τη
διδασκαλία της Γεωμετρίας προτείνουν (Ζαράνης, 2002; Baralis et.al., 2000).
Ωστόσο, από έρευνες των τελευταίων ετών φαίνεται ότι το ελληνικό σχολείο παραμένει
ακόμη και σήμερα αρκετά αυταρχικό, παραδοσιακό, συντηρητικό με διδασκαλία λογοκοπική, ενώ
οι κοινωνικές μορφές που δεσπόζουν είναι η μετωπική και η ατομική (Κανάκης, 2002; Κανάκης,
2001β; Πετρουλάκης, 1992; Μαυρογιώργος,1984). Εκείνο, όμως, που πρέπει να τονιστεί είναι η
ανάγκη να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί το ρόλο και την αξία των ΤΠΕ μέσα από τις
δυνατότητες που παρέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Νικολουδάκης, Χουστουλάκης, 2005).
Δεδομένου, όμως, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι άτομα διαφορετικών κοινωνικών προελεύσεων και
επιδράσεων, διαφορετικών προσωπικών και κοινωνικών επιλογών και στάσεων και διαφορετικών
αντιλήψεων και ιδεών για τη διδακτική διαδικασία και τη διδακτική του μαθήματος που
διδάσκουν (Τζεκάκη, 2003) παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις απέναντι στην ενσωμάτωση των
ΤΠΕ στην διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης. Έτσι, αν και πολλοί εκπαιδευτικοί τόσο στο
εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα εμφανίζονται θετικοί απέναντι στις ΤΠΕ (Μπίκος, 1995,
Γκρίτση κ.α, 2000, Κυνηγός κ.α, 2000, Καρτσιώτης, 2003, Tsitoyridoy & Vrizas, 2003), δεν
θεωρούν εαυτούς επαρκώς προετοιμασμένους, ώστε να διδάξουν με τη χρήση τεχνολογικών
εργαλείων (Ropp, 1999), με τελικό αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διστακτικοί σχετικά με την
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Rosen & Weil, 1995). Επίσης, σύμφωνα με
τον Whitley (1997) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν σε μεγαλύτερο
βαθμό φόβο για τους υπολογιστές (computer phobia) και αποφεύγουν την χρήση τους. Έτσι, όμως,
οι ΤΠΕ παροπλίζονται ή καθίστανται αναποτελεσματικές. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η
διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους
γίνεται βαθμιαία και σταδιακά, μέσα από μία σειρά διακριτών φάσεων (Roussel, 1995;
Sherry,1998).
Πάντως, σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα να διαχείρισης πληροφοριών ή ιδεών με τη
βοήθεια υπολογιστή, σε κατάλληλα περιβάλλοντα, είναι μια σημαντική ικανότητα που οι
άνθρωποι μπορούν να μάθουν να χρησιμοπούν ως γνωστική στρατηγική. Ιδιαίτερα τα
περιβάλλοντα μάθησης βασισμένη σε υπολογιστή (computer-based learning environments)
διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο τα κάνει να ξεχωρίζουν από άλλα εκπαιδευτικά μέσα.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την δυνατότητα της αλληλεπίδρασης (interactivity) που παρέχουν, η
οποία επιτρέπει ένα επικοινωνιακό διάλογο ανάμεσα στον μαθητή και στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Έτσι, επιτρέπεται στους μαθητές να εισάγουν πληροφορίες, να έχουν πρόσβαση σε
