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Περίληψη 

 

H  επιστημολογία που διαμορφώθηκε από τη μη συσσωρευτική αντίληψη για 

τη γνώση, που πρώτοι έθεσαν οι Kuhn και Piaget ( κονστρουκτιβισμός), επέ-

τρεψε την ανάπτυξη της θεωρίας της εννοιολογικής αλλαγής και την ανέδειξε 

ως ένα ισχυρό επεξηγηματικό πλαίσιο για τις δυσκολίες που συναντούν οι μα-

θητές στα Μαθηματικά. Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με τις δυσκολί-

ες των μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού σχετικά με τα κλάσματα και, ειδι-

κότερα, με τα καταχρηστικά κλάσματα, και θα διερευνήσουμε: α) τις αναπα-

ραστάσεις που έχουν για τον αριθμό ένα (1) και για τα καταχρηστικά κλάσμα-

τα, και β) αν η αναπαράσταση του αριθμού ένα (1) αποτελεί επιστημολογικό 

εμπόδιο για την κατανόηση των καταχρηστικών κλασμάτων. 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της διδακτικής παρέμβασης ως προς την 

αναπαράσταση του αριθμού ένα (1), και μαθησιακό υλικό που προάγει τη θε-

ωρία του κονστρουκτιβισμού, θα ελέγξουμε κατά πόσο: α) η νέα αναπαρά-

σταση του αριθμού ένα (1) συμβάλλει στην κατανόηση των κλασμάτων (πρό-

σθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, σύγκριση ετερώνυμων), β) η 

αναδόμηση της αναπαράστασης του αριθμού ένα (1) συμβάλλει στην ικανότη-

τα εκτέλεσης νοερών πράξεων με κλασματικούς αριθμούς, και γ) το μαθησια-

κό υλικό της διδακτικής μας παρέμβασης μπορεί να χαρακτηριστεί ως εποικο-

δομηστικό υλικό και, περαιτέρω, συμβάλλει στις μαθησιακές και κοινωνικο-

συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών και στις διδακτικές δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: εννοιολογική αλλαγή, επιστημολογία, αναπαράσταση, κον-

στρουκτιβισμός, κλάσματα 
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ABSTRACT 

 

Constructivist epistemology that derived from the non-cumulative perspective 

on knowledge, first introduced by Kuhn and Piaget, allowed for the develop-

ment of the theory of conceptual change, and was brought forward as a potent 

framework for the interpretation of students’ difficulties with Mathematics. In 

this thesis, we concern ourselves with primary education (5th and 6th grade) 

students’ difficulties with fractions and, particularly, improper fractions. We fur-

ther investigate students’ representations of the number one (1) and of im-

proper fractions, and whether the representation of the number one (1) is an 

epistemological impediment to the understanding of improper fractions. 

 Employing the classroom intervention method about the representation 

of the number one (1), and teaching resources that promote the constructivist 

theory, we will test the degree to which: a) the new representation of the num-

ber one (1) contribute to the understanding of fractions (addition, subtraction, 

division, multiplication, comparing opposite fractions), b) the reconstruction of 

the representation of the number one (1) advances the execution of calcula-

tions with fractional numbers through the use of the mind, and c) teaching re-

sources during classroom intervention can be characterized as constructivist, 

and thought to be improving student’s learning and socio-emotional skills, as 

well as teachers’ tutoring skills. 

 

Keywords: conceptual change, epistemology, representation, constructivism, 

fractions 
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Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

1. Οι αναπαραστάσεις  

Η Διδακτική των Μαθηματικών και η Ψυχολογία των Μαθηματικών μελετούν 

τον τρόπο που κατακτιέται η γνώση από τον άνθρωπο και, ειδικότερα, το μα-

θητή. Μείζον ερώτημα στη Διδακτική και στην Ψυχολογία των Μαθηματικών, 

αποτελεί ο τρόπος που οι μαθητές μαθαίνουν, χτίζουν, σχηματίζουν αλλά και 

μετασχηματίζουν τις μαθηματικές έννοιες (Cobb κ.ά., 1992). Η συνάντηση, 

λοιπόν, της Διδακτικής με την Ψυχολογία των Μαθηματικών είναι πρώτιστης 

σημασίας. Έχουν προταθεί θεωρίες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν, να 

αποκρυπτογραφήσουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν οι μαθητές, οι ο-

ποίες λαμβάνουν υπόψη αποτελέσματα ερευνών τόσο από το χώρο της Διδα-

κτικής όσο και από το χώρο της Ψυχολογίας των Μαθηματικών. Τα τελευταία 

τριάντα χρόνια συζητείται έντονα στους εν λόγω κύκλους κατά πόσο η μάθηση 

αποτελεί μια διαδικασία περισσότερο κοινωνική και λιγότερο ατομική. Η θεω-

ρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού αναδείχθηκε και πήρε πρωταγωνιστικό 

ρόλο ανάμεσα στις σύγχρονες θεωρίες. Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνι-

κού κονστρουκτιβισμού (Jaworski, 2003), το αντικείμενο των Μαθηματικών 

συνιστά τόσο μια συλλογική διαδικασία μα περαιτέρω και μια ατομική εποικο-

δομηστική διαδικασία. Η διαδικασία της μάθησης των μαθηματικών εννοιών 

πραγματοποιείται για το μαθητή μέσω του διαλόγου, της επιχειρηματολογίας 

μέσω πραγμάτευσης (Jaworski, 2003) στο περιβάλλον των συνομηλίκων που 

ανήκουν σε μια τάξη.  

Η μάθηση των μαθηματικών οντοτήτων αποτελεί εξ ίσου όμως και ατο-

μική συνδιαλλαγή (Jaworski, 2003). Κατά τη διαδικασία αυτής της συζήτησης, 

διαπραγμάτευσης και επιχειρηματολογίας, οι αναπαραστάσεις έπαιξαν ιδιαί-

τερα διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτή την επικοινωνία. Εξηγούμαστε: οι αναπα-

ραστάσεις βοηθούν την επικοινωνία δασκάλου–μαθητή χρησιμοποιώντας τες 

σαν εργαλείο εργασίας. Περαιτέρω, οι αναπαραστάσεις αποτελούν έκφραση 

της σκέψης των μαθητών και, τέλος, αποτελούν και πεδίο διερεύνησης νέων 

αναπαραστάσεων ως χρήσιμων διδακτικών εργαλείων. Η διερεύνηση, λοιπόν, 

των αναπαραστάσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τη Διδακτική όσο 

και με την Ψυχολογία των Μαθηματικών. Ο Bruner (1960), ασχολήθηκε επιμε-
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λώς με τις αναπαραστάσεις και ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τη θεωρία της 

ανακάλυψης ως μία θεωρία που εξηγεί εξ ίσου τον τρόπο με τον οποίο μαθαί-

νουν οι μαθητές μα περαιτέρω την πρότεινε ως διδακτικό εργαλείο, διδακτική 

μεθοδολογία για την προσέγγιση νέων εννοιών από μέρους των μαθητών. Η 

μάθηση με την ανακαλυπτική μέθοδο δεν επικεντρώνεται στην πραγμάτευση 

και επεξεργασία δομών που ο ίδιος ο άνθρωπος θα δώσει στους μαθητές ως 

έτοιμη τροφή. Αντίθετα, δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι μαθητές 

να ερευνήσουν τις νέες έννοιες. Η εν λόγω πρόταση βασίζεται στην προϋ-

πάρχουσα γνώση που κατέχει ήδη ο μαθητευόμενος και οδηγείται στην κατα-

νόηση της μαθηματικής έννοιας μέσω της ανακαλυπτικής μεθόδου. Με αυτό 

τον τρόπο, η έννοια μπορεί να αναπτυχθεί και ο μαθητής να προβεί σε δρα-

στηριότητες προκειμένου να εμβαθύνει σε αυτή.  

