
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ-ΤΕΜΝΟΜΕΝΕΣ-ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Καταγράφουμε λεπτομερώς ένα εκπαιδευτικό σενάριο, έχοντας κατά νου την αρχή της 
διαφοροποίησης στη διδασκαλία. Επιλέξαμε ως γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά. Η 
τάξη μας είναι η Δ΄ Δημοτικού. Οι μαθητές της τάξης αυτής δεν παρουσιάζουν έντονα 
διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε ωστόσο πως οι επιδόσεις τους στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο ποικίλουν. Έχοντας λάβει υπόψη μας την ετοιμότητα του 
καθενός, τα ενδιαφέροντα, το μαθησιακό του προφίλ, φροντίσαμε να διαφοροποιήσουμε το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας (μη θεωρώντας δεδομένο το προαπαιτούμενο), τη διαδικασία 
(με πλήθος διαφορετικών τεχνικών, δοκιμασιών και δράσεων), το προϊόν (εργασίες,  
δράσεις), το μαθησιακό περιβάλλον. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
Στην Δ΄ Δημοτικού, στην οποία θα διδάξουμε το κεφάλαιο 27 του βιβλίου των Μαθηματικών 
(Γεωμετρία: Παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες, με επέκταση στις έννοιες του ευθύγραμμου 
τμήματος και εισαγωγή στην έννοια της καθέτου - κεφ. 28), ξεχωρίζει για τις πολύ καλές 
επιδόσεις του περίπου το ¼ των μαθητών, ενώ δύο μαθητές έχουν αρκετά χαμηλές επιδόσεις 
και εμφανές το χαρακτηριστικό εκείνο της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Επειδή δεν είναι εύκολο 
να έχουμε απόλυτα σαφή εικόνα για τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, αλλά και για το 
μαθησιακό προφίλ του καθενός, αφού διδάσκουμε στο τμήμα αυτό τους δύο τελευταίους 
μήνες, θα προσανατολιστούμε στην προσφορά ποικίλης γνώσης, που εν μέρει θεωρείται και 
προαπαιτούμενη γνώση - που όμως ενδέχεται να είναι το έλλειμμα των μαθητών με χαμηλή 
επίδοση, στην ποικιλία των τεχνικών και των εργασιών, που θα αποτελούν και κίνητρα, 
στη διαμόρφωση υποστηρικτικού, κοινωνικοποιητικού κλίματος. 
Έχουμε, δηλαδή, υπόψη μας πως: «Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια μιας διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας παρέχουν ποικίλες, αλληλένδετες, καλά προγραμματισμένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες βασισμένες στις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών τους, 
προσαρμόζοντας και ρυθμίζοντας έτσι το πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τη 
διαφορετικότητα και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών.» (Mitchell & Hobson, 
2005, στο Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ταξη: Δ΄ 
 
Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:  
 

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού 
 
Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: 
 
«Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες», Ενότητα 5, κεφ. 27. Με επέκταση στο ευθύγραμμο 
τμήμα και τις κάθετες ευθείες (εισαγωγή στο κεφ. 28). 
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Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ: 
 
Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με τα ΑΠΣ  (Μαθηματικά Δ΄ τάξης, κεφάλαιο 27, σελ. 
70) και ΔΕΠΠΣ, καθώς ο κεντρικός άξονας του θέματος αφορά στην περιοχή της Γεωμετρίας (ΔΕΠΠΣ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ, σελ. 250 – 251 και Δ΄ ΤΑΞΗ, σελ. 263- 264), όπου ειδικότερα αναφέρεται: «Να εξασκούνται 
με τη βοήθεια οργάνων στη χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών και στο σχεδιασμό γεωμετρικών 
σχημάτων.» Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά ή ομαδικά για να εξερευνήσουν μια 
κατάσταση, για να εφαρμόσουν αποχτημένες γνώσεις, για να επιχειρηματολογήσουν, να κατασκευάσουν 
ερωτήσεις και προβλήματα με βάση συγκεκριμένα δεδομένα, να  αναγνωρίσουν και να περιγράψουν 
ανάλογες καταστάσεις, να παρουσιάσουν αποτελέσματα, για να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά στην 
καθημερινή ζωή και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. (ΔΕΠΠΣ, όπ.π.).  
 