αυτές, να τις τροποποιούν, να παρατηρούν τα εκάστοτε αποτελέσματα και να φτάνουν σε
συμπεράσματα. Κεντρικό σημείο αποτελεί ότι οι μαθητές μπορούν να αναπτύσσουν εικασίες και
να πιστοποιούν την ισχύ τους ή να τις απορρίπτουν ως μη ισχύουσες με τη βοήθεια του
λογισμικού. Γενικά, λοιπόν, με τη βοήθεια του υπολογιστή δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να
διαχειρίζονται την πληροφορία και να έχουν τον έλεγχο του μαθησιακού αντικειμένου μέσα από
μια ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, που θα τους κάνει να κατανοούν αξιώματα,
θεωρήματα, αποδείξεις, να συλλαμβάνουν ιδέες, να προβαίνουν σε ανακαλυπτικές ενέργειες, να
αντιμετωπίζουν τα λάθη, να εικάζουν στην ανάπτυξη ενός θέματος, έστω και με λανθασμένες
εικασίες.
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Τα προαναφερθέντα για τις ΤΠΕ εξεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών και δίνουν αφ’ ενός
την ευκαιρία άσκησης της κρισης του μαθητή και της δυνατότητας λήψης ορθών αποφάσεων και
αφ’ ετέρου την ευκαιρία στο δάσκαλο να παρακινήσει τους μαθητές σε μια αμφίδρομη σχέση
αλληλεπίδρασης μαθητή – προγράμματος στα πλαίσια μιας κατάλληλης θεωρίας μάθησης
δεδομένου ο τρόπος χρήσης του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία δεν είναι ανεξάρτητος
από τη θεωρία μάθησης που τη στηρίζει. Η συνεργατική μάθηση στα πλαίσια των ΤΠΕ αποτελεί
σύνθεση σύχρονων θεωριών μάθησης, όπως η εγκαθιδρυμένη μάθηση ή η γνωστική μαθητεία,
που θεωρούν ότι τα άτομα είναι ενεργά μέλη κοινοτήτων μάθησης που οικοδομούν τη γνώση
μέσα σε κατάλληλα περιβάλλοντα. Άλλωστε, μας ενδιαφέρει η απόδοση των μαθητών στα
πλαίσια της ετερογένειάς τους (Σαλβαράς και Σαλβαρά, 2007) να είναι προϊόν προσωπικής και
συλλογικής προσπάθειας, που σημαίνει να μαθαίνει τόσο ο μεμονωμένος μαθητής όσο και
ολόκληρη η σχολική τάξη.
Οι Johnson, Johnson and Stanne (1995) μετά από έρευνες πάνω στην συνεργατική
μάθηση με τις ΤΠΕ κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Η υποβοηθούμενη από υπολογιστή συνεργατική μάθηση προάγει ψηλότερη ποσότητα
και ποιότητα καθημερινής επίτευξης, μεγαλύτερη ικανότητα τεκμηριωμένης μάθησης
καθώς και καλύτερη ικανότητα να χρησιμοποιούν οι μαθητές τις γνώσεις τους στην
επίλυση προβλημάτων.
2. Οι συνεργατικές ομάδες είναι πιο γρήγορες και πιο ακριβείς από τις ατομικιστικές και
ανταγωνιστικές ομάδες.
3. Οι μαθητές χρειάζονται λιγότερη βοήθεια από τον δάσκαλο.
Προτεινόμενη δε οργάνωση της υλοποίησης δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού λογισμικού είναι
η μελέτη σε ομάδες δύο ή τριών μαθητών, καθώς έτσι επενδύουν στην ομαδική μελέτη, στη
συζήτηση πολύπλοκων ιδεών ή δύσκολων βημάτων και στην επεξεργασία προτεινόμενων