Ο Bruner (1966) δημιούργησε ένα μοντέλο τριών σταδίων σχετικά με 

τις αναπαραστάσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές. Αυτό το μοντέλο περιγρά-

φει τη διαδικασία της μετάβασης από τις ενεργητικές (enactive) αναπαραστά-

σεις στις εικονικές (iconic) για να καταλήξει στις συμβολικές (symbolic) ανα-

παραστάσεις σε διαφορετικά ηλικιακά επίπεδα. Η μελέτη τόσο της αναπαρά-

στασης όσο και της οπτικοποίησης των μαθηματικών εννοιών έχει θεμελιώδη 

σημασία. Οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν σχετικά με τις θετικές συνέπει-

ες στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, της αιτιολόγησης, της κατανόησης και της 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων (Ainsworth, 2006). Αυτό το μεγάλο ε-

ρευνητικό ενδιαφέρον για τις αναπαραστάσεις αποτελεί συνέπεια της αυξημέ-

νης ανάγκης να αντιμετωπιστούν προβληματικές περιοχές τόσο πρακτικής 

όσο και θεωρητικής φύσης (Kaput, 1987· Kaput, 1991). Ερευνώνται προβλή-

ματα που στοχεύουν στις δυσκολίες που απαντούν οι μαθητές όταν «μετα-

φράζουν» μια μορφή αναπαράστασης σε μια άλλη (για παράδειγμα, τη μετα-

τροπή της διατύπωσης ενός προβλήματος με κλάσματα σε σχήμα ή τη μετα-

τροπή ενός κλάσματος σε διατύπωση μιας προβληματικής κατάστασης ή δια-

τύπωση κατάστασης), καθώς και προβλήματα που αναδύονται κατά τη διάρ-

κεια οικοδόμησης ενός θεωρητικού μοντέλου για τον τρόπο με τον οποίο θα 

τις χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία διδακτικής ή αξιολόγησης.  

Τα Μαθηματικά, κατά κύριο λόγο, στην πορεία του χρόνου έχουν κάνει 

χρήση διάφορων αναπαραστατικών συστημάτων προκειμένου να περιγρά-

ψουν και να ερμηνεύσουν τόσο έννοιες όσο και διαδικασίες. Οι αναπαραστά-
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σεις, γενικότερα, θεωρούνται εργαλεία που διευκολύνουν την επικοινωνία 

(Kaput, 1991) και την κατανόηση των μαθηματικών οντοτήτων – εννοιών – 

καταστάσεων (Zazkis & Liljedhl, 2004): 

 

 ως εργαλεία που προάγουν την κατανόηση ενέχουν διαμεσολαβητικό 

ρόλο σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να οργα-

νώσουν καθώς και να μεταφράσουν τις μαθηματικές ιδέες με μαθηματι-

κά σύμβολα, 

 ως εργαλεία επικοινωνιακά, αρχικά διευκολύνουν την επικοινωνία των 

ιδεών και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών που κάνουν χρήση αυ-

τών, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν τον κοινωνικό χώρο για την ανάπτυξη 

και ενθάρρυνση μαθηματικών συζητήσεων που προάγουν τη διερεύ-

νηση. 

 

Κάνοντας χρήση των αναπαραστάσεων προκρίνεται η δυνατότητα α-

πρόσκοπτης διαχείρισης τόσο γνωστικών όσο και διδακτικών σκοπέλων 

(Goldin & Shteingold, 2001). Γνωστικοί σκόπελοι εμφανίζονται όταν γνώσεις 

των μαθητών που στο παρελθόν αποτέλεσαν αποτελεσματικά εργαλεία για 

την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων καταστάσεων, αποδεικνύονται α-

νεπαρκείς και δύσκολες να προσαρμοστούν σε νέες προβληματικές καταστά-

σεις (Τall, 1994· Brousseau, 1997). 

Ο σημαντικός ρόλος των αναπαραστάσεων υπογραμμίζεται και από το 

Εθνικό Συμβούλιο των Δασκάλων Μαθηματικών της Αμερικής (National 

Council of Teachers of Mathematics – NCTM) τόσο κατά τη φάση της διδα-

σκαλίας όσο και κατά τη φάση της μάθησης των μαθηματικών εννοιών. Το 

NCTM (2000) αναφέρεται στις ικανότητες που οι μαθητές, από τη νηπιακή η-

λικία ακόμα, πρέπει να κατακτήσουν: 

 

 να κατασκευάζουν και να κάνουν χρήση των αναπαραστάσεων ώστε 

να είναι σε θέση να οργανώνουν, να μοιράζονται και να αποτυπώνουν 

με εικονικό ή συμβολικό τρόπο τις μαθηματικές έννοιες και ιδέες, 
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 να προβαίνουν στην κατάλληλη επιλογή ώστε να εφαρμόζουν μαθημα-

τικές αναπαραστάσεις για την επίλυση προβλημάτων μα περαιτέρω να 

είναι σε θέση να τις μεταφράζουν, 

 να κάνουν χρήση των αναπαραστάσεων προκειμένου να δώσουν ερ-

μηνεία σε φυσικά και κοινωνικά θέματα που συνδέονται με μαθηματικά 

θέματα.  

 

Παρότι όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ως προς τη θεμελιώδη αξία των 

αναπαραστάσεων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, ο τρόπος με τον 

οποίο προσεγγίζουν αυτή την έννοια αναδεικνύει την πολυμορφία των από-

ψεων που παρουσιάζουν.  

Κάνοντας μία ενδεικτική μόνο αναφορά προκειμένου να υπογραμμί-

σουμε αυτή την πολυμορφία, στα θεματικά τεύχη για τις «Αναπαραστάσεις και 

την Ψυχολογία των Μαθηματικών» (“Representations and the Psychology of 

Mathematics Education”, vol. 17) του Journal of Mathematical Behavior, θα 

διαπιστώσουμε ότι οι ερευνητές προσεγγίζουν την έννοια της αναπαράστασης 

με ποικίλους τρόπους. Η Presmeg (1998), αναδεικνύει τη σημασία της διαδι-

κασίας της απεικόνισης στην οικοδόμηση της μαθηματικής σκέψης εκφράζο-

ντας την ανάγκη των μαθητών να πραγματεύονται ασάφειες σε αφηρημένες 

αναπαραστάσεις ή ελαφρώς δομημένες. Άλλη ερευνήτρια, η Even (1998), με-

λετά ποιοι παράγοντες συνιστούν τις αναπαραστάσεις συναρτήσεων σε σχέ-

ση με τον συλλογισμό των μαθητών.  

Παράλληλα, ο Vergnaud (1998) διερευνά την ενδεχόμενη δράση της 

αναπαράστασης. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αναπαράσταση αποτελεί μια δυναμική 

οντότητα και ότι ο ρόλος της δε σχετίζεται με μια διαδικασία που είναι στατική. 

Ο Vergnaud θα αναδείξει το ρόλο της αναπαράστασης που αφορά στο σχήμα 

που αποτελεί «την αμετάβλητη οργάνωση της συμπεριφοράς για μια ορισμένη 

κατηγορία καταστάσεων» κάνοντας χρήση των εννοιών του θεωρήματος-εν-

δράσει (theorem-in-action) και της έννοιας-εν-δράσει (concept-in-action) και 

υπογραμμίζει πως αποτελούν τις συνιστώσες του. Οι μαθητές χειρίζονται ποι-

κίλες αναπαραστάσεις, κατασκευάζουν νοητικές εικόνες (ή εικόνας της έννοι-

ας) που αφορούν σε μαθηματικές οντότητες–έννοιες. Από την άλλη πλευρά, ο 

Goldenberg (1995) θα τονίσει ότι: «το γεγονός ότι διαφαίνεται η αλληλεπίδρα-
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ση των μαθητών με τις αναπαραστάσεις (των εννοιών), εμείς δεν παίρνουμε 

παρά μόνο μια αναλαμπή των πλούσιων νοητικών μοντέλων που χτίζουν κα-

τά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας». Τόσο η επεξεργασία όσο και η 

αποθήκευση, αλλά και η αναπαραγωγή τους, συνδέεται με το γνωστικό μας 

σύστημα. 

