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Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών της Πράξης 
με τίτλο "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης", με MIS 5022549, του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με 
τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο). 

 

ΣΕΝΑΡΙΑ (ΣΥΝ)ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)»  

 
Όσα ακολουθούν βασίστηκαν στο αρχικό κείμενο των Ελευθέριου Βεκρή, Σύμβουλου Α΄ Ι.Ε.Π. 
Φιλολογικών Μαθημάτων, και Άννας Αφεντουλίδου, Φιλόλογου, αποσπασμένης στο Ι.Ε.Π., 
και φιλοδοξούν να παρουσιάσουν μια εξειδίκευση του περιεχομένου για τα Μαθηματικά. 

Θανάσης Στράντζαλος, Σύμβουλος Β΄ Ι.Ε.Π. Μαθηματικών 

 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τι είναι συνδιδασκαλία στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ; 

Η συνδιδασκαλία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστή από προγράμματα ειδι-
κής αγωγής, όπου ένας/μία εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής παρέχει παράλληλη στήριξη σε 
ένα μαθητή ή μία μαθήτρια σε μια γενική τάξη κατά την ώρα του μαθήματος   ͘είναι γνωστή, 
επίσης, από προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης εκπαιδευτικών σε προπτυχιακό ή μετα-
πτυχιακό επίπεδο, όπου ένας/μία έμπειρος εκπαιδευτικός σε ρόλο μέντορα καθοδηγεί και 
εποπτεύει ομάδα φοιτητών και φοιτητριών κατά την πρακτική διδακτική τους άσκηση. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, προβλέπεται 
συνδιδασκαλία σε γενική τάξη: δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, προκειμένου να διδάξουν 
μία διαφορετική, ανάμεικτη ομάδα μαθητών και μαθητριών, στον ίδιο φυσικό χώρο. Οι (ο-
μότιμοι, σε ό,τι αφορά το έργο τους στην τάξη) συνδιδάσκοντες/-ουσες σχεδιάζουν από κοι-
νού τη διδασκαλία, καθοδηγούν και αξιολογούν όλους τους μαθητές και μαθήτριες και τρο-
ποποιούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, το αναλυτικό πρόγραμμα ή και το διδακτικό υλικό, προ-
κειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και μαθητριών στα μαθήματα 
των Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., αρχικώς. 

Πρακτικές συνδιδασκαλίας 

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία (Badiali & Titus, 2011, Nassir al Nassir, 2017: 13-20) οι βασι-
κές πρακτικές συνδιδασκαλίας ταξινομούνται ως προς τη συνεργατική και ομαδοσυνεργα-
τική διαδικασία, δηλαδή από το κατά πόσον οι συνδιδάσκοντες/-ουσες απευθύνονται στο 
σύνολο των μαθητών ή σε ομάδες μαθητών. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα διακρίνονται 
σε δύο κατηγορίες οι εξής πρακτικές:  

Α΄ κατηγορία 

Οι εκπαιδευτικοί συν-διδάσκουν σε όλη την ομάδα των μαθητών και μαθητριών 

1. Ο ένας/η μία διδάσκει και ο άλλος/η άλλη παρατηρεί: Κατά τη διδασκαλία ο έ-
νας/η μία εκ των εκπαιδευτικών διδάσκει, ο άλλος/η άλλη παρατηρεί   μ͘πορεί είτε να 
παρατηρήσει συμπεριφορές μαθητών και μαθητριών κατά την παρακολούθηση του μα-
θήματος, κατά τη συνεργασία τους στις ομάδες, είτε, επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτη-
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ρίων1, να αξιολογήσει ικανότητες μαθητών και μαθητριών κατά τη μαθησιακή διαδικα-
σία, είτε να αποτιμήσει την αποτελεσματικότητα διδακτικών πρακτικών που εφαρμόστη-
καν.  

