∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ03
ΣΤΟ ΕΞΑΚΤΙΝΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΟΥ Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Επιµορφωτής – Συντονιστής επιµόρφωσης: ∆. Α. Ντρίζος,
Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών
M.Ed. ∆ιδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθ/κών, Τµ. Μαθ/κών Παν/µίου Αθηνών

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΟΥ:
• Σχεδιασµός και υλοποίηση (σε εικονική τάξη) δειγµατικών διδασκαλιών ενδεικτικών παραγράφων των µαθηµατικών του γυµνασίου
και του λυκείου
• Συζήτηση στο πλαίσιo των απόψεων, περί της κατευθυνόµενης
ανακαλυπτικής διδασκαλίας, του G. Polya
(Παραδείγµατα εφαρµογής από το κεφ. της Θεωρίας Αριθµών των µαθηµατικών κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου)

• Πραγµατικά προβλήµατα – Μαθηµατικά προβλήµατα και Εφαρµογές – Ο κύκλος της µοντελοποίησης
(Eργασία στην ύλη της Άλγεβρας της Γ΄ Γυµνασίου και της Α΄ Λυκείου)
•

∆ιαδικασία ενταγµένη στο παιδευτικό πλαίσιο της προσοµοίωσης
των διεργασιών του µαθητή προς εκείνες του µαθηµατικού ερευνητή
– Γενίκευση προβλήµατος µε διαδοχικές µεταβολές των υποθέσεων,
διατηρώντας το ίδιο ζητούµενο
(Παραδείγµατα εφαρµογής στη βάση της διασύνδεσης της Ευκλείδειας Γεωµετρίας µε την Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου)

• ∆ιαισθητική και Μαθηµατική σκέψη – Ο ρόλος της διαίσθησης στα
Μαθηµατικά και τη διδασκαλία τους
•

Σύνθεση "µαθηµατικού θέµατος" για τις ανάγκες γραπτού εξεταστικού δοκιµίου – Επιστηµονική πληρότητα, γλώσσα, ύφος και
τελική διατύπωση
(Σύνθεση γραπτού εξεταστικού δοκιµίου από τους επιµορφούµενους, για
τον έλεγχο εµπέδωσης συγκεκριµένων γνώσεων, στο πνεύµα της εισήγησης)

• Έλεγχος υποθέσεων
(µε εφαρµογές από το κεφ. των Μιγαδικών Αριθµών των µαθηµατικών κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου)

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΞΑΚΤΙΝΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΟΥ Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: 8 ΕΩΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Επιµορφωτής – Συντονιστής επιµόρφωσης: ∆. Α. Ντρίζος,
Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών
M.Ed. ∆ιδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθ/κών, Τµ. Μαθ/κών Παν/µίου Αθηνών

Ενδεικτική περίληψη της εισήγησής µου:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ –
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ
Λέγοντας αξιολόγηση του µαθητή εννοούµε την οργανωµένη και συνεχή διαδικασία
παρατήρησης της διαχρονικής επίδοσής του στο σχολείο, σε σχέση µε τον βαθµό κατανόησης και εµπέδωσης γνώσεων και αξιών που προσφέρονται και καλλιεργούνται συστηµατικά από το σχολείο. Η αξιολόγηση του µαθητή σήµερα είναι (;) –θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι– ένα αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινής διδακτικής πράξης.
Γιατί, χωρίς ένα ακριβές και διατυπωµένο µε σαφήνεια –ως προς τον µηχανισµό και τις
διαδικασίες του– σύστηµα αξιολόγησης, πρώτον, ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να "µετρήσει" το βαθµό επίτευξης των διδακτικών του στόχων (άρα το αποτέλεσµα της διδασκαλίας δεν µπορεί έτσι να συµβάλει ανατροφοδοτικά για τον ίδιο) και δεύτερον, ο µαθητής δεν έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ατοµική του εξέλιξη. Επίσης, διαµέσου της αξιολόγησης υλοποιούνται και οι διαδικασίες επιλογής που προβλέπει το
εκπαιδευτικό σύστηµα: όπως είναι η προαγωγή στην επόµενη τάξη και η εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτή η δεύτερη λειτουργία –της εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση–, έχει ως τελικό αποτέλεσµα (διαχρονικά) την αυτονόµηση των
διαδικασιών αξιολόγησης από τη διδακτική πράξη. Και βέβαια, δεν θα ήταν υπερβολή
να υποστηρίξουµε ότι σήµερα η αξιολόγηση έχει αναχθεί σε αυτοσκοπό της εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα να είναι πλέον διάχυτη η αίσθηση ότι ο σκοπός της συµµετοχής
ενός µαθητή στη σχολική ζωή δεν είναι η καλλιέργεια του, η διαπαιδαγώγηση του και η
πνευµατική του ανάπτυξη, αλλά η επιτυχία του στις κάθε είδους εξετάσεις. Η αξιολόγηση στο σχολείο ουσιαστικά επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσµα του εκπαιδευτικού έργου και έχει, τουλάχιστον στην πράξη, ως κύριο σκοπό την διεκπεραίωση των
διαφόρων διαδικασιών επιλογής του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το γεγονός αυτό καθαυτό ανεξαρτητοποιεί και αποσυνδέει την αξιολόγηση του µαθητή από την ουσία και
τους στόχους της καθηµερινής διδακτικής πράξης, µε αποτέλεσµα να παράγεται µία
σειρά στρεβλώσεων οι οποίες ακυρώνουν, σε µεγάλο βαθµό, τις οποιεσδήποτε εκσυγχρονιστικές προσπάθειες για την παροχή στοιχείων παιδείας και πολιτισµού από το
σχολείο. Η βαθµοθηρία και γενικότερα η εστίαση του ενδιαφέροντος των παιδιών στο

βαθµό που θα πάρουν, είναι µία από τις κατεξοχήν στρεβλώσεις που παράγει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, λόγω του εξετασιοκεντρικού του χαρακτήρα.
Και το προφανές ερώτηµα: Σε ποιο βαθµό είναι εφικτό σήµερα –χωρίς την εµπέδωση
µιας άλλης κουλτούρας περί της εκπαίδευσης–, να εισαχθούν και να εφαρµοστούν στην
πράξη νέου τύπου διαδικασίες αξιολόγησης του µαθητή οι οποίες θα εστιάζονται και θα
συµβάλλουν, κυρίως, στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και, τελικά, στη δηµιουργία ενός σύγχρονου σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις σηµερινές και, συνεχώς
µεταβαλλόµενες, απαιτήσεις της εποχής µας ;
2. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (POWER POINT):
 Η αξιοποίηση της αξιολόγησης για την βελτίωση της µάθησης – Αξιολόγηση
µε στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου.
 Γενικοί και ειδικότεροι στόχοι της αξιολόγησης.
 Μορφές της αξιολόγησης.
 Βασικές αρχές της αξιολόγησης.
 Τεχνικές της αξιολόγησης.
 Μέσα έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσµατος.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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