Την πολυμορφία των απόψεων των ερευνητών θα επιτείνουν οι Goldin 

& Kaput (1996) όταν θα υπογραμμίσουν πως οι αναπαραστάσεις δεν αποτε-

λούν μεμονωμένες, αυθύπαρκτες, έννοιες όπου δεν ανήκουν σε δομικά συ-

στήματα. Αναφέρονται σε συστήματα τόσο προσωπικά όσο και πολιτισμικά. 

Επομένως, αναφέρονται σε συστήματα αναπαράστασης. Η διαφορετικότητα 

των προσεγγίσεων των ερευνητών δεν αναδεικνύεται μόνο στις ενδεχόμενες 

λειτουργίες των αναπαραστάσεων και στο ρόλο που αυτές παίζουν στη διδα-

κτική και μαθησιακή διαδικασία. 

Διαφορές θα παρατηρήσουμε και στον τρόπο που ορίζεται η έννοια της 

αναπαράστασης. Οι ορισμοί των Palmer (1978), Kaput (1987), Goldin & 

Janvier (1998) και Seeger (1998), αναδεικνύουν τις διαφορές και τις ομοιότη-

τές τους. Η αναπαράσταση αποτελείται από πέντε συνιστώσες: «τον αναπα-

ριστώμενο κόσμο, τον αναπαριστώντα κόσμο, τις πτυχές του αναπαριστώμε-

νου κόσμου που αναπαρίστανται, τις πτυχές του αναπαριστώντα κόσμου που 

μοντελοποιούνται και, τέλος, την αντιστοίχιση των (δύο) κόσμων» ((Erbilgin, 

2003) σύμφωνα με τον Palmer (1978)). Από την άλλη πλευρά, ο Kaput (1987) 

θα υπογραμμίσει ότι το σύστημα της αναπαράστασης περιλαμβάνει την οντό-

τητα που αναπαρίσταται, την οντότητα που αναπαριστά και τον κανόνα αντι-

στοίχισης των δύο. Περαιτέρω, οι Goldin & Janvier (1998) περιγράφουν τις 

έννοιες αναπαράσταση και σύστημα αναπαράστασης ως: 

 

 μία μη-εσωτερική, καλά δομημένη φυσική κατάσταση, ή ακόμα και σύ-

νολο καταστάσεων, η οποία είναι δυνατό να περιγραφεί με μαθηματι-

κούς όρους μιας και ενέχει μαθηματικές ιδέες, 

 ένα γλωσσικό σύστημα· σε αυτή την περίπτωση, οι μαθηματικές ιδέες 

τίθενται υπό συζήτηση και υπογραμμίζεται ο ρόλος των συντακτικών 

και σημασιολογικών χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήματος, 
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 ένα μαθηματικό κατασκεύασμα, ή σύστημα κατασκευασμάτων, τα ο-

ποία μπορούν να αναπαραστήσουν μαθηματικές καταστάσεις με τη 

χρήση συμβόλων, αξιωμάτων που στηρίζονται σε αυστηρούς ορι-

σμούς, 

 ένα σύνθετο σύστημα γνωστικών διαμορφώσεων, που προκύπτει από 

τη συμπεριφορά, που προκύπτει από δραστηριοποίηση πάνω σε δια-

δικασίες της μαθηματικής σκέψης και κυρίως πάνω σε διαδικασίες επί-

λυσης προβλημάτων. Συμπληρωματικά, η αναπαράσταση μπορεί να 

περιγραφεί και να ερμηνευθεί ως «κάτι ‘στη θέση’ κάποιου άλλου» 

(something ‘in place of’ something else’) και «μια δομικά ισοδύναμη 

παρουσίαση μέσω εικόνων, συμβόλων και σημείων» (Seeger, 1998).  

 

Συνεπώς, αναπαράσταση σημαίνει «μια εσωτερική–αφαιρετική διαδι-

κασία των ιδεών, των γνωστικών σχημάτων που αναπτύσσει ο μαθητής με 

τρόπο εμπειρικό, ένα εξωτερικό κατασκεύασμα που χρησιμοποιεί ο μαθητής 

προκειμένου να κατανοήσει τις μαθηματικές αφηρημένες ιδέες. Περαιτέρω συ-

νιστά πράξη εξωτερίκευσης της εσωτερικής νοητικής αφαιρετικής διαδικασίας» 

(Pape & Tchoshanov, 2001). Συμπερασματικά, όταν μιλάμε για αναπαράστα-

ση εννοούμε μια αντιστοίχιση, ένα μετασχηματισμό στοιχείων και διαδικασιών 

της οντότητας που τελεί υπό αναπαράσταση με την οντότητα που προκύπτει 

ως αναπαράσταση και αποτελεί το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των πλη-

ροφοριών. 

Η αναγκαιότητα της χρήσης των αναπαραστάσεων υπογραμμίζεται 

από τους Chiappini & Bottino (2001). Οι μαθηματικές οντότητες–ιδέες από τη 

φύση τους είναι αφηρημένες. Ο μόνος τρόπος ώστε ο μαθητής να προσεγγί-

σει αυτές τις άυλες, αφηρημένες ιδέες είναι οι αναπαραστάσεις. Οι μαθηματι-

κές έννοιες προκύπτουν από τη γνωστική εμπειρία και αποτυπώνονται στο 

νου των μαθητών μέσω των αναπαραστάσεων. Οι μαθηματικές έννοιες εν-

σωματώνουν ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ αντικειμένων και είναι προσβάσιμες 

μέσω της διαισθητικής αντίληψης. Οι μαθηματικές έννοιες ως μαθηματικά α-

ντικείμενα είναι προσιτές μόνο έμμεσα «μέσω της χρήσης σημείων και σημει-

ωτικών αναπαραστάσεων» θα συμφωνήσει ο Duval (Duval, 2006), οι οποίες 

πραγματώνουν αυτές τις σχέσεις. Οι περισσότεροι ερευνητές στο χώρο της 
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σύγχρονης Διδακτικής και Ψυχολογίας των Μαθηματικών συμφωνούν ότι οι 

αναπαραστάσεις των μαθηματικών αντικειμένων που κατασκευάζονται από 

τους μαθητές είναι αποτέλεσμα νοητικών κατασκευών. 

Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις (external representations) των μαθημα-

τικών αντικειμένων και των διαδικασιών που μπορούν να παραχθούν από 

τους μαθητές πραγματοποιούντα οπτικά ή ακουστικά, λεκτικά ή μη-λεκτικά, 

στατικά ή δυναμικά, χρησιμοποιώντας αναπαραστάσεις (π.χ. γραφικές παρα-

στάσεις, πίνακες κ.λπ.) (Kaput, 1999· Goldin & Shteingold, 2001) και είναι ση-

μαντικές στην ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης (Jonassen κ.ά., 1992· 

Kaput, 2001). 