Προφανώς, τα προηγούμενα χαρακτηριστικά εντάσσουν την συγκεκριμένη πρακτική της 
συνδιδασκαλίας, τουλάχιστον στην εργαλειοθήκη της «Αρχικής» ή και της «Διαμορφωτι-
κής Αξιολόγησης»: παρέχει την δυνατότητα (με αυξανόμενη αξιοπιστία και αποτελεσμα-
τικότητα όσο αυξάνεται η αντίστοιχη εμπειρία των συνδιδασκόντων) για διάγνωση «γνω-
σιακών φορτίων», εγκαθιδρυμένων γνώσεων και κατακτημένων/λειτουργικών δεξιοτή-
των κατά την εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών με την διεργασία πρόσκτησης γνώ-
σης, συμβάλλοντας στην «διαφοροποιημένη» (ακόμα και ως «εξειδίκευση ως προς το 
συγκεκριμένο τμήμα») προσέγγιση της διδασκαλίας. 

2. Ο ένας/η μία διδάσκει και ο άλλος/η άλλη περιφέρεται και υποστηρίζει: Κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας ο έλεγχος της διαδικασίας ανατίθεται στον έναν/στη μία 
από τους δύο και ο άλλος/η άλλη κυκλοφορεί στην αίθουσα, ανάμεσα στους μαθητές και 
μαθήτριες, παρέχοντας διακριτική βοήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες. Ο/Η περιφερόμε-
νος/η εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να συλλέγει στοιχεία για τη μαθησιακή διαδικασία, 
καθώς κινείται στην τάξη.  

Οι συνδιδάσκοντες/ουσες μπορούν να εναλλάσσονται στους δύο ρόλους κατά τη διάρ-
κεια του μαθήματος. Από την Πιλοτική υλοποίηση της Συνδιδασκαλίας/Εναλλακτικής Ε-
νισχυτικής Διδασκαλίας στα Μαθηματικά (εμπειρία Πιλοτικής Φάσης), στο πλαίσιο της 
Δράσης ΜΝΑΕ, υποδείχθηκε ότι αυτή η μεθοδολογική επιλογή συνεπιφέρει: 

 Ευχέρεια προσωποποιημένης συνδιαλλαγής με μαθητές/-ήτριες, κάτι που, π.χ. α-
πομακρύνει την ανασφάλεια ως προς την «ποιότητα» της απορίας και τον κίνδυνο 
να «απαξιωθεί» η διατύπωσή της. 

 Ευχέρεια εκμετάλλευσης των διαφορετικών χαρακτηριστικών των δύο συνδιδασκό-
ντων, π.χ. μη δίνοντας χώρο σε «αντιστάσεις» που προέρχονται από «προσωπικά 
γούστα» μαθητών και μαθητριών, ή, ακόμα, και ως «ελάφρυνση του κλίματος» της 
ενεργού τάξης. 

 Ευχέρεια υποστήριξης της παρακολούθησης όσων διαμείβονται στην τάξη κατά την 
διατύπωση νέων πληροφοριών ή μεθόδων (κατά την «παράδοση»), με την υποστή-
ριξη άμεσα (όπου είναι πρόσφορο) ελλειμμάτων που αλλιώς θα διέκοπταν την ροή 
παρακολούθησης του/της μαθητή/-ήτριας: πιθανά, π.χ., στο 2ο και στο 3ο Κεφάλαιο 
με την επίκληση ιδιοτήτων των πραγματικών/ρητών/αρρήτων ή και με την επίλυση 
εξισώσεων. 

3. Ομαδική / Σύγχρονη Διδασκαλία: Οι δύο δάσκαλοι/-ες έχουν τον έλεγχο της διαδι-
κασίας από κοινού. Η συγκεκριμένη πρακτική προϋποθέτει καλή συνεργασία και συνα-
ντίληψη μεταξύ των συνδιδασκόντων/-ουσών.  

