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Περίληψη. Οι ανάγκες των µαθητών στη σηµερινή σχολική πραγµατικότη-

τα επηρεάζονται και διαµορφώνονται τόσο από τις γενικές µαθησιακές δυ-

σκολίες ως προς τα µαθηµατικά, όσο και από τις ειδικές ικανότητες κά-

ποιων εξ αυτών. Σε κάθε περίπτωση µέσα στο δυναµικό και ταχύτατα µε-

ταλλασσόµενο µαθησιακό περιβάλλον της τάξης ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

προσαρµόζεται και να το προσαρµόζει κατάλληλα. Οι κοινότητες πρακτικής 

βοηθούν σηµαντικά τον εκπαιδευτικό να αντιληφθεί αυτές τις αλλαγές, συ-

ζητώντας µε άλλους συναδέλφους τη σχολική πραγµατικότητα, οργανώνο-

ντας, παρακολουθώντας και αξιολογώντας δειγµατικές διδασκαλίες, εντάσ-

σοντας στη διδακτική του πρακτική στοχευµένες – εξατοµικευµένες δρα-

στηριότητες τόσο στην τάξη, όσο και εξωσχολικές. Το εργαστήριο άλγεβρας 

που οργανώθηκε στο Π.Π.Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης το σχολικό 

έτος 2012-13 υπήρξε µία τέτοια κοινότητα που εργάστηκε στο γνωστικό 

αντικείµενο της άλγεβρας της πρώτης λυκείου. Το θεωρητικό πλαίσιο, η 

λειτουργία του και οι δράσεις του παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

  

Abstract. The needs of students in today's school life are formed by both 

learning difficulties in mathematics and special abilities of some of them. 

The adjustment of the learning environment by the teacher of mathematics 

passes through the communities of practice, within which the teacher under-

stands these dynamic changes, organizes monitors and evaluates sample 

teachings, integrating targeted - personalized activities both in classroom 

and extracurricular ones. The theoretical framework, function and actions of 



such a community targeted at High-school algebra are summarized below.  

 

Εισαγωγή 

Η πολυπλοκότητα της κοινωνίας της γνώσης στη σύγχρονη εποχή φέρνει 

σηµαντικές εκπαιδευτικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίον µαθαίνουν 

(νέα µάθηση) και δρουν οι µαθητές, αλλά και στον ρόλο της εκπαίδευσης 

και των εκπαιδευτικών συνολικά. Μια από αυτές αφορά τον κεντρικό ρόλο 

που διαδραµατίζει ο επαγγελµατισµός του εκπαιδευτικού (Kalantzis, 2012; 

αναφορά στο Αρβανίτη, 2013). Η µάθηση αναφορικά µε τη διδασκαλία των 

µαθηµατικών γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητή σήµερα ως τροποποί-

ηση της συµµετοχής των εκπαιδευτικών σε κοινωνικο-πολιτισµικές πρακτι-

κές. Ειδικότερα, οι αλλαγές στις διδακτικές πρακτικές εξαρτώνται ουσια-

στικά τόσο από τις διογκούµενες µαθησιακές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

πολλοί µαθητές τα τελευταία χρόνια, όσο και από τις ιδιαίτερες ικανότητες 

που εµφαίνονται σε κάποιους άλλους µαθητές. Η ανταλλαγή εµπειριών µε-

ταξύ των εκπαιδευτικών, µε στόχους τη συνδιαµόρφωση και εφαρµογή 

πρακτικών προς αυτήν την κατεύθυνση καθίσταται αναγκαία για την ουσι-

αστική αλληλεπίδραση της διδακτικής των µαθηµατικών µε τη σχολική 

πραγµατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης από διαφορετικά σχολεία συµµετείχαν σε ένα εργαστήριο µελέτης 

της διδασκαλίας της άλγεβρας της πρώτης τάξης του λυκείου. Στην εργασία 

παρουσιάζονται οι δράσεις και οι πρακτικές που αναδείχθηκαν, µε βάση τα 

παραπάνω, µέσω της συµµετοχής των εκπαιδευτικών στην οµάδα. 

Θεωρητική πλαισίωση 

Επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν 

ενεργά στην κατασκευή της γνώσης τους µέσω της ένταξής τους σε διάφο-

ρα κοινωνικά περιβάλλοντα. Αυτά τα περιβάλλοντα επηρεάζουν τη δοµή 

των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών, τη γνώση τους και την πρακτική τους. 

