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ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

«Ζ νκνηόηεηα θαη ην ζεώξεκα ηνπ  Θαιή, γηα καζεηέο Γ’ Γπκλαζίνπ, 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο» 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

        Οη εθπαηδεπηηθνί, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ γλσξίδνπλ πνηεο κεζφδνπο λα 

αθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη ηνπο καζήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ν θάζε καζεηήο έρεη δηαθνξεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ, 2008). Έηζη, ν ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο ζηα Μαζεκαηηθά 

ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, 

εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηερληθέο θαη κέζα, ζηα πιαίζηα κηαο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζην 

πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο ηάμεο. Ο ηίηινο ηεο ελ ιφγσ δηδαζθαιίαο είλαη: «Η νκνηφηεηα 

θαη ην ζεψξεκα ηνπ Θαιή». 
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

        Οη ηειεπηαίεο έξεπλεο ησλ λεπξνεπηζηεκφλσλ δείρλνπλ φηη νη Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά (ΜΓΜ) ή Γπζαξηζκεζία είλαη κηα κφληκε δπζθνιία 

ζηελ εθκάζεζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηεο 

έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, είηε σο πνζφηεηαο είηε σο ζπκβφινπ είηε σο αξηζκν–ιέμεο, ελψ 

νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθέθαινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηέο ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο (Butterworth, 2005; Butterworth, 1999; Landerl et 

al., 2004; Shalev et al., 2001). Χζηφζν, ε δπζαξηζκεζία, ζχκθσλα κε ηνπο 

Καξαγηαλλάθε & Παπαδάην (2011), κπνξεί λα εκθαλίδεηαη είηε απηφλνκα, ζε κηθξφ 

πνζνζηφ, είηε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, φπσο ε δπζιεμία (Chasty, 1993; Joffe, 1990), ην ΓΔΠ-Τ (Faraone et al.; 

1996; Gross-Tsur et al., 1996; McGlaughlin, Knoop & Holiday 2005) θ.ά.  

        Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε καζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ν ηχπνο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο, ν κε 

ιεθηηθφο θαη νπηηθν–ρσξηθφο ηχπνο θαη ηέινο ν ινγηθν-δηαδηθαζηηθφο ηχπνο 

(Καξαγηαλλάθεο, 2012). Ο πξψηνο ηχπνο αθνξά δπζθνιίεο ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη 

ζηελ αλάθιεζε απιψλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλεο κνξθέο 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ. Ο δεχηεξνο ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρέο ζηελ 

νπηηθνρσξηθή αληίιεςε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (Geary, 1994), ηελ θηλεηηθφηεηα θαη 

ηελ θνηλσληθν–ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή (Rourke & Conway, 1998), ελψ δελ 

ζπλδέεηαη κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη κε θσλνινγηθή αλεπάξθεηα. Ο ηειεπηαίνο 

ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο ζηε ρξήζε δηαδηθαζηψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη 

αιγνξίζκσλ θαη ζρεηίδεηαη κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο (Geary, 1994).  

        Δίλαη αμηνζεκείσην φηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, ελψ ν  εθπαηδεπηηθφο σο 

ζπληνληζηήο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα παξνπζηαζηεί, παξαθάησ, κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηα 

Μαζεκαηηθά, γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο, ζηε γεληθή ηάμε.  
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        Η παξέκβαζε απηή αθνξά ηελ ηξίηε γπκλαζίνπ, κε  γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε 

γεσκεηξία, ε νπνία ζρεηίδεηαη, θπξίσο, κε ηελ νπηηθν-ρσξηθή αληίιεςε θαη, 

επνκέλσο, ε δηδαζθαιία είλαη πξνζαξκνζκέλε γηα καζεηέο πνπ, κεηαμχ άιισλ 

δπζθνιηψλ ζηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, έρνπλ νπηηθν–ρσξηθέο δπζθνιίεο, αθνχ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καξαγηαλλάθε (2012), θάζε παξέκβαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο βαζηθνχο ηχπνπο ΜΓΜ. Η επηιεγκέλε 

ελφηεηα αθνξά ηελ νκνηφηεηα θαη ην ζεψξεκα ηνπ Θαιή θαη βξίζθεηαη ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Γ’ Γπκλάζηνπ (2013), ελψ έρεη κειεηεζεί, παξάιιεια, 

θαη ην αληίζηνηρν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ΓΔΠΠ-ΠΙ, 2001). Γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηεο απαηηνχληαη δπν δηδαθηηθέο ψξεο θαη πεξηιακβάλεη ζρέδην καζήκαηνο, γηα ηελ 