Δεν προτείνεται στην αρχική φάση που ακόμα οι συνδιδάσκοντες/-ουσες «αναγνωρίζο-
νται μεταξύ τους».   
Ένας συνήθης τρόπος ομαδικής διδασκαλίας είναι ο ένας διδάσκων/η μία διδάσκουσα 
να έχει τον πρώτο λόγο στο μάθημα και ο άλλος/η άλλη να παρεμβαίνει ενισχύοντας, 
διευκρινίζοντας, σχολιάζοντας σημεία σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος.  
Από την εμπειρία της Πιλοτικής Φάσης, υποδείχθηκε ότι αυτή η επιλογή διαχείρισης της 
διδασκαλίας στα Μαθηματικά μπορεί να υποστηρίξει: 

                                                           
1 (ΙΕΠ, 2017β) 
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 Έγερση της προθυμίας εμπλοκής των μαθητριών και μαθητών, μέσω παρωθητικών 
παρεμβάσεων του/της έχοντα/-ουσας τον «δεύτερο λόγο». 

 Σε πλήρη αντιστοιχία με το τελευταίο, είναι προνομιακή για την άρση γνωστών δι-
δακτικών εμποδίων/παρερμηνειών, μέσω της επίκλησής τους από τον έναν/την 
μία και της επισήμανσης του ορθού περιεχομένου από τον άλλο/την άλλη: ένα γνω-
στό τέτοιο «εμπόδιο» είναι η απόλυτη τιμή και η διαχείρισή της κατά την επεξεργα-
σία εξισώσεων ή/και ανισοτήτων, στο 2ο Κεφάλαιο, και, πολύ περισσότερο, στο 4ο, 
στον βαθμό που αυτό καθίσταται αντικείμενο διδασκαλίας/αξιολόγησης των μαθη-
τών και μαθητριών των ΕΠΑ.Λ., καθώς και η «παρεξήγηση» περί «αλλαγής προσή-
μου» κάθε φορά που εκτελείται ένα βήμα προς την επίλυση εξίσωσης. 

Σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί ανοίγονται σε νέες διδακτικές πρακτικές ακολου-
θούν τον συγκεκριμένο τρόπο συνδιδασκαλίας για την καλύτερη υποστήριξη της διαδι-
κασίας. 

Β΄ κατηγορία 

Οι εκπαιδευτικοί συν-διδάσκουν ομαδοσυνεργατικά  

4. Συμπληρωματική διδασκαλία2: Ο ένας/η μία εκπαιδευτικός διδάσκει σε μεγαλύτερη 
ομάδα μαθητών/-ριών, ενώ ο άλλος/η άλλη εκπαιδευτικός σε μια μικρότερη ομάδα, η 
οποία είτε χρειάζεται περισσότερη στήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων ή γνώσεων που 
είναι απαραίτητες για τη συνέχεια, είτε έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποια 
παράμετρο της διδασκαλίας ή των δραστηριοτήτων της τάξης: η μεθοδολογική αυτή προ-
σέγγιση μπορεί, με την ευχέρεια «αποπροσωποποίησης» που παρέχει η ομάδα, να υπο-
στηρίξει την «διαφοροποιημένη διδασκαλία, π.χ. με την υποστήριξη ομάδων μαθητών 
που κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν «άλλη δραστηριότητα», είτε ως παροχή δυνατότητας 
ένταξης στις διεργασίες της τάξης μαθητών/-ριών με συγκεκριμένα ελλείμματα, είτε ως 
παροχή δυνατότητας συζήτησης «ασκήσεων αυξημένης δυσκολίας/εναλλακτικής μορ-
φής», με μαθητές/-ήτριες που πιθανά ασφυκτιούν με τις συνήθεις ασκήσεις   α͘υτή η 
δυνατότητα είναι προφανές – και ως προς τις δύο εναλλακτικές της παραμετροποιήσεις 
– ότι δεν παρέχονταν την ώρα της διδασκαλίας, ενώ θα μπορούσε να έχει πολλαπλά ο-
φέλη, εγείροντας ομαδοσυνεργατικές αντιλήψεις εκατέρωθεν των δύο ομάδων μαθητών 
και μαθητριών.  