 
Σκοπός & Στόχοι διδακτικής παρέμβασης 
Γενικός σκοπός:  
 
Η γνωριμία με βασικές έννοιες της Γεωμετρίας, τις παράλληλες, τεμνόμενες και κάθετες ευθείες. 
 
Επιμέρους στόχοι: 
Α. Γνωρίζοντας και κατανοώντας (learning to know): 
 

- Να μάθουν να κάνουν διάκριση ανάμεσα στη γραμμή και στην ευθεία.  
- Να αναγνωρίσουν ευθείες, ευθύγραμμα τμήματα, τεμνόμενες, παράλληλες και κάθετες ευθείες. 

(ΠΣ, σελ. 103 και Βιβλίο δασκάλου, σελ. 88) 
- Να κατανοήσουν τη σημασία των γλωσσικών όρων, πχ. τεμνόμενη, τμήμα (ευθύγραμμο) 
 

Β. Διερευνώντας και εντοπίζοντας (learning to do): 
 

- Όταν συναντούν ευθείες, να είναι σε θέση να εντοπίζουν τη μεταξύ τους σχέση.  
- Να είναι σε θέση να κατασκευάσουν παράλληλες, τεμνόμενες ή κάθετες ευθείες, αλλά και 

ευθύγραμμα τμήματα. 
- Να αντιλαμβάνονται τη δυσκολία της σχεδίασης με ακρίβεια δύο κάθετων ευθειών. 

 
Γ. Συνεργασία και επικοινωνία (learning to live together): 
 

- Να εργαστούν σε ομάδες, για να ανακαλύψουν ευθύγραμμα τμήματα, τεμνόμενες, παράλληλες 
κλπ. Στο περιβάλλον της τάξης. 

- Να συνεργαστούν ώστε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους με ωραίο τρόπο, σεβόμενοι τον 
συμμαθητή τους. 

 
Δ. Συνδεόμενοι με τη ζωή (learning to be): 
 

- Να χρησιμοποιούν τους οικείους πλέον μαθηματικούς όρους, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, στην 
καθημερινή ζωή. 

 
Θέματα διαφοροποίησης 
 
Τι θα διαφοροποιηθεί και σε ποιους μαθητές;   Το περιεχόμενο του μαθήματος θα εξατομικευθεί 
σκόπιμα ή κατ΄ επιλογή του μαθητή (μέσω της αλληλεπίδρασης), η διαδικασία θα παρουσιάσει ποικιλία, το 
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αναμενόμενο προϊόν θα είναι διαφορετικό και θα παραχθεί σε διάφορα περιβάλλοντα.  
 
Προκειμένου η διδασκαλία μας να είναι αποτελεσματική, η νέα γνώση (περιεχόμενο), οι τεχνικές, οι 
μέθοδοι, οι εργασίες, οι δοκιμασίες αξιολόγησης, τα υλικά θα διαφοροποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα κάθε μαθητή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο 
μαθητής μαθαίνει. Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας θα είναι: 

- η πολυτροπικότητα (πολλαπλοί τρόποι απόδοσης της γνώσης – σύνδεση με ΤΠΕ) 
- η πολύ-αισθητηριακή προσέγγιση (όραση, αφή) 
- προσφορά υλικού κατάλληλου για ατομική ή ομαδική χρήση, αντίστοιχο των ικανοτήτων των 

μαθητών. 
 
Συγκεκριμένα: Με στόχο την «γνώση και κατανόηση», από το Βιβλίο του Μαθητή (ΒΜ) θα επιλεγούν οι 
ασκήσεις: α και β, αλλά και άσκηση που περιγράφεται στο επόμενο πεδίο. 
Με στόχο την «κριτική διερεύνηση», από το ΒΜ οι εργασίες 1 και 2 της σελίδας 71 και από το Τετράδιο 
Εργασιών (ΤΕ) οι ασκήσες 2, 3, 4, 5. Η άσκηση 6 παρουσιάζει προβλήματα. Είναι δυνατόν να τα 
εντοπίσουν και οι μαθητές. Η απάντηση θα δοθεί κατ΄ εκτίμηση, ενώ ενδέχεται η άσκηση  να παραλειφθεί. 
Σε συμφωνία με τον στόχο «συνεργασία και επικοινωνία», θα επιλέξουμε την άσκηση 1 από το ΤΕ καθώς 
και βιωματική ανίχνευση ευθειών σε αντικείμενα της τάξης, του σχολικού κτιρίου, του προαυλίου. 
Ο στόχος «συνδεόμενοι με την ζωή» θα πραγματωθεί μέσω θεατρικού παιχνιδιού και φύλλου εργασίας για 
το σπίτι, για το οποίο θα προταθεί η συνεργασία και με την οικογένεια. 
 