θεμάτων(Βλάμος, Βλάμου, Δημάκος, 1999). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Τριλιανό (2002) οι
περισσότεροι μαθητές νιώθουν μεγάλο ενθουσιασμό, όταν εμπλέκονται σε μαθησιακές
δραστηριότητες οι οποίες τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με τους
συμμαθητές τους.
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας (ΔΜΦΕ) αποσκοπεί στον αποκλεισμό μιας
παραδοσιακού τύπου διδασκαλίας, στην ενεργοποίηση και στη συμμετοχή των μαθητών στη
διαδικασία διδασκαλίας–μάθησης και στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων
στην εν λόγω διαδικασία (Δημάκος & Νικολουδάκης, 2008; Νικολουδάκης & Χουστουλάκης,
2004). Χαρακτηρίζεται από τέσσερις αρχές - άξονες δομής του:
1. της μη μεταφοράς της πληροφορίας
2. της κινητοποίησης
3. της αναγκαιότητας των ορισμών και θεωρημάτων
4. των υπομνήσεων και των διαδοχικών βημάτων
• Σύμφωνα με τον πρώτο άξονα, της μη μεταφοράς της πληροφορίας, με το ΔΜΦΕ δεν πρέπει
να μεταφέρεται καμία έτοιμη πληροφορία, αλλά δράσεις, οι οποίες θα: (α) βοηθήσουν το μαθητή
να κατασκευάσει μόνος του τη γνώση του μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα πλαίσια μιας
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κοινωνικό-γνωστικής θεωρίας μάθησης (β) εκμαιεύσουν από το μαθητή το στόχο με όρους
διατύπωσης.
• Σύμφωνα με τον δεύτερο άξονα, της
κινητοποίησης, προκαλείται το ενδιαφέρον του
μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο. Η
κινητοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με ένα
ενδιαφέρον ερώτημα ή πρόβλημα που θα
προκαλέσει το μαθητή να ασχοληθεί για να βρει
την απάντηση π.χ. “ποιο από τα ακόλουθα
σύνολα περιέχει περισσότερα στοιχεία;”
Ν = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ,11, 12, 13,
14, 15, 16 …}, και
Α = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …}
Για τη διδασκαλία της έννοιας της κλίσης ή του
εμβαδού ένα ενδιαφέρον ερώτημα με τη βοήθεια
των τριγώνων του σχήματος 1. Συγκεκριμένα
στο σχήμα 1 φαίνονται δύο ίσα ορθογώνια
τρίγωνα, που το καθένα αποτελείται από δύο
άλλα ορθογώνια τρίγωνα και από δύο
Σχήμα 1
πεντάπλευρα, τα οποία είναι αναδιατεταγμένα.
Όμως, κατά την αναδιάταξη «χάνεται» ένα τετράγωνο. Οι μαθητές, μαθαίνοντας την έννοια της
κλίσης, θα ανακαλύψουν ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για δύο ίσα ορθογώνια τρίγωνα.
• Σύμφωνα με τον τρίτο άξονα της αναγκαιότητας ορισμών και θεωρημάτων αιτιολογείται η
αναγκαιότητα του ορισμού και η χρησιμότητα του θεωρήματος που διδάσκονται. Για παράδειγμα,
ένας ορισμός μπορεί να προκύπτει ως ανάγκη του να μπορεί κάποιος να διακρίνει σαφώς μία
κατηγορία αντικειμένων από άλλα που πιθανόν να μοιάζουν με αυτό π.χ. η έννοια της ακολουθίας
από τις συναρτήσεις ή της συνάρτησης από τις αντιστοιχίες. Επίσης, αν πούμε στους μαθητές να
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Σχήμα 2