Η σύνθεση της μικρής ομάδας δεν πρέπει να είναι σταθερή, αλλά να αλλάζει κατά τη 
διάρκεια του έτους και να έχει κάθε φορά συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, ώστε να απο-
φεύγονται και η στοχοποίηση μαθητών και μαθητριών και η προσχηματική/απαξιωτική 
εφαρμογή της μεθόδου.  
Από την εμπειρία του – παράλληλου και συσχετισμένου με την Δράση ΜΝΑΕ – ερευνητι-
κού προγράμματος του Ι.Ε.Π. «Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη 
και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.» (ΙΕΠ, 2017α) και από τις 
αρχικές του επεξεργασίες, υποδείχθηκε ότι οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. εξάπτο-
νται και εγείρεται η πρόθεσή τους για εμπλοκή όταν κληθούν να αντιμετωπίσουν «έξυ-
πνα προβλήματα», που αντιστοιχούν πιθανώς και σε «αυτό που μπορούν να κάνουν» 
πέραν της «ακαδημαϊκής τους επίδοσης»: μια καλή ιδέα, για την αρχή της χρονιάς ή όταν 
η τάξη «κάνει κοιλιά», είναι η συλλογή και πρόταση προς την υπόλοιπη τάξη τέτοιων προ-
βλημάτων, με δεδομένη την εναλλαγή των ομάδων σε επόμενη υλοποίηση. 

                                                           
2 Με τον όρο αυτό αποδίδουμε τον όρο “alternative teaching”, αποφεύγοντας την απόδοση «εναλλακτική» προς 
αποφυγή ταυτίσεων με τον τίτλο της δράσης.   
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Προφανώς, με δεδομένη και την ένταξη μαθητών και μαθητριών προσφυγικού παρελθό-
ντος και περιβάλλοντος στις τάξεις των ΕΠΑ.Λ., και προκειμένου να μην επιτείνεται – συν 
τω χρόνω – η διαφοροποίησή τους, θα μπορούσαν οι μικρές ομάδες να είναι μικτές και 
να προτείνουν, π.χ. στην Γεωμετρία «οδηγούς κατασκευής με χειραπτικό τρόπο», κάτι 
που, εν τέλει, έχει και σημαντικό παιδευτικό ίζημα στην Γεωμετρία. 

5. Παράλληλη διδασκαλία: Οι διδάσκοντες/-ουσες χωρίζουν τους μαθητές και μαθή-
τριες σε δύο ομάδες και ο καθένας/η καθεμία διδάσκει το ίδιο μάθημα σε κάθε ομάδα. 
Με την πρακτική αυτή ενισχύονται μαθητές και μαθήτριες που δυσκολεύονται να πά-
ρουν μέρος στην ολομέλεια της τάξης και ο/η εκπαιδευτικός μπορεί περισσότερο να προ-
σαρμόσει τη διδασκαλία του/της στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών και μαθητριών. 

6. Διδασκαλία σε σταθμούς: Οι διδάσκοντες/ουσες χωρίζουν τους μαθητές και μαθή-
τριες σε ομάδες αλλά και το περιεχόμενο της διδασκαλίας σε σταθμούς, όπου προβλέ-
πονται διαφορετικές δραστηριότητες με διαφορετικούς εξειδικευμένους στόχους, όσον 
αφορά σε δεξιότητες, στρατηγικές μάθησης κ.λπ. Οι διδάσκοντες/ουσες, για παρά-
δειγμα, αναλαμβάνουν από έναν ή δύο σταθμούς και μπορεί να υπάρχει και σταθμός με 
ομάδα μαθητών και μαθητριών που να εργάζεται αυτόνομα.  