Οµοίως, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν και διαµορφώνουν το περι-

βάλλον τους, συµπεριλαµβανοµένων των τρόπων µάθησης των µαθητών 

και των ιδιαιτέρων αναγκών τους. Ως εκ τούτου, αναµένεται ότι οι εκπαι-

δευτικοί θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους και την πρακτική τους και τα 

περιβάλλοντα στα οποία εργάζονται και να είναι έτοιµοι να κάνουν αλλαγές 

όπου κρίνεται αναγκαίο (Krainer, 2008). Εκτός από ένα σηµαντικό βαθµό 

επαγγελµατισµού (εµπέδωση µιας επαγγελµατικής κουλτούρας, δηµιουργία 

και ανάπτυξη µιας επαγγελµατικής ταυτότητας), οι αλλαγές απαιτούν και 

ένα περίπλοκο φάσµα νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ποιοτική εκπαίδευ-



ση επιτυγχάνεται από επαγγελµατίες και η ποιοτική διδασκαλία διασφαλίζε-

ται από µια συλλογική κουλτούρα µάθησης (Αρβανίτη, 2013).  

Μοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: Στη διεθνή βιβλιο-

γραφία (Krainer, 2008) τα µοντέλα που προτείνονται για την προώθηση της 

ανάπτυξης του επαγγελµατισµού (βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και της προώθησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων) µε εστίαση στην 

πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνουν, για παράδειγ-

µα: α) τυπικές δραστηριότητες µε επικεφαλής εξωτερικούς της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας (πχ. επιστήµονες ή ειδικευµένους εκπαιδευτικούς) ή άτυπες 

αυτό-οργανωµένες δραστηριότητες (πχ. οµάδα µαθηµατικών οργανωµένη 

από τους ίδιους), β) µεµονωµένες διοργανώσεις ή συνεχή και µακροχρόνια 

προγράµµατα, γ) οµαδικά µαθήµατα µαθηµατικών µικρής ή εθνικής εµβέ-

λειας (µεγάλος αριθµός συµµετεχόντων), γ) ετερογενείς οµάδες συµµετεχό-

ντων (πχ. µαθηµατικοί και φυσικοί από διάφορα σχολεία ή περιοχές) ή µα-

θηµατικά εστιασµένα στο πλαίσιο προγράµµατος ανάπτυξης σχολικής µο-

νάδας, δ) υποχρεωτική ή εθελοντική συµµετοχή σε µαθήµατα ενός δικτύου 

εκπαιδευτικών, ε) εστίαση σε συγκεκριµένο περιεχόµενο (πχ. άλγεβρα) ή σε 

πιο γενικά θέµατα (πχ. εκµάθηση και χρήση τεχνολογικών εργαλείων, νέων 

διδακτικών µοντέλων), ζ) θεωρητικά σεµινάρια σε πανεπιστήµια ή πειραµα-

τικές διδασκαλίες σε σχολεία, στ) εκπαίδευση εκπαιδευτικών συνοδευόµενη 

από εκτενή ή περιορισµένη ερευνητική αξιολόγηση, η) δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στην προώθηση (των διαφόρων ειδών) της γνώσης ή των πε-

ποιθήσεων ή των πρακτικών των εκπαιδευτικών. 

Συνεργασία εκπαιδευτικών: Σηµαντική πτυχή της ανάπτυξης της επαγγελµα-

τικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού είναι το πώς θα αναλάβει ο ίδιος την 

ευθύνη της επαγγελµατικής του ανάπτυξης, η οποία είναι µια διαδικασία 

που σχετίζεται µε τις πεποιθήσεις και τις εµπειρίες του (γνώση) και συνδέε-

ται άµεσα µε τη συµµετοχή του σε διάφορες κοινότητες (Oliveira & Han-

nula, 2008). Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών ως εκπαιδευόµενων σε µια 

εποικοδοµητική ατµόσφαιρα συνεργασίας προτείνεται  από τους  Liljedahl, 

Rolka & Rosken (2007) ως µια από τις τρεις διαφορετικές µεθόδους που 

µπορεί να συµβάλλει σε αλλαγή στις δοµές των πεποιθήσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό, αρχικά η έρευνα έχει εστιάσει κάτω από ποιες συνθήκες, πώς και γιατί 

οι εκπαιδευτικοί των µαθηµατικών µαθαίνουν και πόσο αυτό είναι σηµαντι-

κό σε συγκεκριµένους τοµείς του χαρακτήρα τους. Είναι αναγκαίο να λαµ-

βάνεται υπόψη ότι η µάθηση των εκπαιδευτικών είναι µια σύνθετη διαδικα-

σία που σε µεγάλο βαθµό επηρεάζεται από προσωπικούς, κοινωνικούς, ορ-

γανικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς παράγοντες. Η συνεργασία µπορεί 



να διαφοροποιείται ως προς το περιεχόµενο, τη µορφή και το πλαίσιό της 

(Lachance & Confrey, 2003; Krainer, 2006; αναφορά στο Krainer, 2008).  

