Ελεύθερο Θέμα ΠΕ03

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Το γεωμετρικό περιβάλλον συχνά θεωρείται κατάλληλο για να προσεγγίσουν οι
μαθητές συναρτησιακές σχέσεις όπως αυτή των ανάλογων και αντιστρόφως
ανάλογων ποσών. Οι μαθητές του Γυμνασίου συνήθως αντιμετωπίζουν τα θέματα
αυτά με στατικά μέσα και λεκτικές περιγραφές χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να
«δουν» και να περιγράψουν την συμμεταβολή των αναλόγων και αντιστρόφως
ανάλογων ποσών.
Να συντάξετε ένα σενάριο διάρκειας τουλάχιστον τριών διδακτικών ωρών για
την μελέτη της συμμεταβολής των ανάλογων και αντιστρόφως ανάλογων ποσών
με τη βοήθεια ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας, με το οποίο να δίνετε τη
δυνατότητα στους μαθητές μέσα από πειράματα και διερευνήσεις να
καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα για τον τρόπο συμμεταβολής τους. Το
σενάριο θα αναφέρεται σε μαθητές Γυμνασίου.
Στο σενάριο θα πρέπει να αναφέρονται: (1) η προστιθέμενη αξία που φέρνει στη
μάθηση η διδασκαλία με λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας, (2) οι ιδιαίτεροι στόχοι
που θέτει το σενάριο προς επίτευξη, (3) το πλαίσιο διεξαγωγής του σεναρίου
(προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών, ενορχήστρωση τάξης, ρόλοι μαθητών και
εκπαιδευτικού) και (4) συνοπτική περιγραφή της πορείας υλοποίησης του
σεναρίου. Επίσης, ζητείται να δοθεί ενδεικτικά ένα τουλάχιστον από τα φύλλα
εργασίας τα οποία θα δοθούν στους μαθητές.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

•

Το σκεπτικό του σεναρίου

Θα περιγραφεί κυρίως µέσω της προστιθέµενης αξίας του. Συγκεκριµένα
η προστιθέµενη αξία θα περιλαµβάνει τρείς ενότητες.
Α) Τα γνωστικά και διδακτικά προβλήµατα που συνδέονται µε την
συγκεκριµένη θεµατική περιοχή των µαθηµατικών. Τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζει ο διδάσκων αλλά και οι µαθητές όταν η διδασκαλία
υλοποιείται µε τα συµβατικά διδακτικά εργαλεία (πίνακας, χαρτί, µολύβι,
γεωµετρικά όργανα κ.λ.π)

Β) Οι καινοτοµίες που εισάγονται µε το σενάριο στην µαθησιακή
διαδικασία, δηλαδή σε τι διαφέρει η διδασκαλία της συγκεκριµένης
ενότητας όταν εφαρµόζεται το σενάριο, από την συµβατική διδασκαλία
στην αίθουσα. Θα περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο αναµένεται να
συµβάλλει το σενάριο στην αντιµετώπιση των δυσκολιών. Θα περιγραφεί
το τι θα κάνουν οι µαθητές µε το λογισµικό/µικρόκοσµο του συγκεκριµένου
σεναρίου και ποια η διδακτική αξία της δραστηριότητας αυτής.

Γ) Περιγραφή των συγκεκριµένων εργαλείων λογισµικών που θα δοθούν
στους µαθητές (µικρόκοσµοι) µε αιτιολόγηση της διδακτικής σκοπιµότητας
των λειτουργικοτήτων τους (π.χ. από την χ διαδικασία στο Χελωνόκοσµο
θα λείπει η ψ ιδιότητα του ζ γεωµετρικού σχήµατος ώστε οι µαθητές που
θα τη χρησιµοποιήσουν να χρειαστεί να την ανακαλύψουν).

•

Το πλαίσιο εφαρµογής του.

Το πλαίσιο εφαρµογής θα περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες
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Α) Τα προαπαιτούµενα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του
σεναρίου, συγκεκριµένα θα πρέπει να αναφέρονται οι γνώσεις των
µαθητών που αφορούν τόσο το γνωστικό αντικείµενο όσο και την
τεχνολογία, για παράδειγµα τις λειτουργικότητες του λογισµικού.

Β) Οι στόχοι του σεναρίου. Οι στόχοι θα µπορούσαν να διακριθούν σε
γνωστικούς στόχους, που αναφέρονται στα µαθηµατικά, σε στόχους ως
προς την τεχνολογία και σε κοινωνικούς/µαθησιακούς στόχους (π.χ. να
αναπτύξουν ικανότητες διαπραγµάτευσης).

Γ) Η κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης, δηλαδή περιγραφή του ρόλου
τους διδάσκοντα, του ρόλου των µαθητών και οι αναµενόµενοι τρόποι
αλληλεπίδρασης. Αιτιολόγηση µε βάση το συγκεκριµένο σενάριο και τις
επιµέρους φάσεις εφαρµογής του.

∆) Ενδεικτικό φύλλο εργασίας. Το φύλλο µπορεί να περιέχει υποδείξεις
κατασκευών µε το λογισµικό και ερωτήσεις που δηµιουργούν κινητοποίηση
για διερεύνηση και πειραµατισµό.

Ε) Ανάλυση της αναµενόµενης διδακτικής πορείας. Εδώ θα πρέπει να γίνει
µία σύντοµη περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του σεναρίου µέσα στην
οποία θα αναδεικνύονται τα σηµαντικά σηµεία της πορείας υλοποίησής του.