Σχήμα 3

n και zOy
n με κοινή κορυφή και μία κοινή πλευρά, τότε πιθανόν
σχεδιάσουν δύο γωνίες xOy
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κάποιοι μαθητές να σχεδιάσουν την περίπτωση (α) και κάποιοι μαθητές την περίπτωση (β) όπως
φαίνεται στο σχήμα 2. Με αυτό αφορμή μπορούμε να ορίζουμε τις εφεξής γωνίες. Ομοίως, η
χρησιμότητα ενός θεωρήματος μπορεί να φανεί μέσα από ένα πραγματικό πρόβλημα π.χ. για το
Πυθαγόρειο Θεώρημα από την ανάγκη υπολογισμού του μήκους μιας επικλινούς σκάλας που
στηρίζεται στον τοίχο και στο έδαφος(σχήμα 3).
• Σύμφωνα με τον τέταρτο άξονα των υπομνήσεων και των διαδοχικών βημάτων παρέχονται
στο μαθητή σε μορφή υπόμνησης απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις που θα του χρειαστούν
κατά τη διαδικασία των δράσεων και που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν απάντηση κανενός
ερωτήματος. Οι δράσεις για διαπραγμάτευση της νέας γνώσης, πρέπει να ακολουθούν τέτοια
βήματα, ώστε το επόμενο να στηρίζεται στα προηγούμενα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το ΔΜΦΕ
έχει σκοπό τη διαπραγμάτευση της γνώσης μέσα από συνεργατικές διαδικασίες λαμβάνει υπόψη
του τους προκαταβολικούς οργανωτές (Ausubel, 1960) και την άποψη του Ausubel (1968) ότι
αυτό που ήδη ξέρει ο μαθητής αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη
μάθηση. Αυτό που ήδη ξέρει ο μαθητής θα το ονομάσουμε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας
«σταθερή γνώση».
Η Δομή του Δ. Μ.Φ.Ε.
Το ΔΜΦΕ αποτελείται από τρία μέρη-ενότητες: τις Υπομνήσεις, τη Διαδικασία και την
Αξιολόγηση (σχήμα 4).
Οι Υπομνήσεις, το πρώτο μέρος, έχει σκοπό αφ’ ενός να κινητοποιήσει τους μαθητές και αφ’
ετέρου να βοηθήσει τους μαθητές μέσω των υπομνήσεων να συμμετέχουν ενεργά στη
διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης.
Το δεύτερο μέρος αποτελεί η Διαδικασία. Οι μαθητές εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά στα
πλαίσια της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky (ZPD), θα κατασκευάσουν
ενεργά τη γνώση τους μέσω κατάλληλα προετοιμασμένων δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη θέση
στη Διαδικασία έχει ο Πίνακας Ελέγχου Συλλογισμού της Αποδεικτικής ΔιαδικασίαςΠΕΣΑΔ. (Dimakos et.al., 2007). Σκοπός του ΠΕΣΑΔ είναι να βοηθηθούν οι αρχάριοι μαθητές
στο να κάνουν απλούς συλλογισμούς, όπως «Για να δείξω ότι…Αρκεί να δείξω ότι…» και
τελικά αποδείξεις.
Το τρίτο μέρος, η Αξιολόγηση περιλαμβάνει τον Τελικό Αναστοχασμό, την Εφαρμογή και την
Κατασκευή. Στον Τελικό Αναστοχασμό ζητείται από τους μαθητές η περιγραφή του
γνωστικού αντικειμένου που διδάχτηκαν (π.χ. περιγράψτε με λίγα λόγια από το τηλέφωνο,
στον συμμαθητή σας, που έλειπε από την τάξη, τι μάθατε σήμερα). Με την Εφαρμογή
ζητείται από τους μαθητές να λύσουν ένα απλό πρόβλημα στο γνωστικό αντικείμενο που
διδάχτηκαν και με την Κατασκευή ζητείται από τους μαθητές να κατασκευάσουν ένα δικό
τους πρόβλημα και να ζητήσουν τη λύση από τους συμμαθητές τους.

