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Περίληψη

Η παξαθάηω εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα αθνξά ζηε δεκηνπξγία
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, από ηνπο καζεηέο, κε ηε κε ζπκβαηηθή κνξθή ηνπ
ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ κε ζηόρν ηε δηδαζθαιία ύιεο από ην Αλαιπηηθό
Πξόγξακκα ηεο ελόηεηαο ηωλ δπλάκεωλ ζηα καζεκαηηθά γπκλαζίνπ. Μέζα
από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζπαζήζακε ζε πξώηε θάζε λα αλαδείμνπκε ηε
δεκηνπξγηθόηεηα ηωλ καζεηώλ, λα εληζρύζνπκε ην θιίκα ζπλεξγαζίαο, αιιά
θαη λα κεηαβάινπκε ηελ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, καζεηώλ
κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Μέζα από ηελ αλάπηπμε ππνζεηηθνύ ζελαξίνπ,
ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ηελ παξάπιεπξε επεμεξγαζία αζθήζεωλ (κε
δηαδξαζηηθό ηξόπν) γηα ηνλ αλαζηνραζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο γλώζεο πνπ
απνθηήζεθε ζα πξνζπαζήζνπκε, ζε δεύηεξε θάζε, ηελ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε
ηνπ ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ.
Λέξειρ κλειδιά,

Ειζαγωγή
Όηαλ έλαο εθπαηδεπηηθόο εθθηλεί ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ελόο
εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ καζεκάησλ ζα πξέπεη λα νξγαλώζεη ηε κειέηε ηνπ
γύξσ από ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο άμνλεο ηεο δηδαθηηθήο :
Α) ηελ επηινγή ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ
Β) ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα
Γ) ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
Γ) ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ θαη ηερληθώλ απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ (απνηειέζκαηνο)
Καηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή θαη αλαλέσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο μεθηλά από ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνύο θαη
ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηεο. Ζ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απαηηεί, κε ηε ζεηξά ηεο
θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο θαη καζεζηαθέο κεζνδνινγίεο. Ζ πηνζέηεζε λέσλ
πξαθηηθώλ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε αθνξά απηέο αθξηβώο ηηο παηδαγσγηθέο
κεζνδνινγίεο – λένη ξόινη θαη πξαθηηθέο, μεθηλώληαο κ’ απηόλ ηνπ/ηεο
εθπαηδεπηηθνύ.

Ζ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έγθεηηαη ζηελ
αιιαγή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλόκαζηε ην Μάζεκα θαη ζηελ
αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ώζηε λα
αλαδεηθλύεηαη ε δπλαηόηεηά ηνπ λα ζπληζηά πξαγκαηηθά καζεζηαθό πόξν,
είηε πξόθεηηαη γηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, είηε γηα άιια έληππα, ή θαη
ειεθηξνληθά θείκελα, εθδώζεηο θιπ.
Ζ θαηλνηνκία ζηε Μάζεζε έγθεηηαη ελ πνιινίο ζηελ εξεπλεηηθνύ
ραξαθηήξα δηαηύπσζε πξνβιεκάησλ πξνο επίιπζε θαη ζηελ παξνρή
πνηθηιίαο επηθνηλσληαθώλ θαη εξκελεπηηθώλ εξγαιείσλ: γηα λα
εξκελεύζνπκε, λα παξαζηήζνπκε, λα δνύκε λα εθθξάζνπκε κηαλ έλλνηα,
κηα πξαγκαηηθόηεηα κέζα από ηε γιώζζα (θαη ηα εξγαιεία) ησλ
Μαζεκαηηθώλ, ηεο Μνπζηθήο, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο Αγγιηθήο ή θαη ηνπ
θώδηθα επηθνηλσλίαο κηαο επίζεκεο αιιεινγξαθίαο. (Ηληδίδεο θ.α., 2007).