Οι μεθοδολογίες αυτές είναι προνομιακές όταν πρόκειται να εκμεταλλευτεί κανείς (π.χ. 
όπως έχει προταθεί κι έχει υποστεί τον κάματο της τάξης στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος του Ι.Ε.Π. «Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και 
διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.») τεχνικές και προθέσεις από 
την «εισαγωγή Γραμματισμών στην διδασκαλία των Μαθηματικών στα ΕΠΑ.Λ.»: η επιλε-
γείσα – από την Ερευνητική Ομάδα που συμπεριλάμβανε εκπαιδευτικούς-πειραματιστές 
της τάξης, μέλη της υπο-μονάδας Μαθηματικών του ΙΕΠ και Σχολικές Συμβούλους – με-
θοδολογία υιοθέτησε κείμενα από τα εγχειρίδια ειδικοτήτων της επόμενης τάξης των 
ΕΠΑ.Λ. προς «αποκωδικοποίηση» και εντρύφηση στο μαθηματικό περιεχόμενο που προ-
τείνουν   ͘αυτή η προσέγγιση, με δεδομένη την πολυσυλλεκτικότητα (ως προς τις προθέ-
σεις περαιτέρω σπουδών) των Α΄ Τάξεων ΕΠΑ.Λ., μπορεί να καταστήσει απαραίτητη την 
μεθοδολογική επιλογή της «Παράλληλης διδασκαλίας» ή της «Διδασκαλίας με σταθ-
μούς», όταν επιλεγεί μαθητές και μαθήτριες με ειδικά ενδιαφέροντα να επεξεργαστούν 
και παρουσιάσουν στους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους σχετικό υλικό ή, ακόμα πιο 
δυναμικά, όταν καταστεί δυνατόν να ασχοληθούν διαφορετικές υπο-ομάδες της τάξης με 
διαφορετικά υλικά εξυπηρετώντας το ίδιο περιεχόμενο. 
Όπως υπέδειξε και συγκεκριμένη ομάδα στην Πιλοτική Εφαρμογή, οι δύο ομάδες, κυρίως 
στην Παράλληλη διδασκαλία, θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «μαθησιακή άμιλλα» κατά 
την επεξεργασία επιλεγμένων διαδοχικών δραστηριοτήτων: η Εφαρμογή έδειξε ότι αυτό 
ενεργοποίησε, με συγκεκριμένη φροντίδα και μεθοδολογία προς τούτο, τελικά όλη την 
τάξη. 

Τα οφέλη της συνδιδασκαλίας  

Τα οφέλη της συνδιδασκαλίας για τη μαθησιακή διαδικασία είναι πολλαπλά υπό την προϋ-
πόθεση της καλής συνεργασίας των συνδιδασκόντων και της διάθεσής τους να αξιοποιήσουν 
την ευκαιρία που τους δίνεται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Με τη συνδιδασκαλία 
οι εκπαιδευτικοί τόσο στη φάση της προετοιμασίας της διδασκαλίας όσο και στη φάση της 
υλοποίησής της ενδυναμώνονται ώστε να εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους και τις διδακτι-
κές τους πρακτικές. Ελέγχουν καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία ώστε οι μαθητές να πετυ-
χαίνουν στόχους, οι ίδιοι να αντλούν περισσότερα δεδομένα για τις διαδικασίες που ακολου-
θούν  και τα αποτελέσματά τους, ώστε να παρέχουν στους μαθητές τα κατάλληλα ερεθί-
σματα. Οι μαθητές, σύμφωνα και με τα δεδομένα από την Πιλοτική Εφαρμογή, ενισχύονται 
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κατά πολύ από το κλίμα συνεργασίας που καλλιεργείται στην τάξη και από το γεγονός ότι 
αξιοποιούν λειτουργικά περισσότερο διδακτικό χρόνο από την παρουσία δύο διδασκόντων 
στην τάξη.  

Όπως ήδη εκτέθηκε, ενδεικτικά, στα παραπάνω, οι προηγούμενες μεθοδολογίες είναι προ-
νομιακές για την ασφαλέστερη (ομαδική εργασία, συν-ευθύνη και –λογοδοσία) εισαγωγή, 
υλοποίηση και αποτίμηση καινοτομιών στην διδακτική πρακτική της Τάξης των Μαθηματι-
κών. Αυτό δεν εκτίθεται τυχαία εδώ, δεδομένης της χρονικής συγκυρίας 

 Σύνθεσης νέων ή αναδιαμορφωμένων προγραμμάτων σπουδών για τα Μαθηματικά 
στα ΕΠΑ.Λ., και 

 υποδοχής και συν-διδασκαλίας στις τάξεις των ΕΠΑ.Λ. μαθητών με προσφυγικό πα-
ρελθόν/περιβάλλον. 

ΙΙ. ENΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙA ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ. 