∆ΜΦΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΠΕ και ΔΜΦΕ

ΤΕΛ.ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Προκειμένου να εξηγήσουμε το ρόλο του υπολογιστή στη περίπτωση του ΔΜΦΕ θα
αναφερθούμε εν τάχει σε μία μέθοδο διδασκαλίας την οποία χρησιμοποίησαμε για να
διδάξουμε μαθητές της Α΄τάξης του Λυκείου Ευκλείδεια Γεωμετρία (Δημάκος,
Νικολουδάκης, 2008). Συγκεκριμμένα συνδυάσαμε τις φάσεις της Θεωρίας van Hiele (1986)
με τις μεθόδους της Γνωστικής Μαθητείας (Collins, Brown, & Newman, 1989; Collins,
Brown, Holum, A., 1991)
Συγκεκριμμένα συνδυάσαμε(Δημάκος, Νικολουδάκης, 2008):
• τη φάση της Πληροφόρησης της θεωρίας van Hiele συνδυάστηκε με τη μέθοδο της
Επίδειξης του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας
• τη φάση του Περιορισμένου Προσανατολισμού του van Hiele συνδυάστηκε με τη μέθοδο
της Καθοδήγησης του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας
• τη φάση της Αποσαφήνισης του van Hiele συνδυάστηκε με τη μέθοδο της Σαφήνειας του
Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας
• τη φάση -4 του Ελεύθερου προσανατολισμού (ή Εξερεύνησης) του van Hiele
συνδυάστηκε με τη μέθοδο της Εξερεύνησης του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας
• τη φάση -5 της ολοκλήρωσης του van Hiele συνδυάστηκε με τη μέθοδο του
Αναστοχασμού του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας
• Όλες οι φάσεις συνδυάστηκαν με τη μέθοδο της Παροχής Υποστηριγμάτων.
Υλοποίηση της μεθόδου
Για την υλοποίηση της μεθόδου αυτής χρησιμοποιήθηκε το ΔΜΦΕ. Συγκεκριμένα στις
ενότητες του ΔΜΦΕ υλοποιήθηκαν οι πιο πάνω συνδυασμοί.
Συγκεκριμένα:
• Στις Υπομνήσεις υλοποιείται ο συνδυασμός της 1ης φάσης της πληροφόρησης με τη
μέθοδο της Επίδειξης του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας. Συγκεκριμένα ο δάσκαλος
διαθέτει στους μαθητές τα απαραίτητα θεωρήματα καθώς και σχετικά παραδείγματα και
αντιπαραδείγματα και δείχνει πώς λειτουργούν, ώστε οι μαθητές να σχηματίσουν το
κατάλληλο νοητικό μοντέλο που θα βοηθήσει στην κατανόηση του διδασκόμενου γνωστικού
αντικειμένου. Με τη βοήθεια μιας πραγματικής κατάστασης – προβλήματος εξηγεί τη
χρησιμότητα της μάθησης του προς διδασκαλίαν γνωστικού αντικειμένου.
• Στη Διαδικασία που διαιρείται σε δύο μέρη, υλοποιούνται, στο πρώτο μέρος, οι
συνδυασμοί της 2ης φάσης του Περιορισμένου Προσανατολισμού του van Hiele με την
μέθοδο της Καθοδήγησης του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας, της 3ης φάσης της
Αποσαφήνισης του van Hiele με την μέθοδο της Σαφήνειας του Μοντέλου της Γνωστικής
Μαθητείας και στο δεύτερο μέρος που υλοποιείται ο συνδυασμός της 4ης φάσης του
Ελεύθερου προσανατολισμού του van Hiele με την μέθοδο της Εξερεύνησης του Μοντέλου
της Γνωστικής Μαθητείας. Στο πρώτο μέρος οι δραστηριότητες είναι απλά βήματα που
απαιτούν συγκεκριμένη απάντηση π.χ. μετρούν, παρατηρούν αναπαραστάσεις στην οθόνη του
υπολογιστή, εικάζουν και ελέγχουν με τη βοήθεια του λογισμικού την αλήθεια ή μη της
εικασίας τους, απαντούν σε απλά ερωτήματα. Παρέχονται συμβουλές και υποστήριξη από το
δάσκαλο αλλά και από ανατροφοδότηση. Ο δάσκαλος οργανώνει τη συζήτηση μέσα στην
τάξη, η οποία θα καταλήξει σε μια σωστή χρήση της γλώσσας. Οι μαθητές ανταλλάσουν
απόψεις, εξωτερικεύουν τις γνώσεις τους κατά τη λύση προβλημάτων και δέχονται
επεξηγήσεις από το δάσκαλο π.χ. για τα σχήματα που σχεδίασαν και για τις ιδιότητες και τις
σχέσεις που αναδύονται από τις δραστηριότητες αυτές καθώς και από τους συμμαθητές τους.
Ενθαρρύνεται από τον διδάσκοντα η ακριβής και κατάλληλη τεχνική γλώσσα, την οποία ο