Περιεχόµενο συνεργασίας: Το περιεχόµενο της συνεργασίας έχει σηµασία 

για όλους τους ανθρώπους που εµπλέκονται, και µπορεί να αφορά ενδιαφέ-

ρουσες µαθηµατικές δραστηριότητες για τους µαθητές, ενδιαφέροντα πει-

ράµατα, παρατηρήσεις και προβληµατισµούς των εκπαιδευτικών για τη δι-

δακτική πρακτική, εποικοδοµητικές πρωτοβουλίες και συζητήσεις για τα 

µαθηµατικά τµήµατα του σχολείου. Για παράδειγµα, η συνεργασία µπορεί 

να αφορά: στο σχεδιασµό και εφαρµογή µιας σειράς µαθηµάτων στο πλαί-

σιο της «µελέτης µαθήµατος» (lesson study), στην έρευνα - δράση ενός εκ-

παιδευτικού ο οποίος µελετά διδακτικά ζητήµατα που φαίνεται ότι τον απα-

σχολούν σε σχέση µε την πρακτική του, στη µελέτη των στρατηγικών των 

µαθητών σε συγκεκριµένα µαθηµατικά ζητήµατα κ.ά. (Μαναρίδης, κ.ά., 

2009; Σιώπη, κ.ά, 2011) 

Μορφές συνεργασίας: Σύµφωνα µε τον Krainer (2008) η συνεργασία µπορεί 

να αναπτυχθεί σε κοινότητες (communities), οι οποίες διαµορφώνονται σε 

µια εθελοντική βάση και τα µέλη τους διαπραγµατεύονται στόχους και δρά-

σεις. Στις κοινότητες συµπεριλαµβάνονται οι οµάδες (teams), οι κοινότητες 

πρακτικής (communities of practice) ή αλλιώς κοινότητες µάθησης 

(communities of learning) και τα δίκτυα (networks). Οι οµάδες επιλέγονται 

συνήθως από τη διοίκηση, έχουν προκαθορισµένους στόχους και ως αποτέ-

λεσµα τυπικές συνδέσεις µέσα στην οµάδα. Τα δίκτυα είναι «χαλαρές» µορ-

φές συνεργασίας µε βασικό στόχο τη συγκέντρωση και τη διανοµή πληρο-

φορίας ενώ οι σχέσεις των συµµετεχόντων διαµορφώνονται ανάλογα µε τον 

τρόπο που συνδέονται οι δράσεις τους. 

Πλαίσια συνεργασίας: Αφορά στο πού εντάσσεται, που απευθύνεται και 

µπορεί να επιτευχθεί η συνεργασία (αν εντάσσεται σε ένα πρόγραµµα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης, αν αφορά τους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου ή 

µιας ευρύτερης περιοχής του σχολείου, κτλ.) µε την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται κάποιες γενικές προδιαγραφές (πόροι, δοµές, δέσµευση κ.ά.). 

Κοινότητες πρακτικής - επαγγελµατικής ανάπτυξης: Στη διεθνή βιβλιογραφία 

καταγράφεται η θετική συµβολή στον επαγγελµατισµό και τη δηµιουργικό-

τητα, η δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης σε όλους τους εργασιακούς χώ-

ρους, οι οποίες λειτουργούν ως κόµβοι για ανταλλαγή και ερµηνεία πληρο-

φοριών (Wenger, 1998; Wenger et al., 2002; Matos et al., 2009; αναφορά 

στο Αρβανίτη, 2013). Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ατόµων µε 

ένα κοινό εγχείρηµα ή µια κοινή αίσθηση στόχου που τους καθιστά αλλη-

λέγγυους (Wenger et al., 2002): Συγκροτούνται από επαγγελµατίες που µοι-



ράζονται τη γνώση τους, συζητούν το νόηµά της και τη διατηρούν ζωντανή (σε 

αντίθεση µε µια βάση δεδοµένων ή ένα εγχειρίδιο), παράγουν νέες ιδέες για 

τις καθηµερινές πρακτικές τους. Συντηρούν τις άτυπες πτυχές της γνώσης που 

τα τυπικά συστήµατα δεν µπορούν να συλλάβουν και µπορούν να τη µεταφέ-

ρουν στους νέους συνδυάζοντάς την µε την εµπειρία. Παρέχουν ένα νέο χώρο 

για διαφορετικές ταυτότητες και διαφορετικές κοινωνικές βιογραφίες των µε-

λών τους και διασφαλίζουν την επικοινωνία, δηµιουργώντας ένα ανθρώπινο 

περιβάλλον εργασίας (Αρβανίτη, 2013). 

