
 

ΘΕΜΑ : «Επιμορφωτική δράση μέσω τηλεδιάσκεψης» 
 
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας με το 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, 
και της συνεργασίας μου με την Σ.Ε.Ε. Παναγιώτα Κοταρίνου κλάδου ΠΕ03, σας 
προσκαλώ να παρακολουθήσετε - αν επιθυμείτε και μπορείτε - την τηλεσυνάντηση 
συνεργασίας που διοργανώνει η κα Κοταρίνου με θέμα:  
 

‘Διδάσκοντας τα κλάσματα στο Γυμνάσιο. Τι μπορεί να αλλάξει; Διαδικαστική & 
Εννοιολογική γνώση στα κλάσματα: Μια χρήσιμη διάκριση.’ 

 
Στη συνάντηση, η συνάδελφος Μαθηματικός Μαρία Πεμπένη, Υπ. Διδάκτωρ στη Διδακτική 
των Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, θα αναδείξει, σύμφωνα με την έρευνα, 
βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες και οι μαθητές μας στην έννοια του 
κλάσματος και θα παρουσιάσει διδακτικές προτάσεις για την υπέρβαση των δυσκολιών 
αυτών.  

Θα επακολουθήσει διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, σχετικά με το θέμα της 
συνάντησης. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, 12.30-14.00 μ.μ. στον 
παρακάτω σύνδεσμο: https://minedu-secondary.webex.com/meet/pkotarinou  

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως 20.10.2020 μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής 
φόρμας. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DEd0maEcI0akcrGK1JngmK9Qz3aw
plJBtUrEK2L1hc5UQUE3UEdMRE44REJJSUFMNVlMSVBUVjhMSS4u  
 
Η παραπάνω τηλεσυνάντηση συνεργασίας, μου δίνει την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας 
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 - με τους περισσότερους από εσάς το έχω ξανακουβεντιάσει -  για το βιωματικό 

εργαστήρι διδασκαλίας των κλασμάτων στην Α΄ Γυμνασίου που υλοποιήσαμε την 

περσινή σχολική χρονιά στην Κοζάνη, με μια ομάδα συναδέλφων μαθηματικών των 

Γυμνασίων.  

Κάνοντας τη σκέψη μήπως κάποιοι από εσάς θα επιθυμούσαν να επαναλάβουμε το 

εργαστήριο και τη φετινή χρονιά με εξ αποστάσεως συναντήσεις, σας παραθέτω στη 

συνέχεια τα βασικά του χαρακτηριστικά. 

Το  βιωματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε με 18 ώρες δια ζώσης συναντήσεις. Στις 10 πρώτες 

ώρες συζητήσαμε το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη διδασκαλία των κλασμάτων. Στη 

συνέχεια οι συνάδελφοι ετοίμασαν σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας για όλο το 

κεφάλαιο των κλασμάτων, τα οποία συζητήσαμε σε 8 ώρες δια ζώσης συναντήσεις και 

ακολούθησε η διδασκαλία από τις/τους συναδέλφους στην τάξη.  

Την επιστημονική καθοδήγηση του βιωματικού εργαστηρίου είχε ο κ. Λεμονίδης καθηγητής 

της Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας. 

Αναλυτικότερα τα θέματα που διαπραγματευτήκαμε αφορούσαν στην κατανόηση θεμάτων 

όπως: 

 Διαφορές των φυσικών αριθμών και των ρητών αριθμών. Οι δυσκολίες των 

μαθητών και το φαινόμενο ‘της προκατάληψης των ακεραίων’.  

 Αναπαραστάσεις των εννοιών και των πράξεων. Συνεχείς και διακριτές 

αναπαραστάσεις αριθμογραμμή, αναπαράσταση εμβαδού, κτλ.    

 Χρήση και κατασκευή λεκτικών προβλημάτων.  

 Εκτιμήσεις και νοεροί υπολογισμοί με ρητούς αριθμούς  

 Η ανάπτυξη του προγράμματος για τη διδασκαλία των πράξεων με κλάσματα  

Ξέρω ότι η φετινή σχολική χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη και κουραστική και πως το 

θέμα της διδακτικής είναι δευτερεύον μπροστά στην ασφάλεια όλων σας, μαθητριών, 

μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και των οικογενειών σας. Σκεπτόμενοι όμως αισιόδοξα και 

βλέποντας το ποτήρι πάντα μισογεμάτο, θα μπορούσαμε να το δούμε ως μια ευκαιρία να 

συζητήσουμε, να εκφράσουμε τους γενικότερους προβληματισμούς μας για τη 

διδασκαλία και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον αυτή τη δύσκολη περίοδο. 

Έτσι, θα πρότεινα: 

 τρεις συναντήσεις διάρκειας μιάμισης ώρας για να συζητήσουμε τα τρία πρώτα 

θέματα και  

 μία ακόμη συνάντηση για να μας παρουσιάσουν τα σχέδια διδασκαλίας τους όσοι 

συνάδερφοι συμμετείχαν στο πρώτο εργαστήριο (αν φυσικά το επιθυμούν). 



Μια που δεν έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτές τις συναντήσεις το 

πρωί, θα μπορούσαμε να τις πραγματοποιήσουμε κατά τις απογευματινές ώρες 20:00 με 

21:30 ως εξής: 

 Δευτέρα 26 Οκτωβρίου με θέμα: Διαφορές των φυσικών αριθμών και των ρητών 

αριθμών. Οι δυσκολίες των μαθητών και το φαινόμενο ‘της προκατάληψης των 

ακεραίων’.  

 Δευτέρα 2 Νοεμβρίου με θέμα: Αναπαραστάσεις των εννοιών και των πράξεων. 

Συνεχείς και διακριτές αναπαραστάσεις αριθμογραμμή, αναπαράσταση εμβαδού, 

κτλ.    

 Δευτέρα 9 Νοεμβρίου με θέμα: Χρήση και κατασκευή λεκτικών προβλημάτων.  

 Δευτέρα 16 Νοεμβρίου με θέμα: Πρακτική εφαρμογή στην τάξη από τους 

συναδέρφους του πρώτου βιωματικού εργαστηρίου. 

Οι παραπάνω μέρες και ώρες είναι ενδεικτικές. Είμαι διαθέσιμη οποιαδήποτε μέρα 

και ώρα (και Σαββατοκύριακα) με την προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να 

συμφωνήσουν μεταξύ τους.  

Όσοι επιθυμείτε να υλοποιήσουμε αυτές τις συναντήσεις παρακαλώ να κάνετε εγγραφή 

στο έγγραφο του παρακάτω link: https://bit.ly/3o19Hyq   

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03  

 

Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου 
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