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μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και διατυπώνουν συμπεράσματα. Στο
δεύτερο μέρος με τον Πίνακα Ελέγχου Συλλογισμού της Αποδεικτικής Διαδικασίας (ΠΕΣΑΔ)
(Dimakos, et al., 2007) που υλοποιεί το συνδυασμό της 4ης φάσης του Ελεύθερου
προσανατολισμού του van Hiele με την Εξερεύνηση της Γνωστικής Μαθητείας οι μαθητές
εμπλέκονται σε πιο σύνθετα έργα και αντιμετωπίζουν στόχους που απαιτούν πολλά και όχι
μονόδρομα βήματα και που μπορούν να ολοκληρώνονται με περισσότερες από μία
προσεγγίσεις. Εδώ δίνεται η ευκαιρία ανάπτυξης στρατηγικών, σύνθετων εικασιών και του
ελέγχου τους και οι μαθητές αποκτούν εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων.
• Στην αξιολόγηση, υλοποιείται ο συνδυασμός της 5ης φάσης της Ολοκλήρωσης του van
Hiele με τη μέθοδο του Αναστοχασμού του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας Οι μαθητές
ενθαρρύνονται να συνοψίσουν την εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας. Συγκεκριμένα οι μαθητές συγκρίνουν τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με
εκείνη των άλλων μαθητών και με την προτεινόμενη από το δάσκαλο. Περιγράφουν τι
έμαθαν. Εξηγούν τι και γιατί το έκαναν, αιτιολογούν τη σκέψη τους και κατασκευάζουν ένα
δικό τους πρόβλημα για το γνωστικό αντικείμενο που διδάχτηκαν.
Ο ρόλος του υπολογιστή στη περίπτωση του ΔΜΦΕ
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στο συνδυασμό:
• της 1ης φάσης της πληροφόρησης με τη μέθοδο της Επίδειξης του Μοντέλου της Γνωστικής
Μαθητείας ο διδάσκων με τη βοήθεια των ΤΠΕ μπορεί να επιδείξει πραγματικά μοντέλα
προκειμένου να δημιουργήσει τα αντίστοιχα νοητικά. Ο Balacheff (2001) ισχυρίζεται ότι αυτή η
μετάβαση από την οθόνη του υπολογιστή στα μαθηματικά είναι μια διαδικασία modelling. Οι
αναπαραστάσεις συνεπικουρούν στη μάθηση με πρωτεύουσες τις οπτικές, αλλά και τις όποιες
άλλες που τα multimedia και hypermedia στη σύγχρονη τεχνολογία υποστηρίζουν (Νικολουδάκης
&Χουστουλάκης, 2005). Οι δυναμικές αναπαραστάσεις που προκύπτουν από κατάλληλα
λογισμικά παρέχουν σημαντικές διευκολύνσεις στην κατανόηση μιας διδασκόμενης έννοιας.
• της 2ης φάσης του Περιορισμένου Προσανατολισμού του van Hiele με την μέθοδο της
Καθοδήγησης του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας, οι μαθητές πρέπει να φτάσουν σε μία
δομή μέσω ανακάλυψης της εν λόγω δομής. Στο ΔΜΦΕ παρέχονται τα κατάλληλα ερωτήματα
που έχουν σκοπό να οδηγήσουν τους μαθητές να εικάσουν την εν λόγω δομή μέσω παρατήρησης
εικόνων των DGS1, όπως το Cabri, στην διεπιφάνεια του υπολογιστή. Οι δε πολλαπλές
αναπαραστάσεις της ίδιας έννοιας βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν την έννοια ως ένα
όλο, να συνειδητοποιήσουν τις ιδιότητές της και να εξάγουν τη δομή της (Lesh, Post, & Mehr,
1987).
• της 3ης φάσης της Αποσαφήνισης του van Hiele με την μέθοδο της Σαφήνειας του Μοντέλου
της Γνωστικής Μαθητείας οι μαθητές πρέπει να διατυπώσουν τη δομή. Σύμφωνα με τη Mariotti
(2003), από την προοπτική του Vygotsky, με το σύρσιμο (dragging) δημιουργείται ένα «εργαλείο
σημειωτικής διαμεσολάβησης», ενώ το σχήμα με την έννοια βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση και
δύσκολα διαχωρίζονται στην ανάπτυξη της γεωμετρικής λογικής. Οι Νικολουδάκης & Ιωάννου
(2003) θεωρούν ότι το υπολογιστικό περιβάλλον συμβάλλει με την “αλλαγή" γλώσσας δεδομένου ότι το λογισμικό χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα επικοινωνίας κι αλληλεπίδρασης -