Η εγκαθίδρυση µιας τέτοιας κοινότητας βασίζεται στην αµοιβαία εµπλοκή 

των µελών της, στη συνεργατική δράση και σε ένα από κοινού διαµορφω-

µένο ρεπερτόριο, το οποίο αλλάζει καθώς τα µέλη επεξεργάζονται στοιχεία 

της πρακτικής τους (Wenger, 1998). Στην προοπτική αυτή, η µάθηση γίνε-

ται κατανοητή ως αλλαγή στη συµµετοχή σε κοινωνικά οργανωµένες δρα-

στηριότητες (Lave & Wenger, 1991), κάτι που συνεπάγεται πολύ έντονα την 

ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης επαγγελµατικής ταυτότητας (Oliveira & 

Hannula, 2008).  Έτσι, για παράδειγµα, στο πλαίσιο µιας κοινότητας µε κοι-

νή πρακτική τη διδασκαλία, οι συµµετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν 

τις διδακτικές τους πρακτικές και να επινοήσουν νέες, να αναστοχαστούν 

σχετικά µε την πρακτική τους και να µοιραστούν τις ιδέες τους για εναλλα-

κτικούς τρόπους υποστήριξης της µάθησης.   

Εργαστήριο Άλγεβρας: Μια κοινότητα µάθησης  

Το Εργαστήριο Άλγεβρας, επικεντρωµένο στην Άλγεβρα της Α' Λυκείου, 

λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στο Πρότυπο Πειραµατικό 

Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης ως µια πρώτη πειραµατική οµάδα 

µε τα χαρακτηριστικά της κοινότητας πρακτικής. Η δηµιουργία του εργα-

στηρίου έγινε µε πρωτοβουλία δυο εκπαιδευτικών του ιδίου Π.Π. Λυκείου. 

Η λειτουργία του υποστηρίχθηκε και βοηθήθηκε α) από τον Τοµέα ∆ιδακτι-

κής και Επιστηµολογίας των Μαθηµατικών, του Μαθηµατικού Τµήµατος 

του Ε.Κ.Π.Α, ο οποίος ανέλαβε την επιστηµονική καθοδήγηση β) τη ∆ιεύ-

θυνση του Λυκείου, η οποία παραχώρησε πόρους και δοµή και γ) από τον 

αρµόδιο Σχολικό Σύµβουλο των Μαθηµατικών της συντριπτικής πλειοψη-

φία των Λυκείων προέλευσης των συµµετεχόντων στο εργαστήριο εκπαι-

δευτικών των µαθηµατικών. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η µελέτη ζητηµά-

των σχετικών µε τη διδασκαλία της Άλγεβρας στην πρώτη τάξη του λυκείου, η 

ανάδειξη και εξέταση προβληµάτων της διδασκαλίας της, η διαµόρφωση 

πρακτικών υποστήριξης της διδασκαλίας µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

µαθητών και η δοκιµή βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας µε στόχο την εννοι-



ολογική κατανόηση και εκµάθηση του περιεχοµένου και των διαδικασιών της 

συγκεκριµένης γνωστικής περιοχής.  

Στην πρώτη συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 µετά 

από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή, τέθηκε το πλαί-

σιο της συνεργασίας, έγινε ανταλλαγή απόψεων, διατυπώθηκαν οι πρώτοι 

προβληµατισµοί, καταγράφηκαν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος προς µελέτη 

και συνδιαµορφώθηκε ένα αρχικό πλάνο ανάπτυξης των θεµάτων και ένα 

πλαίσιο ενεργειών και δράσεων. Το πλαίσιο αυτό αποτέλεσε τη βάση της 

λειτουργίας του εργαστηρίου για τη χρονιά 2012-2013 και καθορίστηκαν οι 

δυνατότητες και οι περιορισµοί της λειτουργίας του.  