Το Σενάριο που παρουσιάζεται, βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής, αλλά και σε διαπιστώσεις και αρχικά συμπερά-
σματα από τις αναστοχαστικές διεργασίες στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμμα-
τος του Ι.Ε.Π. «Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφορο-
ποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.». Διαμορφώθηκε, δε, έτσι ώστε να 
αναδεικνύεται η σημασία της αξιοποίησης της συνδιδασκαλίας στην επίτευξη των 
στόχων της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης. 
Με την συμβολή εκπαιδευτικών από τους δύο πειραματισμούς, σκοπεύουμε σύντομα 
να κοινοποιήσουμε και άλλα, αλιευμένα από τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν από 
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς-πειραματιστές, παραδείγματα. Θεωρούμε ότι κάτι 
τέτοιο θα αποτελούσε σημαντικότατη συμβολή στην προσπάθεια, αρχικώς των ίδιων 
των εκπαιδευτικών-πειραματιστών στις δύο πειραματικές προσπάθειες, αλλά και των 
εκπαιδευτικών που σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας εμπλέκονται στις – απαιτητικές, είναι 
αλήθεια – διεργασίες υλοποίησης της Συνδιδασκαλίας/Εναλλακτικής Ενισχυτικής Δι-
δασκαλίας και – με απόλυτο ορθολογισμό – αναμένουν παραδείγματα που έχουν πε-
ράσει την «πιστοποίηση της πράξης» στην τάξη.  

Α. Απόλυτη τιμή: παράγραφοι 2.3 και 4.1 

1η Μεθοδολογική επιλογή: Παράλληλη διδασκαλία και ολομέλεια 

Περιεχόμενο της συνδιδασκαλίας είναι η υπόδειξη των «δύο υποστάσεων» της απόλυτης τι-
μής: της γεωμετρικής, με αντιστοίχιση στο «μήκος/μέτρο» πάνω στον άξονα των πραγματι-
κών αριθμών, και της αλγεβρικής/αλγοριθμικής, με ενσωμάτωση στην «επιλυτική εργαλειο-
θήκη» των μαθητών και μαθητριών της σχετικής αλγοριθμικής μεθοδολογίας. 
Οι δύο ομάδες, ας πούμε οι «Γεωμέτρες» και οι «Αλγοριθμικοί», διδάσκονται ή εμπλέκονται 
στην επεξεργασία των ιδίων εφαρμογών και ασκήσεων. Σκοπός τους είναι να επιλύσουν τις 
ασκήσεις, αλλά και να πείσουν την άλλη ομάδα – παρουσιάζοντας την λύση τους – για την 
«αξία της δικής τους μεθόδου». 
Στην πραγματικότητα, αυτό που συντελείται – με ζωντανό και διαλογικό τρόπο – είναι η επί-
γνωση των εναλλακτικών που παρέχει η υπάρχουσα ύλη, και η εξαιρετικά σημαντική, κρι-
τικού χαρακτήρα και με προσδοκία εκπαιδευτικού ιζήματος δυνατότητα της «επιλογής ευ-
χερέστερης μεθόδου επίλυσης σε κάθε ένα πρόβλημα», μέσω της εμπέδωσης ιδιοχαρακτη-
ριστικών (π.χ. αν αρκεί η «γεωμετρική δοκιμή για την επιλάθευση προτεινόμενου συμπερά-
σματος) ή και – στο πλαίσιο και της διαφοροποιημένης προσέγγισης στην γνώση – η δυνατό-
τητα, αρχικά, επιλογής με βάση την «προτίμηση». 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η εγκαθίδρυση της κρισιμότητας/χρησιμότητας και των δύο μεθόδων θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί με την επίλυση – άλλως εξαιρετικά δυσπρόσιτων, όταν τίθενται 
ως «δύσκολες ασκήσεις» – ασκήσεων με ρητές παραστάσεις και απόλυτες τιμές (που δεν υ-
λοποιούνται εύκολα γεωμετρικά). 