1

Αφορά τύπους λογισμικών που μοιράζονται με Cabri το γενικό χαρακτηριστικό γνώρισμα
του ‘drag mode’ παραδείγματος χάριν το Sketchpad ή Geometric Supposer.
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στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας αποσκοπώντας και επιτυγχάνοντας καλύτερα
αποτελέσματα στη διαδικασία διδασκαλίας μάθησης.
• της 4ης φάσης του Ελεύθερου προσανατολισμού του van Hiele με την μέθοδο της
Εξερεύνησης του Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας, οι μαθητές προχωρούν ερευνητικά στην
επίλυση προβλημάτων. Μπορούν να σχεδιάσουν και να μετρήσουν με ακρίβεια με τη βοήθεια του
λογισμικού, πράγμα που θα τους βοηθήσει να εικάσουν με μεγαλύτερη συνέπεια προς τα
δεδομένα του προβλήματος, έστω και αν, με τη βοήθεια του λογισμικού, διαπιστώσουν κατόπιν
ότι η εικασία τους μπορεί να μην αληθεύει τελικά. Ακόμη έχοντας πεισθεί για την ισχύ της
εικασίας τους ενθαρρύνονται στο να προχωρήσουν στην αποδεικτική διαδικασία, δηλ. να κάνουν
την απόδειξή της. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυναμικές αναπαραστάσεις παρέχουν, επίσης, στο
μαθητή την ευκαιρία διερεύνησης προβλήματος του οποίου θα μεταφράσουν τις αναπαραστάσεις
των δεδομένων. Με το όρο μετάφραση αναπαραστάσεων εννοούμε τη ψυχολογική διαδικασία που
λαμβάνει χώρα όταν μεταφερόμαστε από ένα σύστημα αναπαράστασης σε άλλο, όπως για
παράδειγμα από μια αλγεβρική εξίσωση σε γραφική παράσταση (Γαγάτσης & Σιάμαρη, 2003;
Κολέζα, 2003) δεδομένου ότι ένα άτομο σύμφωνα με τον Duval (1995α) μπορεί να έχει πρόσβαση
σε μια μαθηματική έννοια, μόνον αν διαθέτει τουλάχιστον δύο σημειωτικά συστήματα γι’ αυτή
την έννοια, και μπορεί να περνά χωρίς δυσκολία από το ένα σύστημα στο άλλο.
• της 5ης φάσης της Ολοκλήρωσης του van Hiele με τη μέθοδο του Αναστοχασμού του
Μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας ο μαθητής με τη βοήθεια του υπολογιστή μπορεί να
επαναλάβει ολόκληρη ή μέρος από τη διαδικασία και να ανστοχαστεί πάνω σε αυτή. Μπορεί να
αλλάξει τις συνθήκες του προβλήματος και να διατυπώσει ένα νέο πρόβλημα. Μπορεί γενικά να
συνθέσει δικές του ιδέες στην οθόνη του υπολογιστή και να ελέγξει την ισχύ τους. Μπορεί να
πιστοποιήσει την ισχύ του γνωστικού αντικειμένου που διδάχτηκε και να την επεκτείνει.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το ΔΜΦΕ εμπλέκοντας τους μαθητές σε καταστάσεις υπολογιστικού περιβάλλοντος επιτρέπει την
ανάπτυξη και τον έλεγχο εικασιών, την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία
διδασκαλίας – μάθησης, και τελικά την κατασκευή της γνώσης από τους χρήστες του λογισμικού.
Ο ρόλος των ΤΠΕ, όπως διεξοδικά αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, είναι πολύ
σημαντικός στη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης με το ΔΜΦΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι
η κατασκευή του ΔΜΦΕ απαιτεί πολύ προσοχή προκειμένου ο διδάσκων να δημιουργήσει όλες
εκείνες τις συνθήκες που κάνουν το μαθητή να λειτουργεί όπως ένας ερευνητής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας
Ονοματεπώνυμο μαθητών ομάδας