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών. Ο τε-

λικός αριθµός των µελών διαµορφώθηκε σε είκοσι έξι (26) ενεργούς εκπαι-

δευτικούς των µαθηµατικών (25 µόνιµοι και ένας αναπληρωτής) και παρέ-

µεινε σταθερός καθ’ όλη την ετήσια διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου. 

Στη πλειοψηφία τους τα µέλη της οµάδας του εργαστηρίου δεν γνωρίζονταν 

µεταξύ τους και στο σύνολό τους δεν είχαν αναπτύξει καµιά προηγούµενη 

συνεργασία. Οι συναντήσεις των µελών καθορίστηκε να γίνεται σε εβδοµα-

διαία βάση κάθε Τετάρτη, µετά το διδακτικό ωράριο (εντός του σχολικού 

ωραρίου ή το απόγευµα) στο χώρο του Λυκείου. Τα µέλη του εργαστηρίου 

επικοινωνούσαν µεταξύ τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας (forum) συζητήσεων. Στις εβδοµαδιαίες συνα-

ντήσεις, εκτός από τον σχεδιασµό του κυρίου µέρος του µαθήµατος (διάτα-

ξη ύλης, προγραµµατισµός και παρακολουθήσεις διδασκαλιών και αναστο-

χασµός τους), σχεδιάστηκαν δράσεις, οι οποίες λειτούργησαν επικουρικά 

στο έργο των συναδέλφων, µε βάση τις ιδιαιτερότητες των µαθητών και µε 

κύριο στόχο την όσο το δυνατό εξατοµικευµένη προώθηση της προόδου 

των µαθητών. Έχει ήδη σχεδιαστεί και θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 

2013-14 η δεύτερη φάση του εργαστηρίου, στο οποίο θα συµµετέχουν σε 

µεγάλο ποσοστό οι συνάδελφοι της προηγούµενης φάσης (όλοι µόνιµοι από 

την ιδιωτική ή τη δηµόσια εκπαίδευση), καθώς και νέα µέλη τα οποία δε θα 

ξεπεράσουν το ένα τρίτο των παλαιότερων µελών. 

∆ράσεις και Πρακτικές στο Εργαστήριο της Άλγεβρας   

∆ιδακτική Πράξη: Το σχέδιο δράσης του εργαστηρίου περιελάµβανε την 

παρακολούθηση και τον κριτικό αναστοχασµό διδασκαλιών που πραγµατο-

ποιούσαν µέλη του εργαστηρίου σε τµήµατα που οι ίδιοι δίδασκαν ή άλλων 

συναδέλφων µελών της οµάδας. Πραγµατοποιήθηκαν δεκατρείς (13) διδα-

σκαλίες σε τµήµατα διαφορετικών σχολείων, εκ των οποίων έξι (6) ηχογρα-

φήθηκαν και άλλες επτά (7) βιντεοσκοπήθηκαν. Κάθε µια από τις έξι διδα-



σκαλίες ήταν σχεδιασµένη από ένα µέλος της οµάδας, που αναλάµβανε να 

την πραγµατοποιήσει µε παρόντα όλα τα υπόλοιπα µέλη της. Οι διδασκαλί-

ες αφορούσαν διαφορετικές ενότητες του αναλυτικού προγράµµατος, ήταν 

διάρκειας 2 διδακτικών ωρών η κάθε µια, οι δε διδάσκοντες - στην πλειονό-

τητά τους – δίδαξαν σε τάξη άλλου εκπαιδευτικού.  

Αµέσως µετά τη διδασκαλία ακολουθούσε συζήτηση, κατά την οποία ο εκ-

παιδευτικός που έκανε το µάθηµα κατέθετε στην ολοµέλεια την οπτική του 

για τη διδασκαλία του. Επεσήµανε χαρακτηριστικά σηµεία της και απα-

ντούσε στις ερωτήσεις που έθεταν οι συµµετέχοντες ως παρατηρητές εκπαι-

δευτικοί. Οι συζητήσεις µεταξύ των µελών που ακολουθούσαν έχουν ηχο-

γραφηθεί. Ο σχεδιασµός, το περιεχόµενο της διδασκαλίας καθεµίας από αυ-

τές και η αποτίµηση από τους συναδέλφους παρουσιάζονται στο (Πετεινάρα 

και Σιώπη, 2013). Από τις βιντεοσκοπηµένες διδασκαλίες µια παρουσιά-

στηκε και συζητήθηκε σε µια από τις εβδοµαδιαίες συναντήσεις της οµάδας. 