Εκπαιδεςηική ηεσνολογία ζηη ζσολική ηάξη
Με εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε ε
δηδαθηηθή πξάμε πιενλεθηεί ςπρνινγηθά (κεγαιύηεξε δηέγεξζε,
ζπγθέληξσζε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο,
καζεζηαθή αμηνπνίεζε ηεο επραξίζηεζεο θαη ηεο απόιαπζεο ηνπ καζεηή),
παηδαγσγηθά (δηεπθνιύλεηαη ε επρεξήο κάζεζε, εμαζθαιίδεηαη ε
κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηεο, δεκηνπξγνύληαη ελαξγέζηεξεο παξαζηάζεηο,
επλνείηαη ε ζπλεξγαζία, ε νκαδηθή δνπιεηά θαη νη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο),
δηδαθηηθά (ζπλδπάδεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξάμε, δηεπθνιύλεηαη ε εθαξκνγή
βαζηθώλ δηδαθηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ όπσο ε απηελέξγεηα, ε άκεζε
επαιήζεπζε, ε επαλαηξνθνδόηεζε, ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, ε
αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο, ε δηα βίνπ κάζεζε) θαζώο θαη νξγαλσηηθά
(ζπζηεκαηηθόηεξε νξγάλσζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο ύιεο, κέζνδνο
πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο, εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ). Δπίζεο, από ηελ
πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία εληζρύεη ηνλ
θαζνδεγεηηθό θαη ζπκβνπιεπηηθό ξόιν ηνπ δηδάζθνληα, αλαδεηθλύνληαο
ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε ζπληνληζηή ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο, απνθνξηίδνληαο
ηνλ από ηνλ κε-παηδεπηηθό, πιεξνθνξηαθό ηνπ ξόιν θαη βνεζώληαο ηνλ «λα
επηθεληξώλεηαη ζην θαηεμνρήλ παηδαγσγηθό ηνπ έξγν, πνπ είλαη νη κέζνδνη,
νη δηαδηθαζίεο, νη ζηνραζηηθέο δηεξγαζίεο, νη ζπζρεηηζκνί ελλνηώλ, ν
ζπληνληζκόο επηθνηλσλίαο κεηαμύ καζεηώλ θαη ηνπ έμσ θόζκνπ» (Hobbs,
1998). Ωζηόζν, νθείινπκε λα ζεκεηώζνπκε όηη κε όζε έκθαζε ηνλίδεηαη ε
αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζύγρξνλσλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε ώζηε λα
γίλεη ην κάζεκα πεξηζζόηεξν ζαθέο, εύιεπην, ειθπζηηθό, ξεαιηζηηθό θαη
απνδνηηθό, κε ηελ ίδηα έκθαζε νη πεξηζζόηεξνη παηδαγσγνί θαη κειεηεηέο
ηνλίδνπλ πσο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, κειέηε θαη ζύλεζε ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, δηόηη αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ κε εζθαικέλν ηξόπν, ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο ελεξγεηηθόηεηαο, ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο λνεηηθήο

ελίζρπζεο απηνκάησο αλαηξνύληαη. (Γηακαληάθε, Νηάβνπ, Παλνύζεο,
2001).