Υλικό 

Ήδη, στην παράγραφο 2.3 του εγχειριδίου διδασκαλίας, παρατίθεται, μετά από την «γεωμε-
τρική υπόδειξη», ο «αλγεβρικός/αλγοριθμικός» ορισμός και συμπεράσματα, που θα μπορού-
σαν να υποστούν την επαλήθευση της «γεωμετρικής αναπαράστασής τους» στην ευθεία των 
αριθμών. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι οι «Ιδιότητες των απόλυτων τιμών» στην ίδια παρά-
γραφο, θέτουν το πρόβλημα «ποια από αυτές παρίσταται και ελέγχεται (άμεσα) γεωμε-
τρικά;». Πιθανώς, με βάση την 3., θα μπορούσε κανείς – αν αυτό επιλεγεί με παιδαγωγικούς 
όρους από τους/τις συνδιδάσκοντες/-ουσες – να επεκταθεί και στην διατύπωση της «τριγω-
νικής ανισότητας», ως εφαρμογή, με όρους «γεωμετρικής παραστατικότητας» και αφαιρώ-
ντας το μεγάλο αλγεβρικό βάρος που αυτή φέρει   ͘εγκαθιδρύοντάς την, πάντως, με δυνατό-
τητα ανάκλησης. 
Με αντίστοιχο τρόπο, μπορεί να τύχει επεξεργασίας και η «Απόσταση δύο αριθμών», πολύ 
δε περισσότερο αφού το συμπέρασμα της παραγράφου (που εκτίθεται σε γαλάζιο πλαίσιο 
«αλγοριθμικά») είναι πρόσφορο σε «γεωμετρική ερμηνεία» και αντίστοιχη ανάκληση (χωρίς 
απαιτήσεις αποστήθισης) ανά πάσα στιγμή. 
Όταν, λοιπόν, δύο ομάδες – διαμορφωμένες όπως επιλέξει το ζευγάρι των συνδιδασκόντων 
– έχουν αντιμετωπίσει τα «επί μέρους τμήματα» της ύλης, ως «Γεωμέτρες» και «Αλγοριθμι-
κοί», είναι δυνατόν να εμπλακούν σε σύνθετες δραστηριότητες, π.χ. διερευνώντας την ανα-
γκαιότητα στην Άσκηση 2. Β΄ ΟΜΑΔΑΣ α) και β) της παραγράφου, της αναφοράς «αν α>β», 
όταν, ενδεικτικά, έχει μετατραπεί η ρητή παράσταση σε απλούστερη αλγεβρική ισότητα για 
το 2α ή, αντίστοιχα, το 2β! 
Με αντίστοιχη μεθοδολογία, μπορεί να αντιμετωπιστούν και στην παράγραφο 3.1 τα Παρα-
δείγματα 1ο και 2ο    ͘ειδικά στο Παράδειγμα 2ο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ερώτημα, που 
πιθανά (ακόμα και με παρότρυνση του/της «Γεωμέτρη» διδάσκοντα/-ουσας) θα θέσουν οι 
«Γεωμέτρες»: πρέπει να διαφοροποιήσω σε ποια από τις δύο παραστάσεις θα βάλω το «-», 
στην περίπτωση που οι δύο αριθμοί με ίδια απόσταση από το μηδέν είναι εκατέρωθεν της 
αρχής των αξόνων; 
Κατόπιν, η Άσκηση 4, του Κεφαλαίου θα μπορούσε να αποτελέσει το υλικό επεξεργασίας ως 
προς «την ευχερέστερη μέθοδο επίλυσης». 
Είναι προνομιακή η εμπλοκή, σε επόμενο χρόνο, των ομάδων των «Γεωμετρών» και των «Αλ-
γοριθμικών» – πιθανά με αλλαγμένη σύνθεση, π.χ. ως προς τους/τις μαθητές/-ήτριες που 
επιλέγουν (ή και δεν επιλέγουν!) την αντίστοιχη μεθοδολογία, με τα Παραδείγματα 1ο και 2ο 
της παραγράφου 4.1 με αντίστοιχες προδιαγραφές. 
Προτείνεται η τάξη να συντάξει «λυσάρια» με αναφορά και στις δύο μεθοδολογικές προσεγ-
γίσεις και να τα προτείνει και σε συμμαθητές! 