Η συγκεκριµένη διδασκαλία αναφερόταν στην ενότητα του τριωνύµου και 

έγινε µε τη µέθοδο των ερωταποκρίσεων. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για 

τους εκπαιδευτικούς που την παρακολούθησαν αφορούσε στη διαχείριση εκ 

µέρους του διδάσκοντα παρανοήσεων των µαθητών, οι οποίες συνιστούν 

γνωστικό εµπόδιο για την εµπέδωση µίας νέας έννοιας. Συγκεκριµένα, κατά 

την εξέταση παραδειγµάτων για το πρόσηµο του τριωνύµου x
2
 -5x +m, 

προέκυψαν ερωτήµατα σχετικά µε τους περιορισµούς που πρέπει να βάλου-

µε στην παράµετρο m και οδήγησαν στην αποκάλυψη της παρανόησης ότι ο 

αριθµός 5,9999… δεν είναι ίσος µε 6, οπότε η διδασκαλία κατευθύνθηκε 

στην διασάφηση αυτής της παρανόησης. Οι υπόλοιπες βιντεοσκοπηµένες 

διδασκαλίες, λόγω έλλειψης χρόνου, θα τεθούν σε κριτικό αναστοχασµό 

στον επόµενο κύκλο εργασιών του εργαστηρίου.  

∆ιαγνωστική Αξιολόγηση (Κολλιόπουλος και Παπασπήλιου, 2013). Η οµάδα 

του εργαστηρίου άλγεβρας προχώρησε στο σχεδιασµό και διεξαγωγή ενός 

διαγνωστικού τεστ στην Άλγεβρα, το οποίο επιδιώκει να αποτιµηθεί το επί-

πεδο των βασικών γνώσεων των µαθητών που θεωρούνται απόλυτα απαραί-

τητες για τη µαθηµατική τους πορεία στο λύκειο. Το διαγνωστικό τεστ σχε-

διάστηκε, ώστε να συµβάλλει στις αναγκαίες αλλαγές στη διδασκαλία της 

άλγεβρας εκ µέρους των συναδέλφων, σε σχέση µε τις ανάγκες των µαθη-

τών. Ειδικότερα επιδίωξε: α) Να ελέγξει γνώσεις και δεξιότητες που έχουν 

αποκοµίσει οι µαθητές από το Γυµνάσιο. β) Να αποτελέσει µέτρο σύγκρι-

σης του δυναµικού κάθε τµήµατος µε το σύνολο των µαθητών που εξετάζο-

νται. γ) Να αποτελέσει την αφετηρία ενός ενεργού και εποικοδοµητικού δι-

αλόγου µε τους µαθητές και τους γονείς τους. δ) Να συµβάλλει ουσιαστικά 



στον προγραµµατισµό των ενεργειών που θα ακολουθήσουν για την αντιµε-

τώπιση των γνωστικών κενών που θα διαπιστωθούν. Συγκεκριµένα περι-

λήφθηκαν ερωτήσεις στις εξής θεµατικές : υπολογισµός αριθµητικών παρα-

στάσεων, δυνάµεις, µετατροπή λεκτικών περιγραφών σε µαθηµατική γλώσσα, 

ιδιότητες τετραγωνικών ριζών, διάταξη δεκαδικών και κλασµάτων, απλές ιδιό-

τητες ανισοτήτων, γνώση και εφαρµογή ταυτοτήτων, παραγοντοποίηση, επίλυ-

ση εξισώσεων, συντεταγµένες-γραφική επίλυση συστήµατος, γραφικές παρα-

στάσεις. Ενδεικτικά στην ερώτηση: 

H εξίσωση 
1

0
2

x

x

+
=

−

, 

έχει ρίζα τον αριθµό: 

Α) x = 
1

2
,  B) x=–

1

2
,  Γ) x = 2,  ∆) x = –2, 

 Ε) x = –1 

µεγάλο ποσοστό των µαθητών επέλεξε ως απάντηση το Γ) ή το Β), γεγονός 

που καταδεικνύει σύγχυση των µαθητών σε συγκεκριµένες έννοιες (πεδίο 

ορισµού, λύσεις εξίσωσης, απλοποιήσεις). Επίσης, απογοητευτικά υπήρξαν 

τα αποτελέσµατα σε ερωτήµατα γραφικών παραστάσεων, όπως : ∆ίνονται οι 

ευθείες ε1:y=2 και  ε2:x+2y = -4. Να βρείτε τις συντεταγµένες του σηµείου 

τοµής των ε1,ε2 από τη δοσµένη γραφική παράσταση.. 