Παισνίδια Υπολογιζηή
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελόο ειεθηξνληθνύ παηγληδηνύ ζπληζηά έλα ζύλνιν
θπζηθώλ θαη λνεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνιύ εηεξόθιηην. Δίλαη επίζεο
αιήζεηα όηη ηα ειεθηξνληθά παηγλίδηα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηνπο παίθηεο λα
μεράζνπλ ηνλ πεξηβάιινληα θόζκν, γεγνλόο πνπ εληππσζηάδεη ηνλ
εμσηεξηθό παξαηεξεηή. Σν θαηλόκελν απηό ζρεηίδεηαη άκεζα κε πέληε
εκθαληδόκελεο αηζζήζεηο (plaisirs), πνπ όπσο ηνλίδνπλ νη Alain θαη Frederic
LeDiberdier (1993), είλαη απόξξνηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ παίθηε
ειεθηξνληθώλ παηγληδηώλ. Έλα από ηα ζνβαξόηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ
ειεθηξνληθώλ παηγληδηώλ είλαη όηη επηηξέπνπλ λα δνθηκαζζνύλ ζπίηη θαη κε
ηε βνήζεηα ζπκβνιηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ (παηγλίδηα, εηθόλεο θαη ήρνη,
δηεγήζεηο) αηζζήζεηο πνπ άιινηε απαηηνύζαλ κηα θπζηθή πξνζπάζεηα. Ζ
πξώηε απνβιέπεη ζην ζπλαγσληζκό (competition), ν νπνίνο κπνξεί λα πάξεη
είηε ζπιινγηθή κνξθή ζηα πιαίζηα πξσηαζιεκάησλ ζε ηνπηθό ή επξύηεξν
επίπεδν είηε κνξθή ζπλαγσληζκνύ κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. Ζ δεύηεξε
αίζζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πιεξόηεηα – νινθιήξσζε (accomplishment),
πνπ αθνξά θπξίσο ζηα παηγλίδηα πεξηπέηεηαο θαη πιαηθόξκσλ. ηελ
πεξίπησζε απηή, ν παίθηεο μεθηλά ζε αλαδήηεζε ελόο ζεζαπξνύ ή ελόο
άιινπ πνιύηηκνπ αληηθεηκέλνπ, ζηελ επίιπζε ελόο αηλίγκαηνο. Οθείιεη λα
επηδείμεη αθαηξεηηθή ζθέςε, ηθαλόηεηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθώλ,
παξαηεξεηηθόηεηα, ζρεηηθή κε ην ζέκα θνπιηνύξα. Σν γεγνλόο ηεο
επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ δειώλεη όηη ν παίθηεο δηαζέηεη όλησο απηέο ηηο
ηδηόηεηεο. Ζ ηξίηε αίζζεζε, αλ θαη ζπγγεληθή δηαθξίλεηαη από ηηο δύν
πξνεγνύκελεο. Δίλαη απηή πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν (maitrise) ελόο
ζπζηήκαηνο. Πξνέξρεηαη σο επί ην πιείζηνλ από ηελ αίζζεζε πνπ έρεη ν
παίθηεο όηαλ θηλείηαη κε επρέξεηα κέζα ζε έλα θόζκν ηνπ νπνίνπ ειέγρεη
ηνπο θαλόλεο, δηαιεπθάλεη ηα κπζηήξηα, δηαζρίδεη ρσξίο λα ζηακαηά ηηο
πεξηνρέο. Ζ ηέηαξηε αίζζεζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηήγεζε κηαο ηζηνξίαο πνπ
είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ παίθηε κε ην ινγηζκηθό
ζύζηεκα, παξάγνληαο έηζη θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο. Σέινο,
άκεζε απόξξνηα ηεο εμέιημεο ησλ κεραλεκάησλ είλαη ε πέκπηε αίζζεζε
πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέακα. Πνιιά ζύγρξνλα ειεθηξνληθά παηγλίδηα δελ
έρνπλ ηίπνηα λα δειέςνπλ από ηηο ηαηλίεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζε επίπεδν
ζεάκαηνο.

Παισνίδια Υπολογιζηή και μάθηζη
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έρεη ζεκεησζεί, όηη ηα παηρλίδηα
ππνινγηζηώλ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην ρξόλν θαηάξηηζεο θαη ηελ εηζήγεζε

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία πξαθηηθήο άζθεζεο (όπνπ νη
εθπαηδεπόκελνη αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο νδεγνύληαη ζηελ
εμαγσγή απνηειεζκάησλ – ζπκπεξαζκάησλ) κε απηόλ ηνλ ηξόπν
εληζρύνληαη ε απόθηεζε ηεο γλώζεο θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα δηαηήξεζεο
απηήο (Brownfield θαη Vik, 1983). Δληνύηνηο, ε αλάθιεζε ηεο γλώζεο
κπνξεί λα εληζρπζεί ιηγόηεξν από ηα παηρλίδηα απ' ό,ηη από ηα ηππηθά
καζήκαηα εάλ ηα παηρλίδηα έρνπλ πνιιαπιάζηνπο ζηόρνπο θαη
ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνζπνύλ ηνλ εθπαηδεπόκελν από ηνλ επηζπκεηό
καζεζηαθό ζηόρν. (Oyen θαη Bebko 1996).
Θεσξνύληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά όηαλ έρνπλ «ζρεδηαζζεί γηα λα
εμεηάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ή γηα λα δηδάμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε
ηθαλόηεηα» (Griffiths 2002), γηα παξάδεηγκα ζηελ ελζάξξπλζε ηεο κάζεζεο
ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ όπσο ηα καζεκαηηθά,
νη θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε γιώζζα, όπνπ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη κπνξνύλ
λα θαζνξηζηνύλ (Randel et al., 1992), θαη όηαλ αλαπηύζζεηαη επηιεθηηθά
κέζα ζε έλα πιαίζην ζρεηηθό κε ηε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ζηόρν (Kirriemuir, 2002).
Αθόκε θαη νη απινί ηύπνη παηρληδηώλ κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ γηα λα
εληζρύζνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθβάζεηο ηεο κάζεζεο όπσο ε αλάθιεζε
πεξηερνκέλνπ κε ηεθκεξίσζε ή γηα λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ελεξγή
ζπκκεηνρή θαη ζπδήηεζε (Dempsey et al., 1996; Blake & Goodman 1999).
Γηεξεπλεηηθά, ηα δηαινγηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη θαινί θνξείο γηα ην
πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, όπσο νη έλλνηεο ησλ καζεκαηηθώλ
θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, πνπ κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα απεηθνληζηνύλ
ή λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε άιινπ είδνπο επνπηηθά κέζα. Σα αηλίγκαηα θαη ηα
δηαινγηθά παηρλίδηα ππνινγηζηώλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρώο από
καζεηεπόκελνπο γηα ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηάο ηνπο θαη άιισλ
κνξθώλ θξηηηθήο ζθέςεο (Doolittle, 1995).