πξψηε ψξα, ελψ, ηε δεχηεξε ψξα,  αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

         Δηδηθφηεξα, ην πιάλν απηφ βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

καζεκαηηθψλ (Φηιίππνπ & Υξίζηνπ, 2002), κε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

(Γαβξίιεο & Κεΐζνγινπ, 2008; Σνπκάζεο & Αξβαλίηεο, 2003) θαη εκπεξηέρεη 

δξαζηεξηφηεηεο (Φισξεληίλνο & Καιιηγάο, 2001), κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ (θνχξαο & Πνιχδνο, 2001). Δπίζεο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, γξαθήκαηα, πίλαθεο θηι. θαζψο θαη, 

θαηάιιεια, επηιεγκέλεο αζθήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, γηα ηα άηνκα κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (Καξαγηαλλάθεο 2012; Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 

2011). Έηζη, κε ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, ηα καζεκαηηθά θαληάδνπλ πην πξνζηηά 

ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ, πνπ, γεληθά, αληηκεησπίδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

σο κηα απαηηεηηθή δηαδηθαζία ζπλάζξνηζεο  θαλφλσλ, ζπκβφισλ θαη ηερληθψλ (Payne 

& Turner, 1999), ελψ παχνπλ λα είλαη αθεξεκέλα, επεηδή αλαδεηθλχεηαη ε πξαθηηθή 

πιεπξά ηνπο (Αγαιηψηεο, 2000).  

        πγθεθξηκέλα, ν δηδάζθσλ, έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ, ηφζν ηηο θπξηφηεξεο πξαθηηθέο 

πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ  φζν θαη ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα  πνπδψλ (ΑΠ) ησλ καζεκαηηθψλ (2001) θαζψο θαη ην 

αληίζηνηρν δηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  Οη 

δηδαθηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηελ άζθεζε, ηελ 

επαλάιεςε, ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπλνκήιηθσλ κέζα απφ 
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νκάδεο εξγαζίαο θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο (Παληειηάδνπ & 

Αξγπξφπνπινο, 2011). Έηζη, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην, ζα εθαξκνζηεί ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, κε θχιιν εξγαζίαο θαη ρξήζε κηαο 

εθαξκνγήο θαη ελφο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

        Απφ ηελ άιιε, κειεηψληαο ηα αληίζηνηρα ΑΠ, δηαπηζηψλεηαη φηη ζρεηίδνληαη, 

αθελφο, κε ην πεξηερφκελν, ην νπνίν αθνξά ηελ απινχζηεπζε  θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ πνπ θαιχπηνληαη θαη, αθεηέξνπ, κε ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ζηφρνη ηνπο είλαη νη 

καζεηέο, κέζσ ηεο  δηεξεχλεζεο, ηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο, ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο θαη ηεο κειέηεο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (White & Fredericksen, 1998), λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Παληειηάδνπ 

& Αξγπξφπνπινο, 2011; National Research Council, 2011). πλεπψο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, ν εθπαηδεπηηθφο ζα παίδεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή, ελψ νη 

καζεηέο ζα αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία κάζεζεο (Υηνλίδνπ, 1999). 

         Με βάζε ηα πξνεγνχκελα θαζψο θαη ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε 

ην κάζεκα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ (Αξακπαηδή, 2009), 

ζα παξνπζηαζηνχλ  νη καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο κε ηε βνήζεηα ηεο 

πνιπαηζζεηεξηαθήο δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο. Με ηελ ελ ιφγσ 

πξνζέγγηζε ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αηζζήζεηο ηνπ καζεηή, αθνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

νπηηθνανπζηηθά κέζα, ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα απνθηήζνπλ επθνιφηεξα ηηο αλάινγεο καζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο (Αγαιηψηεο, 2000; Καξαγηαλλάθεο 2012). πγθεθξηκέλα, ζα εθαξκνζηεί 

εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε, κε ρξήζε  ηεο ηερλνινγίαο ησλ παξνπζηάζεσλ PowerPoint, 

ζην θχξην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ, ζηελ εηζαγσγή, ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

νιηγφιεπην βίληεν, κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηφζν γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ φζν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, γηα φζα ζα 

αθνινπζήζνπλ. 

        Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κλήκεο ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ απφθηεζε καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο αδπλαηνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ 
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πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο, νη 

Kay θαη Yeo (2003), ππνζηεξίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη, πξψηα απ’ φια, λα 

επηκειείηαη κε πξνζνρή ηε δνκή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεην λα ζηεξίδεηαη ζε πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα 

ζπληειείηαη ε κεηαγλψζε θαη ν καζεηήο λα καζαίλεη πψο λα καζαίλεη (Παληειηάδνπ 

& Μπφηζαο, 2008).  Επίσης, ηα δηαδνρηθά βήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ 

ζα πξέπεη λα είλαη θιηκαθσηήο δπζθνιίαο θαη, επνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα 

έρεη ζρεδηάζεη ην θαηάιιειν επφκελν βήκα ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ, ελψ φιεο νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δηδάζθεη, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη 

ζηφρνπο (Kay & Yeo, 2003). Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ζην ζρέδην 

καζήκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, ππάξρεη ζχλδεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο γλψζεο κε ηελ επφκελε θαη αθνινπζνχληαη βήκαηα θιηκαθνχκελεο 

δπζθνιίαο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

       Μεηαμχ άιισλ, ε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ, κε ηηο φπνηεο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο, 

δπζθνιεχεη αξθεηά φινπο ηνπο καζεηέο θαη, εηδηθά, εθείλνπο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ζηελ πξνζπάζεηά  ηνπο λα απνθηήζνπλ καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, αθνχ  ε 

καζεκαηηθή νξνινγία, ρξεηάδεηαη λα αθνκνησζεί απφ ηνπο καζεηέο ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή. χκθσλα κε ηνπο Kay θαη  Yeo (2003), ε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο ζα μεθηλήζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε 

ρξήζε απιψλ ιέμεσλ θαη, έπεηηα, ζα παξνπζηάζεη φξνπο ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο, 

ηνπο νπνίνπο ζα επεμεγεί, πιήξσο, ζηνπο καζεηέο, ελψ, φζν πεξλάεη ε ψξα, ζα είλαη 

ζε ζέζε λα εηζαγάγεη δπζθνιφηεξνπο φξνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θηήκα 

ησλ καζεηψλ κε ηε ζπρλή επαλάιεςε, ηε ρξήζε εξσηήζεσλ θαζψο θαη κε ηελ  

αλαθεθαιαίσζε ηεο δηδαζθαιίαο απηήο.        

        Σέινο, είλαη γλσζηφ φηη ε απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ, 

απνηεινχλ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ παξαπέξα πξνζπάζεηά ηνπο θαη ηελ επηηπρή 

ηνπο πνξεία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελψ έρεη παξαηεξεζεί, φηη ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θνβνχληαη ηελ απνηπρία, έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη 

κεησκέλε απηνπεπνίζεζε γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Henderson, 1992). Δπνκέλσο, ν 

εθπαηδεπηηθφο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ δηδαζθαιίαο, ζα πξέπεη λα εληζρχεη 

ην απηνζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ, εθζέηνληάο ηνπο ζέκαηα πνπ πηζηεχεη φηη είλαη 
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κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη επηβξαβεχνληαο θάζε πξνζπάζεηά ηνπο 

(Kay & Yeo, 2003). 
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ΥΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

        Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 

1. Να ζπλδένπλ ηελ ηζφηεηα γσληψλ δχν νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ κε ηελ ηζφηεηα ησλ 

ιφγσλ ησλ πιεπξψλ ηνπο. 

2. Να θαηαλννχλ ηελ νκνηφηεηα σο κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε θαη ην ιφγν νκνηφηεηαο 

σο θιίκαθα (ζπληειεζηήο νκνηφηεηαο). 

3. Να ππνινγίδνπλ κηα άγλσζηε πιεπξά ελφο ηξηγψλνπ φηαλ είλαη γλσζηέο νη πιεπξέο 

ελφο νκνίνπ ηνπ. 

4. Να δηαηππψζνπλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νκνηφηεηα θαη λα ζπληάμνπλ γεληθφ 

ζπκπέξαζκα. 

5. Να αηζζάλνληαη ηελ αμία ηεο νκνηφηεηαο ζε πξαθηηθά ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο. 

 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο  

       ην ζεκείν απηφ, επηρεηξείηαη κηα ζχλδεζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή 

ελφηεηα, ελψ νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Λόγνο: Ο ιφγνο ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΓΓ πξνο ην  επζχγξακκν ηκήκα 

ΑΒ ζπκβνιίδεηαη ΓΓ / ΑΒ θαη είλαη ν αξηζκφο ι, γηα ηνλ φπνην ηζρχεη: ΓΓ = 

ι•ΑΒ. 

 Αλαιoγία (Ηζόηεηα δύν ιόγσλ): Σα επζχγξακκα ηκήκαηα α, γ είλαη αλάινγα 

πξνο ηα επζχγξακκα ηκήκαηα β, δ φηαλ ηζρχεη: α / β = γ / δ. 