2η Μεθοδολογική επιλογή: Ο ένας/η μία διδάσκει και ο άλλος/η άλλη παρατηρεί  

Η επιλογή αυτή υλοποιείται με τη βοήθεια ενός φύλλου παρατήρησης (που συμπληρώνει 
ο/η παρατηρητής/-ήτρια) με επιλεγμένα και στοχευμένα (πιθανά μετά από σχετική διάγνωση 
σχετικής ανάγκης, προσωποποιημένα ή με αναφορά σε ομάδα μαθητών/-ριών) κριτήρια α-
ξιολόγησης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στον πίνακα στο τέλος.  

Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει στην διάγνωση μεθοδολογικών ελλειμμάτων 
ή/και προτιμήσεων, στην πορεία προς την εμπλοκή με ασκήσεις «επιλογής μεθόδου» ή και 
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πριν από κάποιο αξιολογικό τεστ στα παραπάνω. Επιπλέον, με δεδομένη αυτή την ευχέρεια 
μέσω της επιλογής και υλοποίησης «Περιγραφικής Αξιολόγησης» (Authentic Assessment, 
στην διεθνή βιβλιογραφία), είναι δυνατόν, όπως στο ακόλουθο ενδεικτικό φύλλο αξιολόγη-
σης, να αποτιμηθεί και η υιοθέτηση «μαθησιακού προφίλ» των μαθητών και μαθητριών κατά 
την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες της τάξης. Στην ουσία, όλο το περιεχόμενο του Φύλλου 
Παρατήρησης θα μπορούσε, με κατάλληλους χειρισμούς και διάλογο με τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, να λειτουργεί παρωθητικά. 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ3 (Ενδεικτικά) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Αναγνωρίζει και αντιστοιχίζει σε μέθοδο τις δραστηριότητες με απόλυτες τιμές; 

Αναγνωρίζει και αποτιμά την δυνατότητα επίλυσης με γεωμετρικό και με αλγεβρικό τρόπο, με 
επίκληση κάποιας αιτιολόγησης; 

(Είναι δεδομένη η αναγκαιότητα να περάσουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες από τις «επι-
λογές ευκολίας» ή «γούστου» στην αναγνώριση των κάθε φορά προνομιακά εφαρμόσιμων ε-
πιλογών). 

Επικαλείται τις – σχετικές με την κάθε φορά επιλογή μεθόδου - ενέργειες; 

Μπορεί να εκφράσει/υποδείξει σε ομότιμους/-ες την κάθε φορά επιλογή του/της; 

Χρησιμοποιεί σωστά και επικαλείται τις αναγκαίες πρότερες γνώσεις; 

(Είναι δεδομένη η αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και μαθήτριες γνώσεις από 
την άλγεβρα προηγούμενων τάξεων, και αυτή η επίγνωση και δυνατότητα πρέπει να καλλιερ-
γηθεί πριν να οδηγήσει σε πιθανή αποτυχία σε αξιολογική δραστηριότητα, ώστε να προληφθεί 
η απενεργοποίηση του/της μαθήτριας και η απογοήτευση εξαιτίας της (δυνάμενης να προ-
ληφθεί) αποτυχίας). 

Ενδιαφέρον και συμμετοχή  

Συνεργασία 

Αυτονομία και ανάληψη πρωτοβουλιών 

ΣΧΟΛΙΑ 

Δυνατά σημεία  

Σημεία και τομείς που 
χρειάζονται βελτίωση 

 

  

                                                           
3 Το Φύλλο Παρατήρησης και τα προτεινόμενα Κριτήρια παρατήρησης έχουν αντληθεί (έχοντας, βέβαια, υποστεί 

κατάλληλη επεξεργασία, σύμφωνα με τον μαθητικό πληθυσμό και τα προς διερεύνηση θέματα) από  τον «Οδηγό 
Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο. Τεύχος Β΄. Κριτήρια Περιγραφικής Αξιολόγησης»,  
σελ. 13-17, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Βλ. ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 
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