Πεπιπέηεια ζηη Δςναμοσώπα
ην Γπκλάζην Πιαηαληά Υαλίσλ ην ζρνιηθό έηνο 2008-2009
πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα εθπαηδεπηηθό ειεθηξνληθό παηρλίδη
γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο ησλ δπλάκεσλ ζηα καζεκαηηθά ηεο Α’
Γπκλαζίνπ θαη Γ’ Γπκλαζίνπ.
Ο ζρεδηαζκόο πνπ απνθαζίζηεθε ήηαλ θνηλόο κε παιαηόηεξε δξάζε
δεκηνπξγίαο θόκηθο, γηα ην κάζεκα ησλ ηεηξαγσληθώλ ξηδώλ (Γαιάλε,
Παπαζηάκνο 2009) κηαο θαη ε λέα δξάζε έρεη πνιιά όκνηα ζηνηρεία κε
εθείλε.
Οη ζηόρνη πνπ ζέζακε ήηαλ νη παξαθάησ :
 Καηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ησλ
ελνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δξαζηεξηόηεηα.



Δκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, καζεηώλ θαη καζεηξηώλ κε
κεησκέλε ζπκκεηνρή.
 Αιιαγή ζηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ έλαληη
ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ καζεκαηηθώλ.
 Απόθηεζε δεμηνηήησλ ςεθηαθνύ εγγξακαηηζκνύ
 Δλίζρπζε ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ
καζεηώλ θαη καζεηξηώλ
 Γεκηνπξγία «εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ», κε κνξθή ειεθηξνληθνύ
παηρληδηνύ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί καζεζηαθά ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα επόκελα ρξόληα.
Ο ζρεδηαζκόο ηεο δξάζεο πξνβιέπεη δύν θάζεηο δηδαθηηθήο
αμηνπνίεζεο ηεο. Ζ πξώηε θάζε ιακβάλεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα
δεκηνπξγίαο ηνπ παηρληδηνύ- ε νπνία έγηλε κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
καζεηώλ - ηε ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009 θαη ε δεύηεξε θαηά ηε δηάξθεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παηρληδηνύ σο επηθνπξηθό κέζν δηδαζθαιίαο ηε
ζρνιηθή ρξνληά 2009 -2010.

Δημιοςπγία ηος παισνιδιού
Ζ εθπαηδεπηηθόο ησλ Μαζεκαηηθώλ έζεζε ζηνπο καζεηέο θαη ζπδήηεζε
καδί ηνπο ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνύ ειεθηξνληθνύ
παηρληδηνύ. Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ θαη εζεινληηθά δήισζαλ
ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο ζελαξίνπ, γξίθσλ, θαη ζρεδίαζεο.
Οη νκάδεο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε θξνληίδα λα πεξηιακβάλνπλ καζεηέο
δηαθνξεηηθώλ επηδόζεσλ έηζη ώζηε εθείλνη κε ηηο ρακειέο επηδόζεηο λα
βγνπλ από ηε καζεζηαθή απνκόλσζε ηνπ «θαθνύ καζεηή».
(ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζπκκεηνρή, καζεηή κε δπζιεμία θαη καζεηή κε
κεησκέλε ηθαλόηεηα αθνήο – θαη νη δύν κε ρακειέο επηδόζεηο).
Όηαλ νη παξαπάλσ νκάδεο ζα νινθιήξσλαλ ην έξγν ηνπο ην πιηθό ζα
αλαιάκβαλαλ λα ην ςεθηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηεο Α Γπκλαζίνπ ζην
κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Ζ επεμεξγαζία θαη ε ηειηθή ζύλζεζε ζε
πνιπκεζηθή εθαξκνγή ζα γίλεη από ηνπο καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ ζην
κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο.
Ζ νκάδα ζελαξίνπ, δεκηνύξγεζε έλα ζελάξην πεξηπέηεηαο ηξηώλ
πξσηαγσληζηώλ νη νπνίνη λαπαγνύλ ζε έλα πεξίεξγν λεζί. Κάπνηνη
απαγάγνπλ ηνλ έλαλ απ’ απηνύο θαη νη άιινη δύν αξρίδνπλ ηελ αλαδήηεζή
ηνπ. Ζ ηζηνξία απνηειείηαη από 10 δηαθνξεηηθέο απνζηνιέο όπνπ ν παίθηεο
καζεηήο θαιείηαη λα ιύζεη γξίθνπο – αζθήζεηο, ώζηε νη πξσηαγσληζηέο λα
ππεξπεδήζνπλ ηα εκπόδηα θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ
ζπληξόθνπ ηνπο. Οη αζθήζεηο πνπ απνηεινύλ ην γξίθν ηεο θάζε πεξηπέηεηαο
αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα ησλ δπλάκεσλ, ή ππνινγηζκό
δπλάκεσλ.