Διδάσκων …………………………
Μαθηματικός

Τάξη…………………………………
Σχολείο ……………………………..
Ημερομηνία…………………………

Τίτλος μαθήματος :

Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο
πλευρών ενός τριγώνου ...

Πρόβλημα Μία ακτίνα πέφτει στο μέσον μιας πλευράς πρίσματος με διατομή τρίγωνο,
διαθλάται, και εξέρχεται από το μέσον μιας άλλης πλευράς. Αν η τρίτη πλευρά του τριγωνικού
πρίσματος έχει μήκος 10 cm. Να υπολογιστεί το μήκος του μέρους της ακτίνας που βρίσκεται
μέσα στο πρίσμα και να εξηγήσετε γιατί είναι παράλληλο σε αυτή.

A

∆

Φ

B

E

Γ
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1.

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ.
1.1. Αν οι απέναντι πλευρές ενός τετραπλεύρου είναι ίσες και παράλληλες αυτό είναι
παραλληλόγραμμο και αντιστρόφως.
A

Δ

ΑΒ // = ΓΔ
ή
ΒΓ // = ΑΔ

B

Ù ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο

Γ

1.2. Αν οι διαγώνιοι ενός τετραπλεύρου διχοτομούνται αυτό είναι παραλληλόγραμμο
A

Δ

ΑΟ = ΟΓ
και
ΒΟ = ΟΔ

Ο

B

2.

Ù ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο

Γ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Οι μαθητές εργάζονται στον υπολογιστή. Το χρησιμοποιούμενο software είναι το sketchpad.

Οι μαθητές με τη βοήθεια των εντολών μέτρηση Æμήκος του sketchpad συμπληρώνουν ένα
πίνακα)
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2.1. Μετακινείστε μια κορυφή του τριγώνου ΑΒΓ και μετρήστε το μήκος του ευθ. τμήματος
ΔΕ που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών του τριγώνου και το μήκος της τρίτης πλευράς
ΒΓ και συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα.

ΔΕ

ΒΓ

2.2. Τι παρατηρείτε;
………………………………………………………………………………………..
2.3. Γράψτε τη σχέση για το τρίγωνο του σχήματος:
A

Δ

(1)

Ε

B

Γ

2.4. Διατυπώστε τη σχέση για το τρίγωνο του σχήματος:
………………………………………………………………………………………..
2.5. Να αποδείξετε τη σχέση (1)
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2.6. Να κάνετε το σχήμα και να διατυπώσετε το:
ΘΕΩΡΗΜΑ………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………
3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.1. Απαντήστε στο αρχικό πρόβλημα.
3.2. Στο

σχήμα

να

υπολογίσετε

την

A

περίμετρο του τριγώνου ΔΕΖ αν
γνωρίζετε ότι τα Δ,Ε,Ζ είναι τα μέσα
των πλευρών του ΑΒΓ και ότι η

Δ

Ζ

περίμετρος του ΑΒΓ είναι 30 cm.
3.3. Δείξτε ότι το τετράπλευρο με κορυφές
τα

μέσα

των

πλευρών

τετραπλεύρου

ενός
είναι

B

E

παραλληλόγραμμο.
3.4. Να φτιάξετε μία δική σας άσκηση χρησιμοποιώντας αυτό που μάθατε και να τη δώσετε
στην ομάδα σας για λύση.
3.5. Να περιγράψετε από το τηλέφωνο, σε κάποιον που έλειπε από την τάξη σας, τι μάθατε
σήμερα
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