 Ίζα ηξίγσλα: Αλ δπν ηξίγσλα  έρνπλ ηηο πιεπξέο ηνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

γσλίεο ηνπο ίζεο κηα πξνο κηα ηφηε είλαη ίζα. 

 Κξηηήξηα ηζόηεηαο: α) Πιεπξά – Γσλία – Πιεπξά (Π – Γ – Π), 

β) Γσλία – Πιεπξά – Γσλία (Γ – Π – Γ) θαη  

γ) Πιεπξά – Πιεπξά – Πιεπξά (Π – Π – Π).  
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Βαζηθή ηδέα 

       «Η κέηξεζε ηνπ χςνπο ελφο απξφζηηνπ αληηθείκελνπ απφ ηε ζθηά ηνπ ζα δψζεη 

ηελ αθνξκή λα θαηαζθεπαζηνχλ φκνηα νξζνγψληα ηξίγσλα. Η παξαιιειία κέζσ ηεο 

παξάιιειεο κεηαηφπηζεο  ζα δείμεη επνπηηθά  ηηο ίζεο γσλίεο θαη φηη νη πιεπξέο είλαη 

αλάινγεο». 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Ζ  ηζηνξία ηεο νκνηόηεηαο 

       ηελ εηζαγσγή, σο αθφξκεζε, ζα παξνπζηάζνπκε έλα κηθξφ video, κε ηε 

ζπλνπηηθή ηζηνξία ηνπ Θαιή ηνπ Μηιήζηνπ θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

ζεσξήκαηφο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε βησκαηηθή κέζνδν. Η δηδαζθαιία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί,  κε ηε βνήζεηα ησλ παξνπζηάζεσλ (PowerPoint), ζε αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, κε ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπσο πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή, βηληενπξνβνιέα θηι. 

 

ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

Δθηίκεζε ηνπ ύςνπο απξόζηηνπ ζρήκαηνο κέζσ ηεο ζθηά ηνπ 

 

       ηελ πξψηε ελφηεηα, ζα δηαπξαγκαηεπηνχκε κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

απνθαιππηηθήο κεζφδνπ, κε θχιιν εξγαζίαο, ηελ παξαιιειία ησλ αθηηλψλ ηνπ Ηιίνπ 

(επνπηηθά) θαη ηε δεκηνπξγία δχν νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ, ελψ, παξάιιεια, ζα 

εθαξκνζηεί εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή σο επνπηηθνχ 

κέζνπ παξνπζίαζεο, ψζηε λα πξνζειθπζηεί ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα 

πξνζαξκνζηεί ην κάζεκα ζηηο αλάγθεο εθείλσλ κε  εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.    

       πγθεθξηκέλα, ν δηδάζθσλ ζα επηζεκάλεη, κέζσ ηεο παξαιιειίαο θαη ηεο λνεξήο 

κεηαηφπηζεο ησλ ζρεκάησλ, ηελ έλλνηα ηεο ζκίθξπλζεο, πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

γηα ηε ζχγθξηζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ, ζα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο, κέζα απφ ηε 
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δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο νκνηφηεηαο, λα αξηζκήζνπλ παξαδείγκαηα απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή, πνπ απνηεινχλ κηθξνγξαθίεο ή κεγεζχλζεηο άιισλ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ ζπλαληνχκε ζηηο θσηνγξαθίεο, ζηηο καθέηεο, 

ζηηο γηγαληναθίζεο, ζηηο κηληαηνχξεο θηι. 

 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

Όκνηα ηξίγσλα θαη ιόγνο νκνηόηεηαο 

 

       ηε δεχηεξε ελφηεηα, απφ ηα κήθε ησλ πιεπξψλ ησλ δχν ηξηγψλσλ, νη καζεηέο, 

ζα ηνπο δεηεζεί λα ππνινγίζνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπο θαη ζα δηαπηζηψζνπλ φηη είλαη ίζνη. 

πγθεθξηκέλα, ζα δηαπηζησζεί φηη νη ιφγνη ησλ νκνιφγσλ πιεπξψλ ηνπ κεγάινπ 

ηξηγψλνπ πξνο ην κηθξφ είλαη ίζηνη κε 3.  

     ηε ζπλέρεηα, ν δηδάζθσλ, εθαξκφδνληαο εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε, κε ρξήζε ηνπ 

PowerPoint, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζα εηζαγάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ νκνηφηεηαο 

σο θιίκαθα θαη ηεο νκνηφηεηαο ηξηγψλσλ σο ζκίθξπλζε ή κεγέζπλζε. Αθφκε, ζα 

εμηζψζεη ην απνηέιεζκα, δειαδή, ηνλ αξηζκφ 3 κε ηνλ ιφγν νκνηφηεηαο (θιίκαθα) θαη 

ζα επηζεκάλεη φηη ην κεγάιν ηξίγσλν είλαη ηξηπιάζην (κεγέζπλζε) ηνπ άιινπ. Έπεηηα, 

νη καζεηέο, κε ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, ζα ζπλδέζνπλ ηα δχν πξψηα βήκαηα θαη ζα 

δηαπηζηψζνπλ φηη απφ ηελ αλαινγία ησλ πιεπξψλ ησλ ηξηγψλσλ, κπνξνχκε λα 

ππνινγίδνπκε κηα άγλσζηε πιεπξά.  