Οι δράσεις των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο εργαστήριο και περι-

γράφονται στη συνέχεια οργανώθηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα της δια-

γνωστικής αξιολόγησης και των αναγκών των µαθητών που προέκυψαν από 

την επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Αναλυτικά τα συµπεράσµατα, το 

τεστ που χρησιµοποιήθηκε και τα πλήρη αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο 

(Κολλιόπουλος και Παπασπήλιου, 2013). 

Αξιοποίηση του σχολικού Βιβλίου (Χρονόπουλος, 2013). Η αδυναµία – συ-

νήθως γιατί κανείς δεν τους έδειξε – των µαθητών να χρησιµοποιούν σωστά 

το σχολικό βιβλίο των µαθηµατικών γενικά αποτελεί ένα σηµαντικό σηµείο 

για τη βελτίωση της µεθόδου µελέτης των µαθητών. Γι αυτό το λόγο δόθηκε 

χρόνος στην τάξη, ώστε να µάθουν οι µαθητές να εκµεταλλεύονται στο έ-

πακρο τόσο το σχολικό βιβλίο, όσο και να αναζητούν πρόσθετες πηγές επι-

κουρικά σε αυτό, καλύπτοντας πιθανές ατέλειές του. 

Το σχολικό τετράδιο και οι σηµειώσεις του µαθητή (Σπύρου, 2013). Μία α-

κόµα πρακτική που συµπεριλήφθηκε στο διδακτικό συµβόλαιο είναι η χρή-

ση του τετραδίου. Συµφωνήθηκε µε τους µαθητές να έχουν σε κάθε µάθηµα 

µαζί τους το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο σηµειώσεων και ασκήσεων της 

άλγεβρας. Η χρήση του για την ανάπτυξη της θεωρίας κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος µε σηµειώσεις σχετικά µε απορίες και επί της θεωρίας που ανα-

πτύσσεται στο µάθηµα, όσο και για την επίλυση ασκήσεων κατά τη διάρ-

κεια του µαθήµατος µπορεί να είναι καθοριστική στη µάθηση. Επιπλέον, 



συντελεί ουσιαστικά στην παρακολούθηση και κατανόηση των στρατηγι-

κών και µεθόδων επίλυσης των διάφορων τύπων ασκήσεων. Η χρήση του 

τετραδίου για σηµειώσεις ταξινοµήθηκε σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, α-

νάλογα µε την πληρότητά τους. Συγκεκριµένα 8% των µαθητών έγραφαν 

και ζωγράφιζαν στα τετράδιά τους, 16% έγραφαν λιγότερα απ' όσα σχολιά-

ζονταν στον πίνακα, 52% έγραφαν ακριβώς ό,τι αναγραφόταν στον πίνακα 

και 24% προσέθεταν δικά τους σχόλια και ερωτήσεις. 

Το πρόβληµα στα µαθηµατικά της Α΄ Λυκείου (Τζελέπης, 2013). Η επίλυση 

προβληµάτων µαθηµατικών από τους µαθητές αποτελεί σηµείο αιχµής, αλ-

λά ταυτόχρονα και ιδιαίτερη δυσκολία για την πλειοψηφία τους. Εφαρµό-

στηκε µία πρόταση διδασκαλίας µαθηµατικών προβληµάτων σε µαθητές 

της Α΄ λυκείου στο µάθηµα της άλγεβρας. Η διδασκαλία είχε αφετηρία τη 

διαπραγµάτευση ενός ανοικτού προβλήµατος σε οµάδες µέσα στην τάξη και 

στη συνέχεια την προτυποποίηση ενός προβλήµατος φυσικής. Η ανάθεση 

εργασιών µε επιλεγµένα προβλήµατα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-

νιάς και η παρουσίαση εργασιών από τους µαθητές, ανά τακτά χρονικά δια-

στήµατα, έδωσαν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης συζητήσεων και ανταλ-

λαγής επιχειρηµάτων, ενώ παράλληλα συνεισέφεραν ουσιαστικά στην ε-

µπέδωση των µαθηµατικών εννοιών. 