Οι εσωτερικές αναπαραστάσεις εννοιών (mental or internal representa-

tions) που προκύπτουν μέσα από δραστηριότητες μαθηματικού περιεχομένου 

αποτελούν έκφραση που προκύπτει από τον κοινό τόπο ενός συστήματος ε-

πιμέρους αναπαραστάσεων που οικοδομούν το νόημα της έννοιας (Goldin & 

Shteingold, 2001). Τη διαφορά μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών αναπαρα-

στάσεων διερεύνησε ο Goldin (1998), υπογραμμίζοντας ότι τα εξωτερικά ανα-

παραστατικά συστήματα είναι κατασκευές για την κατανόηση των Μαθηματι-

κών, ενώ τα εσωτερικά είναι κατασκευές της μαθηματικής συμπεριφοράς των 

μαθητών. Οι Janvier κ.ά. (1993) θεωρούν τις εξωτερικές αναπαραστάσεις ως 

«πράξεις που προκύπτουν από ερεθίσματα που δέχονται οι αισθήσεις και με 

αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η ενσωμάτωση των εννοιών». Αντίθετα, οι 

εσωτερικές αναπαραστάσεις θεωρούνται από τους ίδιους ερευνητές ως «νοη-

τικά μοντέλα» που δε μπορούν να γίνουν αντικείμενο άμεσης αντίληψης. Ο 

Vergnaud (1998) θεωρεί ότι «εσωτερική έννοια» αναπαριστά ό,τι είναι εξωτε-

ρικό αλλά έχει επιπλέον τους δικούς του εγγενείς κανόνες (intrinsic rules). 

Έτσι, ο ίδιος ερευνητής (Vergnaud, 1987), αναφέρει τρία επίπεδα αντι-

κειμένων σε ένα αναπαραστατικό σύστημα: το αναφορικό αναπαραστατικό 

σύστημα (referent), το σημαινόμενο αναπαραστατικό σύστημα (signified) και 

το σημαίνον αναπαραστατικό σύστημα (signifier). Το αναφορικό αναπαραστα-

τικό σύστημα είναι ο κόσμος της εμπειρίας έτσι όπως το βιώνει το υποκείμενο. 

Το σημαινόμενο αναπαραστατικό σύστημα αναφέρεται στην εσωτερική ανα-

παράσταση του κόσμου στον οποίο αντιλαμβάνεται το υποκείμενο όπου «οι 

όροι και οι δείκτες αυτού του κόσμου αναγνωρίζονται, συμπεράσματα συνε-

πάγονται, οικοδομούνται ενέργειες και στοιχειοθετούνται προβλέψεις» 
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(Vergnaud, 1987). Τέλος, το σημαίνον αναπαραστατικό επίπεδο αποτελείται 

από ποικίλα και ποικιλόμορφα συμβολικά συστήματα (π.χ. η γλώσσα, οι γρα-

φικές παραστάσεις, οι πίνακες κ.λπ.). 

Συγκεκριμένα, οι εξωτερικές αναπαραστάσεις συμμετέχουν στην οργά-

νωση συμβόλων. Οι Lesh κ.ά. (1987) ορίζουν τις εξωτερικές αναπαραστάσεις 

ως φυσικές ενσωματώσεις εννοιών και διαδικασιών τροποποιώντας βελτιωτι-

κά το μοντέλο του Lesh (1979), που όρισε τις εξωτερικές αναπαραστάσεις ως 

ένα σύστημα που περιλαμβάνει τόσο προφορικά όσο και γραπτά σύμβολα. 

Περαιτέρω συμπεριλαμβάνει στατικά σχηματικά μοντέλα. Μίλησε για σχηματι-

κά μοντέλα τα οποία είναι διαχειρίσιμα (manipulatives) και αφορούν σε κατα-

στάσεις πραγματικού κόσμου. Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις βοηθούν τους 

μαθητές να αντιληφθούν τις μαθηματικές ιδέες που αντιστοιχούν στον περι-

βάλλοντα κόσμο. Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο μπορούν να διαχειρίζονται τις 

αφηρημένες ιδέες που αναπαριστούν τον κόσμο. Ο Goldin (1998), είκοσι χρό-

νια μετά, θα αποφανθεί ότι κάθε φυσική κατάσταση, άρα και οι μαθηματικές 

οντότητες που αντιστοιχούν στο φυσικό κόσμο, μπορεί να οριστεί ως εξωτερι-

κή αναπαράσταση. Ο Goldin θεωρεί τις εξωτερικές αναπαραστάσεις «φυσικές 

γλώσσες που αποτελούνται από συγκεκριμένα διαχειρίσιμα υλικά όπως είναι 

οι μικρόκοσμοι σε υπολογιστές ή οι κοινωνικοπολιτιστικές δομές των οικονο-

μικών σχέσεων, των πολιτικών ιεραρχιών» (Goldin, 2003). 

Οι εσωτερικές αναπαραστάσεις, από την άλλη πλευρά, ενέχουν πρω-

ταγωνιστικό ρόλο στη μάθηση (Hiebert & Carpenter, 1992), μέσω των οποίων 

μπορούν να μελετηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών τόσο σχετικά με τις έννοι-

ες όσο και με τις διαδικασίες. Οι Pape & Tchoshanov (2001) θα αναφερθούν 

στις εσωτερικές αναπαραστάσεις ως μία νοητική αφαίρεση. Συνίσταται δηλα-

δή μια οπτικοποίηση των εννοιών που πραγματεύεται ο μαθητής και της εξω-

τερικής αναπαράστασης που καταγράφει ή οικοδομεί μέσω αυτής της οπτικο-

ποίησης. Επομένως, μια εξωτερική αναπαράσταση είναι η έκφραση μιας εσω-

τερικής αναπαράστασης, μιας οπτικοποιημένης νοητικής εικόνας. 

Σύγχρονες θεωρίες της Γνωστικής Ψυχολογίας περιγράφουν τη μάθη-

ση ως μία διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών 

αναπαραστάσεων. Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές αναπαραστάσεις μπορούν 

να μετασχηματιστούν η μία στην άλλη. Η εσωτερίκευση (internalisation) απο-

τελεί τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία μετασχηματίζονται εξωτερικές σε 
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εσωτερικές αναπαραστάσεις, ενώ η αντίθετη διαδικασία αποτελεί τη διαδικα-

σία της εξωτερίκευσης. Σύμφωνα με τους Chiappini & Bottino (2001), «οι εξω-

τερικές αναπαραστάσεις προάγουν τη μαθηματική συζήτηση ενώ παράλληλα 

η ίδια η μαθηματική συζήτηση συμβάλλει στην οικοδόμηση της εσωτερικής 

αναπαράστασης του μαθηματικού αντικειμένου που μελετάται. Άλλωστε, η ί-

δια η μαθηματική συζήτηση που προκύπτει μέσω της αλληλεπίδρασης σε μια 

τάξη είναι μία μορφή αναπαράστασης. Η κατανόηση των μαθηματικών οντο-

τήτων και ιδεών προκύπτει, λοιπόν, από την επεξεργασία αναπαραστάσεων».  