Εικόνα 1 : Δείγμα οθόνηρ ηος παισνιδιού

Ζ νλνκαζία ησλ εξώσλ ηεο πεξηπέηεηαο επηιέρζεθε – κε πξνηξνπή ηεο
δηδάζθνπζαο – λα παξαπέκπεη άκεζα ζε θνξπθαίεο κνξθέο ησλ
Μαζεκαηηθώλ. Έηζη επηιέρζεθαλ ηα νλόκαηα «Ππζαγόξαο», «Θαιήο» θαη
«Τπαηία». Οη καζεηέο αλέηξεμαλ ζε δηαδηθηπαθέο πεγέο θαη ζπλέγξαςαλ
βηνγξαθηθά θείκελα, γηα ηνπο ηξεηο θνξπθαίνπο Μαζεκαηηθνύο. Σα θείκελα
απηά πεξηέρνληαη ζηελ ηειηθή ςεθηαθή έθδνζε ηεο εξγαζίαο.
Καηά δηαζηήκαηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ επέβιεπε θαη ελίζρπε κε
ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηξνπέο ηεο, ε εθπαηδεπηηθόο ησλ
Μαζεκαηηθώλ. Δπίζεο, ηε δηόξζσζε ησλ θεηκέλσλ είρε αλαιάβεη θηιόινγνο
εθπαηδεπηηθόο ηνπ ζρνιείνπ.
Μεηά ην ηέινο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ γξίθσλ, ην πιήξεο
θείκελν δόζεθε γηα αμηνιόγεζε θαη ζρνιηαζκό ζε ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνύο
καζεκαηηθώλ άιισλ ζρνιείσλ. Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηα πνπ έγηλαλ
ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ ειήθζεζαλ ππ’ όςηλ
ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ζελαξίνπ.
Ωζηόζν ν καζεηήο πνπ αλέιαβε λα δεκηνπξγήζεη ηα ζθίηζα ηεο
ηζηνξίαο εξγάζηεθε κε βάζε ην ζελάξην, ζπλεξγαδόκελνο κε ηελ
εθπαηδεπηηθό θαιιηηερληθώλ ηνπ ζρνιείνπ. Παξέδσζε ηειηθά 64 ζθίηζα ζε
ραξηί Α4.
Σν πιηθό απηό ςεθηνπνηήζεθε κε ρξήζε ζαξσηή από καζεηέο ηεο Α’
Γπκλαζίνπ, αξρεηνζεηήζεθε θαη ρξσκαηίζηεθε κε ην ινγηζκηθό
«Εσγξαθηθή». Ζ εξγαζία έγηλε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ

«Πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο», «Οξγάλσζε αξρείσλ» θαη «Εσγξαθηθή». Κάζε
καζεηήο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ ςεθηνπνίεζε έλα ζθίηζν ρξεζηκνπνηώληαο ην
ζαξσηή, ην αξρεηνζέηεζε ζην θάθειό ηνπ θαη ην ρξσκάηηζε ςεθηαθά.
Οη καζεηέο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ ζηελ ελόηεηα «Δξγαιεία παξνπζηάζεσλ»
αμηνπνίεζαλ ηα ρξσκαηηζκέλα αξρεία θαη δεκηνύξγεζαλ νζόλεο κε θίλεζε
ησλ ζθίηζσλ θαη θείκελν, βαζηζκέλνη ζην αξρηθό ζελάξην. Σε δεκηνπξγία
δηαδξαζηηθώλ νζνλώλ γηα ηελ επίιπζε ησλ γξίθσλ αλέιαβε ν εθπαηδεπηηθόο
πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ.
Σν ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
παηρληδηνύ είλαη ην Microsoft Power point έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ νη
δηαδξαζηηθέο νζόλεο κε ρξήζε ηεο Microsoft Visual Basic for Office
applications.