 
Η διαφοροποίηση στηρίζεται στη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών, στην προσέγγιση των 
ενδιαφερόντων του καθενός, στο μαθησιακό προφίλ του.   
 
Κατ΄ αρχάς θα ανιχνεύσουμε την μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών. Για το σκοπό αυτό πριν 
ασχοληθούμε με το κυρίως θέμα (ευθείες παράλληλες και τεμνόμενες), θα προσεγγίσουμε την έννοια της  
ευθείας. Ευθεία γραμμή. Ταυτίζεται η γραμμή με την ευθεία; Όχι. Επομένως, πρώτα απ΄ όλα θα μιλήσουμε 
για γραμμές κι έπειτα για ευθείες, που είναι ένα είδος γραμμής. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα 
κατανοήσουν πως πολλές φορές αναφέρουμε την ευθεία ως γραμμή, όμως οι δύο όροι δεν ταυτίζονται. 
Επειδή οι μαθητές μας δε θα μπορούν να είναι βέβαιοι για την έκταση μιας γραμμής, πού αρχίζει και πού 
τελειώνει δηλαδή, πράγμα που ίσως δυσκολέψει την σχεδίαση, θα διαχωρίσουμε την ευθεία από το 
«ευθύγραμμο τμήμα», το οποίο έχει ως αφετηρία και ως τέλος ένα σημείο. Ως εργαλείο στη φάση αυτή θα 
χρησιμοποιήσουμε από το παράρτημα του ΒΜ για τη Β Δημοτικού, τη σελίδα που καλύπτεται από σημεία 
(φωτοτυπία). Στο φύλλο αυτό κάθε σημείο απέχει εξ ίσου από κάθε γειτονικό του. Με αφετηρία ένα 
σημείο, λοιπόν, θα σχεδιάσουμε με χάρακα μικρά ή μεγαλύτερα ευθύγραμμα τμήματα και ευθείες. Από την 
σχεδίαση των γραμμών, αν χρειαστεί και με λίγη καθοδήγηση, θα απομονώσουμε την έννοια της 
«παράλληλης» κα της «τεμνόμενης» ευθείας, τις οποίες θα επανασχεδιάσουμε (επικάλυψη) με χρωματιστή 
ξυλομπογιά. Εφόσον έχει διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση, τυχόν στερεότυπες ιδέες και έχουν 
αποκατασταθεί αλήθειες, θα εργαστούμε περαιτέρω.  
 
Οι μαθητές θα εργαστούν στο βιβλίο, σε φύλλα εργασίας, στον υπολογιστή, ατομικά ή ομαδικά. Θα 
παρουσιάσουν ευθείες χρησιμοποιώντας το σώμα τους είτε πλαστελίνη, θα κινηθούν και θα παρατηρήσουν 
στο χώρο, θα αλληλεπιδράσουν (μαθησιακό προφίλ).  
 
Από τις δράσεις που θα ακολουθήσουν, η ανίχνευση αντικειμένων επάνω στα οποία μπορεί να διακρίνει 
κανείς τεμνόμενες και παράλληλες μπορεί να γίνει με ομάδες μαθητών (ενδιαφέροντα). Προβλέπεται 
ατομική εργασία, υποβοηθούμενη όμως για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη, από τους μαθητές που 
έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. 
Ο Η/Υ θα προσφέρει τη χαρά της άμεσης πραγμάτωσης του σκοπού μας, με τη χρήση του λογισμικού 
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GeoGebra. Οι μαθητές που δυσκολεύονται στη χρήση του χάρακα ή του γνώμονα θα λάβουν θέση πρώτοι.    
 
Υλικά: μολύβι, χάρακας, γνώμονας, ξυλομπογιές, πλαστελίνη, αντικείμενα του περιβάλλοντος, 
υπολογιστές. 
 
Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικής παρέμβασης: 2 διδακτικές ώρες 

Διεξαγωγή διδακτικής παρέμβασης  
 
 
1η δράση 
Οι μαθητές σηκώνονται από τις θέσεις τους και ετοιμάζονται για στιγμιότυπο θεατρικού παιχνιδιού είτε 
μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είτε σε ελεύθερο χώρο έξω από την αίθουσα. Τους ζητάμε να γίνουν μια 
όρθια, ίσια γραμμή. Τους ζητάμε να κοιταχτούν ανά δύο και να γίνουν δυο ίσιες αντικριστές γραμμές. 
Ζητάμε να γίνει μια ίσια γραμμή το ένα χέρι κι έπειτα το άλλο. Δυο ίσιες αντικριστές γραμμές τα δύο χέρια, 
κι έπειτα δυο γραμμές που κατά κάποιον τρόπο θα διασταυρώνονται. (Σωματική-κιναισθητική 
νοημοσύνη) 
 
 
 
 
  
2η δράση 
Μπαίνουμε στην αίθουσα. Στον πίνακα έχουμε σχεδιάσει διαφορετικά είδη γραμμών. Οι μαθητές κάθονται 
στις θέσεις τους, σε ομάδες των 4, και απαντούν αυθόρμητα σε ερωτήσεις: Τα σχέδια που βλέπετε στον 
πίνακα είναι όλα γραμμές; Είναι γενικά όλες οι γραμμές ίσιες; Γίνατε ίσια γραμμή. Η ίσια γραμμή πώς 
ονομάζεται; Οι δυο αντικριστές; Οι διασταυρωνόμενες; Πού τελειώνει μια γραμμή; Με τον τρόπο αυτό 
έρχονται στην επιφάνεια προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, λύνονται απορίες και αποκαθίσταται η 
αλήθεια σχετικά με τις γνώσεις αυτές. (Καθοδηγούμενη διερεύνηση και ανακάλυψη, κριτική σκέψη). Στη 
συνέχεια θα δουλέψουμε πιο συστηματικά.  
 
3η δράση 
Σε ένα χαρτί Α4 κάθε μαθητής σχεδιάζει δύο τελείες σε απόσταση. Με τη βοήθεια του χάρακα σχεδιάζει 
μια ίσια γραμμή, η οποία ενώνει τις δύο τελείς. Τη γραμμή που έχει αρχή και τέλος την ονομάζουμε 
ευθύγραμμο τμήμα και αυτό σημειώνεται, έτσι ώστε να ωφεληθεί περισσότερο ο μαθητής που 
διευκολύνεται κρατώντας σημειώσεις. (Γλωσσική νοημοσύνη). Σχεδιάζουμε μια ίσια γραμμή χωρίς αρχή 
(σημείο εφαρμογής) και τέλος και την ονομάζουμε ευθεία. Σημειώνουμε το όνομά της και δίνουμε σημασία 
στην ορθογραφία. 
 
4η δράση 
Ταχτοποιούν το πρώτο φύλλο εργασίας και μοιράζουμε στα παιδιά φωτοτυπία της σελίδας από το 
παράρτημα του ΒΜ για τη Β΄ Δημοτικού. Πρόκειται για σελίδα μόνο με τελείες σε ίσες αποστάσεις μεταξύ 
τους. Με τη χρήση του χάρακα σχεδιάζουν ένα ευθύγραμμο τμήμα, και πέντε ευθείες, λιγότερες ή 
περισσότερες, όπως εκείνοι επιθυμούν. Οι ομάδες συνεργάζονται κι εμείς επίσης υποστηρίζουμε τους 
μαθητές που διστάζουν ή που δυσκολεύονται στη χρήση του γεωμετρικού οργάνου. Όταν βεβαιωθούμε πως 
υπάρχουν σε κάθε φύλλο εργασίας δύο παράλληλες και δύο τεμνόμενες, μιλάμε για παράλληλες και 
τεμνόμενες ευθείες. Γράφουν τις λέξεις στον πίνακα.  
Ρωτάμε τους μαθητές αν θέλουν να τις ξεχωρίσουν, να τις κάνουν να φαίνονται σημαντικές, και 
προτείνουμε τον επιχρωματισμό τους. Επιλέγουν τα χρώματα τόσο για τις μεν όσο και για τις δε και τις 
πατάνε με αιχμηρές ξυλομπογιές. Γράφουμε πάνω στο ένα ζευγάρι «παράλληλες ευθείες» και «τεμνόμενες 
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ευθείες» στο άλλο. 
 