Εξωσχολικές εργασίες (Χασάπης, 2013). Συµπληρωµατικές εξωσχολικές 

δραστηριότητες οργανώθηκαν στο εργαστήριο άλγεβρας ως υποστηρικτικές 

δράσεις προς τους µαθητές, στοχεύοντας στα εξής : Πώς προκύπτει αυτή η 

ανάγκη; Ποιοι οι στόχοι που θέλουµε να επιτύχουµε; Πώς θα επιλεχθούν οι 

εργασίες; Θα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα και κατηγορίες ασκήσεων σε 

αυτές; Πρέπει να είναι εθελοντικές ή υποχρεωτικές; Πώς ελέγχεται και 

προωθείται η αυτονοµία στην εργασία του µαθητή; Η εξατοµίκευση των 

εργασιών αυτών πόσο µπορεί να συµβάλει στην πρόοδο του µαθητή;  

Πώς ο µαθητής αποκτά εµπιστοσύνη στον εαυτό του (Βερύκιος, 2013). Η έλ-

λειψη αυτοπεποίθησης των µαθητών σχετικά µε την κατανόηση και επίλυση 

µαθηµατικών συµβάλλει ουσιαστικά στην αρνητική προδιάθεση εκ µέρους 

των µαθητών και οφείλουµε – ως εκπαιδευτικοί – να την λαµβάνουµε σο-

βαρά υπόψη µας στη διαµόρφωση της διδασκαλίας. Η γενική ιδέα ήταν να 

εκπαιδευτεί ο µαθητής να στηρίζεται στις δικές του δυνάµεις. Για να γίνει 

αυτό οφείλουµε να τον εξωθήσουµε στην καταγραφή προσωπικών σηµειώ-

σεων, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

σκέψεων και των προβληµατισµών του. Στη συνέχεια η µελέτη του στηρί-

ζεται στη συνοπτική καταγραφή όσων κατέγραψε και την µελέτη ασκήσεων 

ή θεωρίας που πιστεύει ότι έχει κατανοήσει. Επίσης, συντάσσει ένα σύνολο 



παρατηρήσεων σχετικά µε τα βασικά σηµεία αποδείξεων και λυµένων α-

σκήσεων, τις οποίες οµαδοποιεί κατάλληλα.  

Τα θέµατα των προαγωγικών εξετάσεων (Γιώτης, 2013). Η αναζήτηση των 

δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στα θέµατα των προαγωγικών 

εξετάσεων αποτελεί τον τελικό κόµβο. Αυτό συµβαίνει διότι, πέρα από τη 

γνωστική τους ανάπτυξη, στα µαθηµατικά υπάρχουν και άλλες παράµετροι 

οι οποίες καθορίζουν το τελικό αποτέλεσµα. Η έλλειψη τόλµης των µαθη-

τών να δοκιµάσουν τις ιδέες τους και να καταλήξουν στο σωστό µέσα και 

από το λάθος πρέπει να αποµειώνεται. Η εµφάνιση µίας άσκησης – προ-

βλήµατος στο µαθητή έχει επίσης ουσιαστικό ρόλο. Είναι αναγκαίο να υ-

πάρχουν διατυπώσεις παρόµοιες µε αυτές που έχει συνηθίσει να χειρίζεται 

µέσα στη σχολική χρονιά. Ακόµα και η γλωσσική διατύπωση πρέπει να 

συµβαδίζει µε τις ιδέες και το επίπεδο των µαθητών. Τέλος πρέπει να λαµ-

βάνεται υπόψη η διάρκεια της εξέτασης ως προς τη δυσκολία των θεµάτων. 

Συµπεράσµατα 

Η θεµατολογία και οι δράσεις του εργαστηρίου για την άλγεβρα Α΄ λυκείου 

στηρίχθηκε κατά βάση στη διδακτική πράξη µέσα στην τάξη. Οι δράσεις 

εφαρµόστηκαν σχεδόν από όλους τους συµµετέχοντες και τα αποτελέσµατά 

τους αφορούν την γενικότερη εντύπωση που αποκόµισαν οι συνάδελφοι 

από τάξεις διαφορετικών επιπέδων και τύπων σχολείων (ΕΠΑ.Λ. – ΓΕ.Λ.). 

Επιπρόσθετα η διεξαγωγή, ανοικτών προς τα µέλη του εργαστηρίου, δειγ-

µατικών διδασκαλιών, κάποιες φορές και πάνω στην ίδια έννοια, η αξιολό-

γησή τους και η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συναδέλφων συνέβαλλε 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη πεποιθήσεων και λειτουργικών µεθόδων, οι ο-

ποίες ώθησαν την αποτελεσµατικότητα στη σχολική τάξη, ως προς τις δυ-

σκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές.  
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