Εικόνα 2 : Δείγμα διαδπαζηικήρ οθόνηρ ηος παισνιδιού

Χπήζη ηος παισνιδιού ζηο μάθημα
Σν ζρνιηθό έηνο 2009-2010 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην παηρλίδη ζηε ζρνιηθή
αίζνπζα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ ηεο Β
Γπκλαζίνπ θαη ζηελ ελόηεηα ηεο επαλάιεςεο ησλ γλώζεσλ πνπ
απνθηήζεθαλ ζηελ Α’ Γπκλαζίνπ.
ηε θάζε απηή ζα αμηνινγεζεί ην παηρλίδη σο επνπηηθό κέζν
δηδαζθαιίαο κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν.

Σν παηρλίδη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ελόο ηκήκαηνο καζεηώλ
ηεο Β’ Γπκλαζίνπ. ε έλα ηζνδύλακν ηκήκα ηεο Β’ Γπκλαζίνπ ε
δηδαζθαιία ζα γίλεη κε ηνλ θιαζζηθό από έδξαο ηξόπν δηδαζθαιίαο. ην
ηέινο ηεο ελόηεηαο ζα γίλεη γξαπηή αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ πνπ
απέθηεζαλ νη καζεηέο. Δπίζεο ε δηδάζθνπζα ζα θαηαγξάθεη ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο θαηά ηε δηδαζθαιία ζε εκεξνιόγην. Σέινο ζα ιεθζνύλ
ζπλεληεύμεηο από επηιεγκέλνπο καζεηέο (κε βάζε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
δεδνκέλα) πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην παηρλίδη.
Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερηνύλ ζα καο δώζνπλ
ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ παηρληδηνύ έηζη ώζηε απηό λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε επόκελεο δηδαζθαιίεο ηεο ελόηεηαο ησλ δπλάκεσλ.
Αλ ε αμηνιόγεζε δώζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ην ςεθηαθό αξρείν ηνπ
παηρληδηνύ ζα δεκνζηνπνηεζεί ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γπκλαζίνπ Πιαηαληά
Υαλίσλ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από όπνηνλ άιιν καζεηή ή
εθπαηδεπηηθό.

Σςμπεπάζμαηα
Ζ πξώηε θάζε δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ε
δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνύ, επεξέαζε ζεηηθά ηνπο εκπιεθόκελνπο καζεηέο
ζε ζέκαηα νκαδηθόηεηαο, δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο, αιιά θαη θαηαλόεζεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ αιιά θαη ζε
απηό ηεο πιεξνθνξηθήο.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε, απηήο ηεο πξώηεο
θάζεο, παξνπζηάδνπλ δύν πεξηπηώζεηο καζεηώλ κε ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά.
Δληππσζηαθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ καζεηή κε δπζιεμία, ν νπνίνο
άιιαμε ξηδηθά ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ. Μέρξη
ηελ εκπινθή ηνπ ζηε δξάζε ζα κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε ζηάζε
ηνπ θνβηθή έλαληη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αιιά θαη ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ ζε όηη
αθνξνύζε ζέκαηα κάζεζεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα ζελαξίνπ θαη
γξίθσλ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο γέθπξα κε ηελ άιιε πιεπξά. Ζ
ζηάζε άιιαμε κε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, δηαηύπσζε απνξηώλ, θαη αύμεζε
ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο.
Απνηέιεζκα ήηαλ - πέξαλ ησλ παξαπάλσ πνηνηηθώλ παξαηεξήζεσλ - θαη ε
πνζνηηθή βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή.
Ο δεύηεξνο καζεηήο κεησκέλεο απόδνζεο (κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο
κεησκέλεο ηθαλόηεηαο ζηελ αθνή) δελ αθνινύζεζε ηα πξνεγνύκελα.
Αζρνιήζεθε κε ηε ζρεδίαζε ησλ ζθίηζσλ θαη έδεημε επραξηζηεκέλνο από
ηηο λέεο ηερληθέο πνπ αλαθάιπςε κέζα από ηε ζπλεξγαζία κε ηελ
εθπαηδεπηηθό ησλ θαιιηηερληθώλ. Ζ απόδνζε αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ζην
κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ παξέκεηλε κεησκέλε.
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