Σύμφωνα με τους Cobb κ.ά. (1992), οι οποίοι έχουν προκρίνει την κον-

στρουκτιβιστική άποψη για να ερμηνεύσουν τη διαδικασία της μάθησης, οι 

εξωτερικές αναπαραστάσεις αποτελούν εξωτερικά ερεθίσματα που συναντούν 

στο μαθησιακό τους περιβάλλον, δηλαδή στα περιβάλλοντα των μαθητών, 

ενώ οι εσωτερικές αναπαραστάσεις αναπτύσσονται στη σκέψη τους ως νοητι-

κές εικόνες, σχήματα. Η βασική αρχή του κονστρουκτιβισμού είναι ότι οι μαθη-

τές κατασκευάζουν ενεργά τη μαθηματική γνώση (Greeno, 1991). Οι ερμηνεί-

ες των μαθητών που αφορούν σε μαθηματικές έννοιες αναπαριστώνται νοητι-

κά ως εσωτερικές αναπαραστάσεις. Δε μπορεί να προκύψει μάθηση μιας έν-

νοιας αν οι μαθητές δε δημιουργήσουν τις δικές τους αναπαραστάσεις. Οι α-

ναπαραστάσεις αυτές συνιστούν τη μεταβατική γέφυρα μεταξύ της εσωτερικής 

και της εξωτερικής αναπαράστασης. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Vygotsky (1978) 

θεωρεί ότι η γνώση που πρέπει να κατακτήσει ο μαθητής και να υιοθετήσει 

είναι εξωτερική, αποτέλεσμα κοινωνικής διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια, αυ-

τή η γνώση εσωτερικεύεται. Συνεπώς, ο Vygotsky υποστηρίζει ότι η διαδικα-

σία της εσωτερίκευσης είναι διαδικασία ελέγχου των εξωτερικών «σημάτων».  

Ο Piaget, από την άλλη πλευρά, θα υποστηρίξει ότι η απόκτηση της 

γνώσης αποτελεί διαδικασία της εσωτερίκευσης καθώς συντελείται με τα σχή-

ματα, μέσω της αλληλεπίδρασης με τη φυσική πραγματικότητα (Confrey, 

1995). Για τον Piaget, η αναπαράσταση αποτελεί μια υποκειμενική αναπαρά-

σταση. Τελικά, οι εξωτερικές αναπαραστάσεις που οικοδομούν οι μαθητές 

αποτελούν έκφραση των εσωτερικών τους αναπαραστάσεων (Kaput, 1999), 

αποτελώντας ένα σημαντικό δείκτη του επίπεδου κατανόησής τους. Τέλος, 

σύμφωνα με τον Johnson-Laird (1983) οι εσωτερικές αναπαραστάσεις μπο-

ρούν να υποδιαιρεθούν σε τρεις τύπους: τις προτασιακές, τα νοητικά μοντέλα 

και τις νοητικές εικόνες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανόηση μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης των εικονικών (διαγράμματα κ.λπ.) και 

λεκτικών (γλώσσα) αναπαραστάσεων ή σημειωτικών μητρώων καθώς προά-

γουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εσωτερικών αναπαραστάσεων. Οι σημειωτικές 

αναπαραστάσεις έχουν μια σχέση αλληλεπίδρασης με τις νοητικές αναπαρα-

στάσεις του ατόμου. Αποτελούν δε το μέσο επικοινωνίας. Ωστόσο, και οι νοη-

τικές αναπαραστάσεις εξαρτώνται από το είδος των σημειωτικών αναπαρα-

στάσεων. Οι Pape & Tchoshanov (2001), στο άρθρο τους «Ο ρόλος των ανα-

παραστάσεων στην ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης» εξηγούν αυτή 

την αλληλεπίδραση που συμμετέχει στην κατανόηση των μαθηματικών εννοι-

ών από μέρους των μαθητών. 

 

1.1 Μετάφραση των αναπαραστάσεων και αποβλεπτικότητα 

του υποκειμένου 

Ένα κομβικό σημείο στη μελέτη των αναπαραστάσεων αποτελεί η διαδικασία 

της μετάφρασης από μία αναπαράσταση σε μία άλλη από μέρους των μαθη-

τών. Άλλωστε, αποτελεί ιδιαίτερο ερευνητικό τομέα τόσο στη Διδακτική των 

Μαθηματικών όσο και στην Ψυχολογία των Μαθηματικών. Εμπειρικές μελέτες 

αναδεικνύουν τις δυσκολίες των μαθητών να μεταφράσουν αναπαραστάσεις 

αλλά και να μεταβούν από μία αναπαράσταση σε κάποια άλλη. Αυτό ακριβώς 

το φαινόμενο της μετάφρασης των αναπαραστάσεων συνδέεται άρρηκτα με 

την αποβλεπτικότητα (intentionality) του ίδιου του υποκειμένου και το ρόλο 

των κινήτρων των μαθητών που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία.  

Ως μετάφραση αναπαραστάσεων ορίζεται η διαδικασία με την οποία 

πραγματοποιείται μετάβαση από μια αναπαράσταση σε άλλη μέσω ψυχολογι-

κών διεργασιών. Μετάβαση αποτελεί, για παράδειγμα, η μετάφραση μιας εξί-

σωσης σε γραφική παράσταση (Janvier, 1987). Ο von Glasersfeld (1987), θα 

υπογραμμίσει ότι δε μπορεί να λεχθεί ότι ένας οργανισμός που απλώς δρα και 

αντιδρά, ερμηνεύει. Η διαδικασία της ερμηνείας επιβάλλει την ύπαρξη γνώσης 

σχετικά με τη σκοπιμότητα καθώς και τη γνώση της πρόκρισης αυτής της επι-

λογής. Ένας μαθητής, ακόμα και αν κάνει το σωστό, αυτό δεν είναι αρκετό και 

δεν αποδεικνύει πως έχει κατακτήσει τη γνώση. Ο μαθητής που ξέρει τι κάνει, 

γιατί το κάνει και γνωρίζει πως αυτό που κάνει είναι σωστό αποδεικνύει την 

κατάκτηση της γνώσης. Η επιλογή του τρόπου και η γνώση της επιλογής αυ-
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τής αποτελεί χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου σύμφωνα με τον 

Edelman (1992). Ο τρόπος που οι μαθητές επιλέγουν από εναλλακτικές στρα-

τηγικές, για παράδειγμα, διαφοροποιεί τον έμπειρο μαθητή από τον άπειρο.  

Σε αυτό το σημείο, όμως, πρέπει να επισημάνουμε πως το ρεπερτόριο 

που διαθέτει ο μαθητής δεν προκρίνει και τις επιλογές που θα καταλήξει. Βρι-

σκόμαστε ακριβώς στο σημείο όπου ο όρος της αποβλεπτικότητας αναδεικνύ-

εται προκειμένου να ερμηνεύσουμε περαιτέρω τον τρόπο πρόκρισης των επι-

λογών των μαθητών. Η αποβλεπτικότητα διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα 

άλλα νοήμονα συστήματα, αναφέρει ο Edelman (Edelman, 1992). Στην περί-

πτωση των Μαθηματικών το ζήτημα αυτό τυγχάνει ιδιαίτερης σημασίας. Ο von 

Glasersfeld θα τονίσει το ρόλο της αναστοχαστικής δράσης που είναι ανα-

γκαία ώστε οι αφηρημένες μαθηματικές έννοιες να τύχουν διαπραγμάτευσης 

από το μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι ο αναστοχασμός καθιστά την ανάγκη προ-

σπάθειας από μέρους του μαθητή να κινητοποιηθεί. Αυτή η κινητοποίηση 

στην πραγματικότητα αποτελεί εσωτερική ενίσχυση και τον καταλύτη των 

γνωστικών λειτουργιών στους γνωστικούς αναστοχαστικούς οργανισμούς. 

Συνέπεια αυτής της εσωτερικής ενίσχυσης αποτελεί η οργάνωση, δηλαδή ο 

βιώσιμος τρόπος χειρισμού της εμπειρίας. Αυτή η οργάνωση προέρχεται από 

το σύστημα του οργανισμού στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί και να 

κατανοήσει ένα φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο οργανισμός, δηλαδή, αλ-

ληλεπιδρά με το κοινωνικό περιβάλλον και συνδιαλέγεται με αυτό. 