     Σέινο, ζα ηνπο πξνηαζεί λα εθαξκφζνπλ απηή ηε κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

χςνπο ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, σο πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο νκνηφηεηαο. Θα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε νκαδνζπλεξγαηηθή αλαθαιππηηθή κέζνδν, κε θχιιν εξγαζίαο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΣΡΗΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

Γηαηύπσζε θαλόλα νκνηόηεηαο, ε ζρέζε ηνπ κε ην ζ. Θαιή θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζεσξήκαηνο 

 

        ηελ ηξίηε ελφηεηα, νη καζεηέο ζα νδεγεζνχλ απφ ηνλ δηδάζθνληα λα 

δηαηππψζνπλ έλαλ θαλφλα γηα ηελ νκνηφηεηα ηξηγψλσλ θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην 

ζεψξεκα ηνπ Θαιή. Η ηερληθή δηδαζθαιίαο ζα είλαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

αλαθαιππηηθή, κε θχιιν εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε θαη 

ρξήζε ηνπ Η/Τ σο επνπηηθνχ κέζνπ παξνπζίαζεο. 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

       Η αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν κέζα απφ κηα 

εθαξκνγή, φζν θαη απφ έλα εξσηεκαηνιφγην, ηα νπνία βξίζθνληαη, παξαθάησ. 

      Με ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, νη καζεηέο ζα δηαπηζηψζνπλ φηη ηα 

ζρεκαηηδφκελα ηξίγσλα είλαη φκνηα θαη ζα εθαξκφζνπλ ην ζεψξεκα ηνπ Θαιή. 

Έπεηηα, ζα ππνινγίζνπλ ηελ άγλσζηε πιεπξά, αθνχ, αξρηθά, ζρεκαηίζνπλ ηελ 

αλαινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα. Οκνίσο, αθνινπζνχκε σο ηερληθή 

δηδαζθαιίαο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή αλαθαιππηηθή κέζνδν, κε θχιιν εξγαζίαο. ην 

ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη εξσηεκαηνιφγην ζηνπο καζεηέο, γηα ηελ απνηχπσζε 

ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ. 

 

ΑΝΑΛΤΖ 

 

       Η πξνζέγγηζε ηεο νκνηφηεηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ δχν νδνχο, 

ηε δηαηζζεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή. Η νκνηφηεηα σο κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε απνηειεί 

ηε δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε, απηήλ, δειαδή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλή εκπεηξία, 

φηη ππάξρνπλ αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ κηθξνγξαθίεο ή κεγεζχλζεηο άιισλ, ελψ    
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παξαδείγκαηα ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ ζπλαληνχκε ζηηο θσηνγξαθίεο, ζηηο καθέηεο, 

ζηηο γηγαληναθίζεο, ζηηο κηληαηνχξεο θ.η.ι.  

       Η πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο νκνηφηεηαο βαζίδεηαη ζην φηη ε έλλνηα απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έκκεζε κέηξεζε αληηθεηκέλσλ, πξνο ηα 

νπνία δελ έρνπκε πξφζβαζε. Κιαζηθφ παξάδεηγκα έκκεζεο κέηξεζεο απνηειεί ε 

εθηίκεζε ηνπ χςνπο ελφο θηεξίνπ κέζσ ηεο ζθηάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη 

ρξήζε νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ, ελψ, ζπγρξφλσο, είλαη απαξαίηεηεο νη κεηξήζεηο ζην 

θπζηθφ ρψξν θαη ε ρξήζε αλαινγηψλ.  

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

       Δλ θαηαθιείδη, ζα αθνινπζήζεη αλαθεθαιαίσζε θαη ζχλδεζε κε ηελ επφκελε 

ελφηεηα, ε νπνία αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ ελ ιφγσ ζεσξήκαηνο ζε φκνηα πνιχγσλα 

θαη φκνηα ζρήκαηα θαζψο θαη ην ιφγν ησλ εκβαδψλ νκνίσλ ζρεκάησλ. Η ηερληθή 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη ε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε, κε επνπηηθφ κέζν ηνλ 

Η/Τ, κέζσ ηνπ PowerPoint, φπσο έρνπκε εμεγήζεη  θαη παξαπάλσ. 