5η δράση 
Παίρνει ο καθένας από το κουτί υλικών του πλαστελίνη. Κατασκευάζουμε ευθείες, παράλληλες και 
τεμνόμενες. Κάνουμε την πρώτη απόπειρα να βάλουμε την μια ευθεία πάνω στην άλλη έτσι ώστε να 
σχηματιστεί σταυρός και δίνουμε την ονομασία: «κάθετες ευθείες». Συζητάμε για το αν είναι εύκολο να 
σχηματιστεί ένας τέλειος σταυρός.  
 
6η δράση 
Ο γραμματέας κάθε ομάδας παίρνει ένα φύλλο χαρτί ή το μπλοκάκι του και ένα μολύβι. Τα κρατάμε εμείς 
ώσπου να πλύνουν τα παιδιά τα χέρια τους. Βγαίνουμε στο προαύλιο. Κάθε ομάδα αναζητά στον εξωτερικό 
χώρο κι έπειτα εσωτερικά στο κτίριο παράλληλες, τεμνόμενες και κάθετες ευθείες. Σημειώνονται 
αντικείμενα κλπ. (Χωρική, νατουραλιστική και διαπροσωπική νοημοσύνη). 
 
7η δράση 
Μπαίνουμε στην αίθουσα διδασκαλίας. Ο ανακοινωτής κάθε ομάδας ανακοινώνει τα αποτελέσματα και το 
σύνολο των παιδιών επιβεβαιώνει, χαίρεται για τη σύμπτωση των ευρημάτων, εκφράζει αντίρρηση, ζητάει 
περισσότερες πληροφορίες.  
 
8η δράση 
Ανοίγουν το ΒΜ, στη σελίδα 70. Εργάζονται με χάρακα, και με αρκετά σιγουριά σχεδιάζουν διαδρομές 
ποδηλάτων, παράλληλες και τεμνόμενες.    
Απαντούν στις εργασίες της σελίδας 71 και περνάμε στο ΤΕ, ενώ έχουν ανασύρει το γνώμονα.  
 
9η δράση 
Παρατηρούμε το γνώμονα και περιγράφουμε το σχήμα του. Πόσες τεμνόμενες ευθείες χρειάζονται για να 
κατασκευασθεί; Παρατηρούν κάτι ακόμη. Ναι! Δύο από αυτές τέμνονται κάθετα! Εφαρμόζουμε την ορθή 
γωνία του στη γωνία που σχηματίζει ο αντίχειρας με τον δείκτη του χεριού μας. 
Αμέσως ασχολούμαστε ατομικά με την εργασία 3 και 4. Τοποθετούμε το γνώμονα για να ελέγξουμε αν οι 
ευθείες των ασκήσεων είναι κάθετες. Οι μαθητές των ομάδων που μπορούν, βοηθούν εκείνους που 
δυσκολεύονται. Αφήνουμε την εργασία 6 στην προαίρεση των μαθητών. 
 
10η δράση 
Σε ένα λευκό χαρτί Α4 σχεδιάζουμε κάθετες ευθείες, ξεκινώντας από τις άκρες του χαρτιού, όπου δυο 
κάθετες ευθείες τέμνονται ήδη. Πάνω σε ευθεία σχεδιάζουμε τυχαία τεμνόμενες και κάθετες, αφού έχουμε 
ορίσει τα σημεία τομής. Πάνω σε ευθεία, σε δυο σημεία, τραβάμε με τον γνώμονα δύο κάθετες. Είναι 
παράλληλες. Μιλάμε για την απόσταση ανάμεσα σε δυο ευθείες.  
 
11η δράση 
Περνάμε στο Εργαστήρι Πληροφορικής. Οι μαθητές κάθονται ανά δύο μπροστά στον υπολογιστή. Το 
διαδραστικό λογισμικό Γεωμετρίας GeoGebra βρίσκεται ήδη εγκαταστημένο. Δίνουμε την οδηγία, τι 
πρέπει να ενεργοποιήσουν, ώστε να κατασκευάσουν με τρεις-τέσσερις κινήσεις παράλληλες και κάθετες 
ευθείες. Στο μάθημα της Πληροφορικής μπορεί να δοθεί συνέχεια και περισσότερος χρόνος για 
ενασχόληση. 
 