Ο όρος αποβλεπτικότητα συνεπάγεται τις προθέσεις και τις εννοιολογι-

κές συγκροτήσεις του υποκειμένου και στοχεύουν στην οικειοποίηση μιας έν-

νοιας. Ο Husserl (1985), προσπαθώντας να μελετήσει τη φύση του νοούμενου 

αντικειμένου θα υπογραμμίσει πως συνιστά το αποβλεπτικό αντικείμενο και 

τελικά λειτουργεί ανεξάρτητα των αναπαραστάσεων του. Ο στόχος, επομέ-

νως, της μαθηματικής εκπαίδευσης, της μαθησιακής διαδικασίας και της διδα-

κτικής φυσιογνωμίας οφείλει να στοχεύει στην οικοδόμηση ισχυρών και ποι-

κίλλων εσωτερικών συστημάτων αναπαράστασης – δομών αναπαράστασης 

στους μαθητευόμενους. Επομένως, πρέπει να αναδεικνύεται η ίδια σημασία 

σε όλα τα είδη αναπαράστασης – εικονιστική, λεκτική, τυπική.  

Οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στο Δημοτικό σχολείο για 

την προσέγγιση των κλασματικών εννοιών είναι καθοριστικής σημασίας στη 

διαμόρφωση της έννοιας των ρητών από μέρος των μαθητών. Ο Vergnaud 



Σουβλίδη Μαρία - Η Αναπαράσταση του Αριθμού Ένα (1) στην Περίπτωση των Καταχρηστικών Κλασμάτων 

ΕΚΠΑ – ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Μ.Ι.Θ.Ε. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - 18 - 
 

(1996) τις θεωρεί συστατικό των εννοιών αυτών. Οι αναπαραστάσεις λειτουρ-

γούν άλλοτε ως παραδείγματα των εννοιών (π.χ. τα πρότυπα σχήματα στη 

Γεωμετρία). Σε άλλη περίπτωση λειτουργούν ως αντιπρόσωποι της έννοιας 

και, τέλος, μπορεί να αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Οι αναπαραστάσεις κα-

τηγοριοποιούνται σε εμπράγματες (παρουσιάζουν αντικείμενα) και εικονικές 

(παρουσιάζουν εικόνες αντικειμένων). 

Η σύγχρονη διδακτική των μαθητών χρησιμοποιεί τη φύση και τις λει-

τουργίες αυτών των αναπαραστάσεων για να προάγει τη διαδικασία της διδα-

σκαλίας και της μάθησης. Σύμφωνα με τους Γαγάτση κ.ά. (2000), τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με ποικιλία εξωτερικών αναπαραστάσεων. Για να υλοποι-

ηθεί κατάκτηση μιας μαθηματικής έννοιας θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν 

να αναγνωρίζουν μέσα από διάφορες αναπαραστάσεις την έννοια που μελε-

τάται. Περαιτέρω, θα πρέπει να χειρίζονται την έννοια που μελετάται ανάμεσα 

σε ποιοτικά διαφορετικές αναπαραστάσεις και, τέλος, θα πρέπει να μπορούν 

να μεταφράζουν την έννοια που μελετάται και να μεταβαίνουν από τη μια α-

ναπαράσταση στην άλλη ανάλογα με τις ανάγκες που αναδεικνύονται στη συ-

γκεκριμένη προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν.  

Συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη της δεξιότητας για μετάφραση από τη 

μία αναπαράσταση των κλασματικών αριθμών στην άλλη, τα παιδιά χρειάζο-

νται πληροφορίες. Πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση 

σχετικά με το πώς αναπαρίστανται τα κλάσματα. Η χρήση εικόνων και χειρι-

στικών αντικειμένων κρίνεται αναγκαία. Τελικά, οι πληροφορίες που θα συ-

γκεντρώσουν και θα αναπτύξουν οι μαθητές θα τους διευκολύνουν στην αμφί-

δρομη μετάφραση ανάμεσα στη μαθηματική συμβολική αναπαράσταση και 

στην αναπαράσταση ενσωμάτωσης. 
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2. Η εννοιολογική αλλαγή  

 

Η μελέτη της έννοιας της αναπαράστασης και ο ρόλος που αυτή παίζει, είτε 

αυτός είναι επεξηγηματικός είτε είναι λειτουργικός, δε μπορεί να μελετηθεί α-

νεξάρτητα από το είδος της μάθησης που απαιτείται στην περίπτωση όπου οι 

νέες πληροφορίες που δέχεται κάποιος έρχονται σε σύγκρουση με την προγε-

νέστερη γνώση του, την οποία αποκτά στη βάση της καθημερινής εμπειρίας. 

Όταν η προγενέστερη γνώση των μαθητών απέκτησε καίρια θέση στις έρευ-

νες στους κόλπους της Διδακτικής και της Ψυχολογίας των Μαθηματικών, ο 

ρόλος των αναπαραστάσεων δέχτηκε μια νέα κατηγοριοποίηση σε προϋπάρ-

χουσα, υπό δόμηση, υπό αναδόμηση, δομημένη, ενισχυμένη, ασθενής κ.λπ.. 

Αυτή η νέα κατηγοριοποίηση των αναπαραστάσεων με περισσότερο ψυχολο-

γικό χαρακτήρα έδωσε μια νέα ώθηση στη Διδακτική των Μαθηματικών ανα-

δεικνύοντας την ανάγκη μιας διεπιστημονικής μελέτης των αναπαραστάσεων 

και της λειτουργίας τους. 

Αναδεικνύεται η ανάγκη ώστε η Διδακτική των Μαθηματικών να συνθέ-

τει αποτελέσματα από διαφορετικές μεταξύ τους περιοχές, όπως η Επιστημο-

λογία, η Φιλοσοφία, τα Μαθηματικά, η Ψυχολογία, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία, 

η Γλωσσολογία, η Παιδαγωγική, σε μία γόνιμη συνεργασία. Αξίζει ιδιαίτερα να 

υπογραμμιστεί το ενδιαφέρον της Ψυχολογίας γύρω από τον τρόπο που κα-

τανοούμε τα Μαθηματικά, δημιουργώντας έτσι μια νέα κατεύθυνση στους 

κόλπου της, την «Ψυχολογία των Μαθηματικών». Η Ψυχολογία των Μαθημα-

τικών είναι η μελέτη των γνωστικών – νοητικών – ψυχολογικών διαδικασιών 

μέσα από τις οποίες πραγματοποιείται η κατάκτηση μαθηματικών γνώσεων 

(Vosniadou). Πρόκειται για έναν ορισμό που είναι κοινός τόπος με τη Διδακτι-

κή των Μαθηματικών μιας και οι διδακτικολόγοι ενδιαφέρονται να διαμορφώ-

σουν διδακτικά περιβάλλοντα βασισμένα ακριβώς στη μελέτη των διαδικασιών 

αυτών. Άρα, το ενδιαφέρον τόσο των διδακτικολόγων όσο και των ψυχολόγων 

σε αυτό τον τομέα είναι η μελέτη των διαδικασιών μάθησης και, περαιτέρω 

των διδακτικολόγων, της διαμόρφωσης των κατάλληλων περιβαλλόντων μά-

θησης. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια αναπτύσσεται δυναμικά μία νέα θεώρηση 

της Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Ψυχολογίας που αναμορφώνει τις με-
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θόδους–προσεγγίσεις στην επιστημονική έρευνα τόσο στην Ψυχολογία όσο 

και στη Διδακτική των Μαθηματικών. Πρόκειται για τη γνωστική (ή γνωσιακή) 

προσέγγιση. Πρόκειται για μια καινοτόμα ανάλυση και προσπάθεια κατανόη-

σης της επιστημονικής σκέψης, η οποία αναδεικνύει ως βασικό της άξονα την 

ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης. Σε γενικές γραμμές, τόσο η Γνωστική 

Ψυχολογία όσο και η Γνωστική Επιστημολογία εξετάζουν τις διαδικασίες της 

νοητικής ανάπτυξης και τις μεταβολές στις δομές της λειτουργίας της σκέψης. 