 

ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 

       Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηφζν κέζα απφ ηελ εθαξκνγή φζν θαη απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηχπσζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ελ ιφγσ  καζήκαηνο, ν δηδάζθσλ ζα πξνρσξήζεη ζηε δηθή ηνπ 

αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο αλαηξνθνδφηεζε γηα παξαπέξα βειηίσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Η αμηνιφγεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

       Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε πξνέθπςε φηη ε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε κε 

εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ, 

γξαθεκάησλ, πηλάθσλ θηι. θαζψο θαη ηα παξαδείγκαηα πνπ επηιέρζεθαλ κέζα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ, θαηάθεξαλ, αθελφο, λα πξνζειθχζνπλ ην 
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ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη, αθεηέξνπ, 

λα ηνπο εκπιέμνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, 

νη καζεηέο λα νπηηθνπνηήζνπλ ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο ηεο γεσκεηξίαο θαη λα ηηο 

θάλνπλ θηήκα ηνπο, ελψ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο επεηεχρζεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. 

        Χζηφζν, νη ειιείςεηο ησλ καζεηψλ απηψλ ζε αιγεβξηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ έλα 

βαζηθφ εκπφδην, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Σν ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην εκπεξηέρεη αζθήζεηο 

θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο, ππφ κνξθή εξσηήζεσλ, κε ηελ ηειεπηαία λα απαηηεί κηα 

ζρεηηθή επρέξεηα ζε αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη αλάπηπμε ινγηθν-καζεκαηηθήο ζθέςεο. 

Απφ ηελ άιιε, ην γεγνλφο φηη φιεο νη  εξσηήζεηο είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, ελψ 

ππάξρεη ζρεηηθή ππφδεημε απφ ηνλ δηδάζθνληα γηα ηελ επίιπζή ηεο αιιά θαη ε 

ζπκκέηνρε ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο εξγαζίαο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

απηήο, απνηέιεζαλ αληηζηαζκηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά.  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Δθηίκεζε ηνπ ύςνπο απξόζηηνπ ζρήκαηνο κέζσ ηεο ζθηά ηνπ 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε 

       ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί ππάξρεη έλα κεγάιν θαη έλα κηθξφ αληηθείκελν θαη νη 

ζθηέο ηνπο. Να θαηαζθεπάζεηε ηηο αθηίλεο ηνπ Ηιίνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ζθηέο ηνπο. 

Πνηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα δεκηνπξγνχληαη; 

 

 

 

 

 

 

 

Όκνηα ηξίγσλα – Λόγνο νκνηόηεηαο 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε 

 

 

 

 

 

       Αλ γλσξίδεηε φηη ην κηθξφ νξζνγψλην ηξίγσλν απνηειεί ζκίθξπλζή ηνπ κεγάινπ 

λα βξείηε ηνπο ιφγνπο ησλ δχν θαζέησλ πιεπξψλ ηνπο. Ση παξαηεξείηε; Αλ θάλνπκε 

επηπιένλ ζκίθξπλζε 10%, ηη ζα ζπκβεί κε ηνπο ιφγνπο ησλ πιεπξψλ; 

15 

9 
3 

5 
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Γηαηύπσζε θαλόλα νκνηόηεηαο, ε ζρέζε ηνπ κε ην ζ. Θαιή θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζεσξήκαηνο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3ε 

       Υξεζηκνπνηψληαο ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα λα βξείηε κηα ζρέζε πνπ λα ζπλδέεη 

ηηο δηαζηάζεηο ησλ ηξηγψλσλ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα. Να δηαηππψζεηε έλαλ 

θαλφλα πνπ λα ζπλδέεη ηηο απαληήζεηο πνπ έρεηε δψζεη ζηηο δπν πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Έλα πνηήξη χςνπο 12 cm, εκπεξηέρεη ξφθεκα χςνπο 4 cm, ελψ ην θαιακάθη, ην νπνίν 

βξίζθεηαη κέζα ζε απηφ, έρεη κήθνο 15 cm, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρήκα. Πφζα 

εθαηνζηά απφ ην θαιακάθη βξίζθεηαη βπζηζκέλν κέζα ζην ξφθεκα;  

 

 Απάληεζε 

ρεκαηίδνπκε, αξρηθά, ηελ αλαινγία, ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα ηνπ Θαιή, κε βάζε ηα 

φκνηα ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη θαη κεηά επηιχνπκε ηελ εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη, 

θάλνληαο πξάμεηο φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 

 =     (Απινπνίεζε) 