Αξιολόγηση 
Κατά τη διδασκαλία μας αξιολογούσαμε τη διαδικασία και την πρόοδο του μαθητή συνεχώς, αφού κάθε 
επόμενη δράση διαπίστωνε το βαθμό επίτευξης του σκοπού και των στόχων της διδασκαλίας, ενώ παρείχε 
ανατροφοδότηση. Ήρθε όμως η ώρα και για μια τελική αξιολόγηση. Θα διαπραγματευθούν την εργασία 1 
του ΤΕ, θα καταγράψουν δηλαδή πού συναντάμε παράλληλες γραμμές στην καθημερινή ζωή. Επίσης, θα 
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μοιράσουμε στους μαθητές φύλλο εργασίας όπου θα κληθούν να διακρίνουν ανάμεσα σε πολλές γραμμές 
και ευθείες, που επικαλύπτονται, τις παράλληλες και τις τεμνόμενες, θα χρωματίσουν την απόσταση 
ανάμεσα σε δύο παράλληλες ευθείες και θα φέρουν τις κάθετες στα δύο ακριανά σημεία ενός ευθύγραμμου 
τμήματος. Στο ίδιο φύλλο, σε ορθογώνιο πλαίσιο, θα σχεδιάσουν σε μεγάλο μέγεθος το αρχικό, κεφαλαίο 
γράμμα του ονόματός τους. Θα εντοπίσουν κάθετες, τεμνόμενες ή παράλληλες στο σχέδιο του κεφαλαίου 
γράμματος.  
Τελικά θα χαλαρώσουμε και θα συζητήσουμε για τον όρο «παράλληλος» στη ζωή. Τι εννοούμε όταν λέμε 
«παράλληλα γεγονότα»; «Παραλληλίζω»; 
 
Κατ΄ οίκον εργασία 
Ως κατ΄ οίκον εργασία θα προσφερθεί φύλλο που επισυνάπτεται στο παράρτημα. Προτείνεται η 
συνεργασία με την οικογένεια, ώστε να προκύψει ωφέλεια από την αλληλεπίδραση, να επαληθεύεται η 
γνώση, να ενισχύεται η αυτοεκτίμηση.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η αναγκαιότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι αδιαμφισβήτητη. Κάθε μαθητής 
είναι διαφορετικός, αφού έχει ωριμάσει μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δεχόμενος 
διαφορετικές επιρροές, αποκτώντας πλήθος εμπειριών, έχοντας άλλα ενδιαφέροντα, ενώ έχει 
αναπτύξει διαφορετικές ικανότητες και σε διαφορετικό βαθμό. Δεν είναι πρωτεύον και 
μάλλον ούτε εφικτό για τον εκπαιδευτικό να προσπαθήσει να εντοπίσει διαφορές πιθανόν 
δυσδιάκριτες. Εκείνο που αναμένεται πλέον να πράξει είναι, λαμβάνοντας υπόψη του την 
αρχή της διαφορετικότητας, να σχεδιάσει ανάλογα κάθε διδασκαλία του. Να προσφέρει 
δηλαδή τη νέα γνώση ξεδιπλώνοντας πολλές πτυχές της, να χρησιμοποιήσει ποικιλία 
τεχνικών και μεθόδων, να προτείνει δράσεις βιωματικές σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
μάθησης. Να προγραμματίσει ποικιλία δράσεων και εργασιών, έχοντας σταθερά κατά νου 
τα νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους είναι 
δυνατόν να μαθαίνει κάποιος, αλλά και το πλήθος των ιδιαίτερων ικανοτήτων του μαθητή 
(πολλαπλή νοημοσύνη), των προσωπικών του δρόμων εμπλοκής, κατάκτησης και 
κατανόησης, ώστε να έχουν αποτέλεσμα οι διαδικασίες.    
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Μόνος, Μόνη ή με βοήθεια. 

 
Τάξη: ……… Όνομα: ……………………………………… Ημερομηνία.: ..…/……/…….. 

 
 

Παρατήρησε αντικείμενα (πράγματα) που συναντάς έξω από το σπίτι και αντικείμενα 
που βρίσκονται μέσα στο σπίτι σου. Γράψε τρία-τέσσερα από αυτά, στα οποία μπορείς 
να διακρίνεις παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες. 
 
 
ΔΡΟΜΟΣ  ΣΠΙΤΙ 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Σχεδίασε δύο από αυτά τα πράγματα. Χρησιμοποίησε χάρακα για να πατήσεις με 
ξυλομπογιά παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες τους.  
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