Οι σύγχρονοι θεμελιωτές ήταν ο Jean Piaget (1896-1980) και ο Thomas Kuhn 

(1922-1996). Πρόκειται για δύο ανθρώπους που είναι επηρεασμένοι από τη 

Γαλλική επιστημολογία. Η Γαλλική επιστημολογία ανέδειξε νέες αρχές στον 

τρόπο σκέψης που ήρθαν σε αντίθεση τόσο με την επιστημολογία του Λογι-

κού Θετικισμού όσο και με την ψυχολογία του Συμπεριφορισμού, που έπαιζαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Δυτικό κόσμο. Η α-

νάδειξη των δύο αυτών ανανεωτών του επιστημονικού γίγνεσθαι έγινε στο 

πλαίσιο του στρουκτουραλιστικού (ή δομικοκρατικού) ρεύματος στη Δύση το 

1960. Πρόκειται για τη μεταρρύθμιση που προκλήθηκε τόσο από το Sputnik 

Shock, όσο και από την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τε-

χνητής νοημοσύνης. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η εκκίνηση για την αμφισβή-

τηση των καθιερωμένων επιστημολογικών θεωριών στη Δύση κυρίως του 

πλατωνισμού, του φορμαλισμού και του συμπεριφορισμού. Οι δυο στυλοβά-

τες του νέου ρεύματος υποστήριζαν τις ριζοσπαστικές για την εποχή αλλαγές 

στην ανάπτυξη των επιστημονικών γνώσεων που έρχονταν σε αντίθεση με τις 

βαθιά εγκαθιδρυμένες για δεκαετίες επιστημολογικές και ψυχολογικές σχολές 

εκείνης της περιόδου, που πρόκριναν μια συσσωρευτική αντίληψη της επι-

στημονικής εξέλιξης. 

Ο Kuhn πρόβαλε τις επιστημονικές επαναστάσεις ως βασικό συστατικό 

της νέας επιστημολογίας του. Άνοιξε ο δρόμος, επομένως, για την ανάπτυξη 

των εννοιολογικών αλλαγών στα Μαθηματικά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυα-

σμό με την ενίσχυση του ρεύματος του κονστρουκτιβισμού στη γνωστική επι-

στημολογία, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, τον απεγκλωβισμό της Φιλοσο-

φίας της Επιστήμης (και των Μαθηματικών ειδικότερα) από την κυριαρχία του 

πλατωνισμού και του φορμαλισμού. Η γνώση δεν προσλαμβάνεται παθητικά, 

σύμφωνα με τις επιστημολογικές αρχές του κονστρουκτιβισμού, αλλά κατα-

σκευάζεται ενεργητικά από το άτομο σε μια προσαρμοστική σχέση με το πε-
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ριβάλλον του και δεν είναι στατική διαδικασία αλλά δυναμική. Σύμφωνα με τις 

αρχές της κονστρουκτιβιστικής επιστημολογίας η γνώση δεν είναι προκαθορι-

σμένη, αυθύπαρκτη. Αντίθετα, σύμφωνα με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού 

αναγνωρίζεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ εμπειρίας και γνώσης. Ως συνέπεια 

των παραπάνω αρχών, ισχυροποιήθηκαν τα ενδιαφέροντα για βαθύτερη κα-

τανόηση των γνωστικών δομών σκέψης και των εννοιολογικών ανελίξεών της. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις 

για την προώθηση των μελετών όσον αφορά την εννοιολογική αλλαγή στο α-

ντικείμενο των Μαθηματικών. Η εννοιολογική αλλαγή διαμόρφωσε ένα επεξη-

γηματικό πλαίσιο που αφορούσε στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές σε 

μαθηματικές έννοιες. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένας νέος όρος, ο οποίος χρη-

σιμοποιείται για να χαρακτηρίσει το είδος της μάθησης που πραγματώνεται 

όταν νέες πληροφορίες που δέχεται ένας μαθητής έρχονται σε σύγκρουση με 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Η νέα γνώση αποκτάται με βάση την εμπει-

ρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται μια σημαντική αναδιοργάνωση της 

προγενέστερης γνώσης μέσω της μάθησης που καλείται εννοιολογική αλλαγή. 

Η εννοιολογική αλλαγή αφορά σε ουσιαστική μεταβολή ή αντικατάσταση μιας 

υπάρχουσας έννοιας που είναι ελλιπής, μη-ολοκληρωμένη ή μη-χρήσιμη για 

την επίλυση ενός προβλήματος ή μη-συνδεδεμένης με το κατάλληλο δίκτυο 

συγγενών γνώσεων από μία νέα, έτσι ώστε να προκύψει ένα νέο εννοιολογικό 

πλαίσιο που οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν για να λύσουν. Πρόκειται για ένα 

νέο εννοιολογικό πλαίσιο που θα εμπλουτίζεται κάθε φορά που ο μαθητής θα 

έχει την ευκαιρία μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων να οικοδομεί, να ενισχύ-

ει. Οι θεωρίες σχετικά με την προϋπάρχουσα γνώση, τις εναλλακτικές ιδέες, 

τις θεωρίες και το ρόλο τους στην απόκτηση και την αλλαγή των εννοιών σχε-

τίζονται άμεσα με τους προβληματισμούς για την απόκτηση των μαθηματικών 

εννοιών. 

Αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών (π.χ. βλ. Greeno, 1987) έδειξαν ότι 

οι μαθητές πριν την είσοδό τους στο σχολείο διαθέτουν προϋπάρχουσες (αν 

και πιθανόν όχι συνειδητές) γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση των αριθμών. 

Πρόκειται για γνώση που καλείται σχήματα (schemata). Τα παιδιά χρησιμο-

ποιούν τα σχήματα αυτά προκειμένου όχι μόνο να ερμηνεύουν τον κόσμο αλ-

λά τα χρησιμοποιούν και στην προσπάθειά τους να λύνουν μαθηματικά προ-

βλήματα. Η κυριότερη λειτουργία των σχημάτων είναι ότι διευκολύνουν τους 
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μαθητές να δημιουργούν αναπαραστάσεις από τις πληροφορίες που δίνονται 

από τα αυτά μαθηματικά προβλήματα. Οι Rumelhart & Norman υπογράμμι-

σαν τη μη ανθεκτική φύση αυτών των σχημάτων, εκφράζοντας την άποψη ότι 

τα γνωστικά σχήματα μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της επαύξησης, της 

εναρμόνισης και της αναδιοργάνωσης (Rumelhart & Norman, 1988). Η διαφο-

ρά της επαύξησης από την αναδιοργάνωση είναι ότι η πρώτη συνιστά μία 

μορφή εμπλουτισμού του υπάρχοντος σχήματος με επιπλέον πληροφορίες, 

ενώ η δεύτερη αφορά όχι μόνο στις δομικές αλλαγές του σχήματος αλλά και 

στη δημιουργία νέων σχημάτων. Επιπρόσθετα, η αναδιοργάνωση μπορεί να 

είναι δύο τύπων. Η αναδιοργάνωση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί περαιτέρω 

σε ολική και μερική σύμφωνα με τους Vosniadou & Brewer. Η μερική αναδιορ-

γάνωση περιλαμβάνει την ασθενή αναδιοργάνωση. Η ασθενής αναδιοργάνω-

ση αφορά σε εσωτερική αναδιάρθρωση ενός ή περισσοτέρων σχημάτων. Ό-

ταν πρόκειται, όμως, περί ριζοσπαστικής αναδιοργάνωσης, τότε μιλάμε για 

αντικατάσταση της παλιάς θεωρίας με μία άλλη νέα θεωρία. 