 =      (Υηαζηί) 

3•x = 15    (Γηαηξνύκε κε ην ζπληειεζηή ηνπ αγλώζηνπ) 

x =  = 5 

12cm 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

1. Αλ ΓΔ // ΒΓ, λα ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε (), αλ είλαη 

ζσζηέο ή κε (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο κε βάζε ην αθόινπζν ζρήκα: 

 

A.    =                       Β.     =        

Γ.     =                        Γ.    =               

          

 2. Αλ ΑΒ, ΔΕ, ΖΘ, ΓΓ είλαη παξάιιειεο επζείεο λα ζπκπιεξώζεηε ηηο ηζόηεηεο 

κε αξηζκνύο, ζύκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα:  

 

Α.   =             Β.   =           Γ.   =         Γ.   =                               
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3. ην παξαθάησ ζρήκα είλαη ΑΒ//ε//ΓΓ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, αληηζηνηρίδνληαο ζε θάζε ιόγν ηεο ζηήιεο Α ηνλ ίζν αξηζκό από ηε 

ζηήιε Β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ηήιε Α ηήιε Β 

α.    
1.  3 

β.   2.   

γ.    3.   

δ.   4.   

α β γ δ 

    



22 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ηξίγσλα εθείλα πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη είλαη όκνηα κε ηα ηξίγσλα ΑΚΡ θαη ΓΜ, 

αληίζηνηρα. 

 

 

5. ην ηξίγσλν ΑΒΓ ηνπ αθόινπζνπ ζρήκαηνο είλαη ΓΔ//ΒΓ. Να πξνζδηνξίζεηε 

ην x, θπθιώλνληαο ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε, παξαθάησ: 

 

Α.   x = 3            Β.   x = 4            Γ.   x = 6          Γ.   x = 8         

Όκνηα 

ηξίγσλα 

κε ΑΚΡ 

Όκνηα 

ηξίγσλα 

κε ΓΜ 

 ΓΝΡ 

ΑΒΓ  
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6. Σν παηδί έρεη ύςνο 1.40 cm. Να πξνζδηνξίζεηε ην ύςνο ηνπ παηέξα ζε cm, από  

ηε ζθηά πνπ ζρεκαηίδεη ν θαζέλαο ηνπο, ζύκθσλα κε ην ζρήκα, θπθιώλνληαο ην 

γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε, παξαθάησ.  

(Τπόδεημε: Να κεηξήζεηε ησλ αξηζκό ησλ κηθξώλ παξαιιεινγξάκκσλ, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζην κήθνο ηεο ζθηάο ηνπ θαζελόο, όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν 

ζρήκα). 

 

 

Α.   Ύςνο παηέξα = 1.70      Β.   Ύςνο παηέξα = 1.75       

Γ.   Ύςνο παηέξα = 1.80       Γ.  Ύςνο παηέξα = 1.85          
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

A. Ζ δηδαθηέα ύιε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 



32 

 

B. Ζ δηδαζθαιία ζε PowerPoint 

 

 

 



33 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 



40 

 

Γ.  Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό 

 

        Γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ελ ιφγσ δηδαζθαιίαο επηιέρζεθε, σο αθφξκεζε, έλα video 

κε ηε ζχληνκε ηζηνξία ηνπ Θαιή θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ ζεσξήκαηφο ηνπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πιηθφ, αλαθηήζεθε ζηηο 11/7/2015 θαη είλαη δηαζέζηκν ζην: 

https://youtu.be/VJngC0_6iws 

https://youtu.be/VJngC0_6iws
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Γ. Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθνύ 

 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

        Το ζςγκεκπιμένο επωηημαηολόγιο απεςθύνεηαι ζηον εκπαιδεςηικό ηων 

Μαθημαηικών πος ππαγμαηοποίηζε ηην εν λόγω διαθοποποιημένη διδαζκαλία, ζε 

άηομα με μαθηζιακέρ δςζκολίερ ζηα μαθημαηικά, ζηη γενική ηάξη ηηρ Γ’ 

Γςμναζίος, ζηα πλαίζια ηηρ ζςνεκπαίδεςζηρ. 

 

Α. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

(Παπακαλώ ζημειώζηε με Χ, μόνο μία απάνηηζη) 

1. Φύιν:  

□ Άλδξαο         □ Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία:  

□ 22 - 30 εηψλ     □ 31 - 35 εηψλ     □ 36 - 40 εηψλ 

□ 41 - 45 εηψλ     □ 46 - 50 εηψλ     □ 51 θαη άλσ 

 

3. Έρεηε ιάβεη θάπνηα κνξθή εθπαίδεπζεο, όζνλ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

ή/ θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; 

□ Ναη          □ Όρη 

 

4. Έρεηε πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ); 

□ Ναη          □ Όρη 
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Β. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

1. ε πνην βαζκό ε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε θηλεηνπνίεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηώλ;  (Παπακαλώ ζημειώζηε με Χ, μόνο μία απάνηηζη) 

□ Καζφινπ        □ Λίγν        □ Μέηξηα        □ Πνιχ        □ Γελ Γλσξίδσ 

 

2. Καηά πόζν ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ απo ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ 

ζπληέιεζε ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ; (Παπακαλώ ζημειώζηε με Χ, 

μόνο μία απάνηηζη) 

□ Καζφινπ        □ Λίγν        □ Μέηξηα        □ Πνιχ        □ Γελ Γλσξίδσ 

 

3. ε πνην βαζκό ε εθαξκνγή νπηηθναθνπζηηθώλ βνεζεκάησλ, πηλάθσλ, 

γξαθεκάησλ θηι, εμππεξέηεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, γηα ηνπο καζεηέο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά; (Παπακαλώ ζημειώζηε με Χ, μόνο 

μία απάνηηζη) 

□ Καζφινπ        □ Λίγν        □ Μέηξηα        □ Πνιχ        □ Γελ Γλσξίδσ 

 

4. Καηά πόζν ε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο γιώζζαο θαη νξνινγίαο, από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό, ζπλεηζέθεξε ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ;  (Παπακαλώ 

ζημειώζηε με Χ, μόνο μία απάνηηζη) 

□ Καζφινπ        □ Λίγν        □ Μέηξηα        □ Πνιχ        □ Γελ Γλσξίδσ 

 

5. ε πνην βαζκό βνήζεζε ε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ, γηα ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά; (Παπακαλώ 

ζημειώζηε με Χ, μόνο μία απάνηηζη) 

□ Καζφινπ       □ Λίγν       □ Αξθεηά        □ Πνιχ        □ Γελ Γλσξίδσ 
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 6. Πνηνπο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο ζεσξείηαη όηη ελίζρπζε ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ παξνπζηάζεσλ PowerPoint; 

(Παπακαλώ ιεπαπσείζηε μόνο ηοςρ παπάγονηερ πος θεωπείηε πιο ζημανηικούρ, 

επιλέγονηαρ μέσπι πένηε παπάγονηερ και ζημειώνονηαρ με ηον απιθμό 1 για ηον πιο 

ζημανηικό, ηον απιθμό 2 για ηον αμέζωρ επόμενο ζημανηικό κηλ.) 

□ Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ  

□ Γηαηήξεζε πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο 

□ Διθπζηηθφηεηα καζήκαηνο  

□ Ιζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

□ Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία 

□ Παξνρή πιήζνπο πιεξνθνξηψλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

□ Τπνζηήξημε γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ (καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ) 

 

7. ε πνην βαζκό νη επηιεγκέλεο αζθήζεηο, από ηνλ δηδάζθνληα, ζπλέβαιαλ, 

ηθαλνπνηεηηθά, όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά; (Παπακαλώ ζημειώζηε με Χ, μόνο μία απάνηηζη) 

□ Καζφινπ        □ Λίγν        □ Μέηξηα        □ Πνιχ        □ Γελ Γλσξίδσ 

 

8. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη κε ηελ παξνύζα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

επηηπγράλνληαη, ηα παξαθάησ, γηα ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά; 

 (Σημειώζηε: (1) για «Καθόλος», (2) για «Λίγο», (3) για «Απκεηά», (4) για «Πολύ» 

και (5) για «Δεν Γνωπίζω») 
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 Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Γελ 

Γλσξίδσ 

Οη καζεηέο έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. 

     

Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

     

Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

     

Οη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξν 

επηθεληξσκέλνη ζην ζηφρν ηνπο. 

     

Σν καζεζηαθφ θιίκα είλαη πην 

επλντθφ. 

     

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ 

καζήκαηνο επηηπγράλνληαη. 

     

 

 

9. Γηα πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο ζεσξείηε όηη ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, βνήζεζε ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά; (Σημειώζηε: (1) για «Καθόλος», (2) για «Λίγο», (3) για «Απκεηά», (4) 

για «Πολύ» και (5) για «Δεν Γνωπίζω») 

α.  Άκβιπλζε ζην γλσζηηθφ 

πξνθίι κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 

β.  Καιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο.  
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γ.  Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην 

κάζεκα.  

 

δ.  Δλίζρπζε ηεο απηελέξγεηαο ηνπ 

καζεηή. 

 

ε.  Δληαηηθνπνίεζε ηεο κάζεζεο.  

δ. Πξνψζεζε ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

 