 

2.1 Η σημαντικότητα της εννοιολογικής αλλαγής  

Έρευνες σχετικά με τη διαδικασία μάθησης έχουν δείξει ότι οι μαθητές δεν εί-

ναι «άγραφοι πίνακες». Οι μαθητές έχουν διαμορφώσει μια δική τους αντίλη-

ψη του κόσμου (προφορική παράδοση, ΜΜΕ κ.λπ.) και συχνά διαφέρει από 

την επιστημονική γνώση έτσι όπως καταγράφεται στα σχολικά εγχειρίδια. Οι 

μαθητές έχουν διαμορφώσει αναπαραστάσεις–σχήματα για να ερμηνεύσουν 

και να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα, τις κοινωνικές περιστάσεις. Με βά-

ση αυτές τις αναπαραστάσεις κάνουν υποθέσεις και περιγράφουν τις δικές 

τους ερμηνείες που συχνά ονομάζουμε αφελής γνώση. Επομένως, οι πληρο-

φορίες που προσλαμβάνουν οι μαθητές στο χώρο του σχολείου δεν είναι 

συμβατές με τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις τους. Οι αναπαραστάσεις που 

έχουν διαμορφώσει έχουν ως αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο 

σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές επιμένουν να διατηρούν τις δικές τους πρώ-

ιμες εναλλακτικές αντιλήψεις επί μακρόν (Carey, 1985). Η γνωσιακή οργάνω-

ση, καθώς και αναδιοργάνωση του μαθητή, έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτε-

ταμένων ερευνών τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η γνωσιακή 

οργάνωση των μαθητών καλείται στη βιβλιογραφία ως σχήματα ή εννοιολογι-
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κά πλαίσια ή νοητικά μοντέλα, με βάση τα οποία το παιδί επιχειρεί να περι-

γράψει και να εξηγήσει τον κόσμο. Έρευνες τέτοιου τύπου χορηγούν και επι-

κουρούν στο σχεδιασμό διδακτικών προγραμμάτων. Τέτοια διδακτικά προ-

γράμματα στηρίζονται στις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και επικε-

ντρώνονται στη «γεφύρωση» των πρώιμων γνώσεων του παιδιού με τις επι-

στημονικές γνώσεις που καλείται να αποκτήσει με βάση την επίσημη εκπαί-

δευση που λαμβάνει στο χώρο του σχολείου. Η έννοια της εννοιολογικής αλ-

λαγής απασχολεί, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, ερευνητές διαφορετικών επι-

στημονικών πεδίων, όπως γνωστικούς και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους διδα-

κτικολόγους, εκπαιδευτικούς, από την εποχή που πρωτοδημοσιεύτηκε το βι-

βλίο του Thomas Kuhn «Η Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων» (1962). 

Ο στόχος τέτοιων ερευνών επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής 

θεωρίας για τη γνώση και τη μάθηση η οποία θα λειτουργήσει επικουρικά στη 

διαμόρφωση και στην εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας 

σε πεδία επιστημονικής γνώσης, κυρίως όμως τα Μαθηματικά και η Φυσική. 

Ένα πρωταρχικό ερώτημα που καταγράφουν οι ερευνητές σχετικά με 

τη μάθηση και την εννοιολογική αλλαγή (π.χ. Caravita & Hallden, 1994), είναι 

το γιατί θα πρέπει να καλέσουμε αυτό τον τύπο μάθησης «εννοιολογική αλλα-

γή» και όχι απλά «εκμάθηση». Η εννοιολογική αλλαγή είναι αναντίρρητα μια 

μορφή μάθησης μα πρέπει βάσιμα να διαφοροποιηθεί από τα άλλα είδη μά-

θησης, διότι θέτει σε λειτουργία διαφορετικής φύσης εκπαιδευτικών παρεμβά-

σεων και κινητοποιούν διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες στους μαθητές. Ο 

παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας βασισμένος στο πλαίσιο της συμπεριφο-

ριστικής θεωρίας ως επί το πλείστον θεωρεί τη μάθηση ως μια προσθετική 

διαδικασία. Αυτός ο προσθετικός καθώς και συσσωρευτικός χαρακτήρας πα-

ραδοσιακά θεωρούσε πως μέσα αυτός ο συσσωρευτικός και προσθετικός 

τρόπος πρόσληψης της γνώσης οδηγεί και περιλαμβάνει έναν εμπλουτισμό 

της υπάρχουσας γνώσης. Η εννοιολογική αλλαγή δε μπορεί, εντούτοις, να ε-

πιτευχθεί μέσω προσθετικών μηχανισμών. Η χρήση προσθετικών μηχανι-

σμών αποτελεί ακατάλληλη διδακτική στρατηγική στις περιπτώσεις που απαι-

τούν εννοιολογική αλλαγή. Περαιτέρω φαίνεται τέτοιου είδους διδακτικών 

στρατηγικών να αποτελούν μια από τις αιτίες παρανοήσεων (Vosniadou & 

Verschaffel, 2004). Οι παρερμηνείες άλλωστε των μαθητών σε πολλές περι-

πτώσεις προκαλείται όταν προστίθενται νέες πληροφορίες στη βάση ασύμβα-
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της γνώσης. Σε μια τέτοια περίπτωση δημιουργούνται συνθετικά μοντέλα, 

όπως π.χ. σχετικά με το σχήμα της γης το μοντέλο «της κοίλης σφαίρας» 

(Vosniadou & Brewer, 1992). Κατά τον ίδιο τρόπο ερμηνεύονται και οι πεποι-

θήσεις των μαθητών ότι τα κλάσματα είναι πάντα μικρότερα από τη μονάδα 

(Stafylidou & Vosniadou, 2004). Κρίνεται αναγκαίο, λοιπόν, κατά την προκα-

ταρκτική φάση, πριν τη διδασκαλία, να διακριθούν οι περιπτώσεις που χρή-

ζουν εννοιολογικής αλλαγής. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αφυπνιστούν και να 

μελετούν τόσο τις δικές τους προϋπάρχουσες ιδέες που μπορεί να εμποδί-

ζουν την προαγωγή της επιστημονικής γνώσεις καθώς και τις πρότερες ιδέες 

των μαθητών τους. Αναφερόμαστε στις προσωπικές επιστημολογικές πεποι-

θήσεις. Το κλάσμα ανήκει στην κατηγορία των εννοιών όπου απαιτείται εννοι-

ολογική αλλαγή, όπως έχουν αναφερθεί από διάφορους ερευνητές, μιας και 

απαιτεί τροποποίηση στην προϋπάρχουσα ιδέα που έχουν οι μαθητές για το 

φυσικό αριθμό (Hartnett & Gelman, 1998· Stafylidou & Vosniadou, 2004). 

 

3. Διδακτική των Μαθηματικών1 

 

Η μελέτη των αναπαραστάσεων και ο τρόπος πραγμάτευσής τους στο πλαί-

σιο της εννοιολογικής μάθησης αποτελούν τα εργαλεία που κάθε εκπαιδευτι-

κός πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του όταν διαμορφώνει ένα διδακτικό 

περιβάλλον μαθηματικής εκπαίδευσης. Σε περιπτώσεις διδασκαλίας όπου η 

γνώση δεν είναι προσθετική αλλά απαιτεί εννοιολογική αλλαγή, οι προϋπάρ-

χουσες αναπαραστάσεις των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπό-

ψη, όπως και το είδος των αναπαραστάσεων που ο εκπαιδευτικός και οι μα-

θητές χρησιμοποιούν στη συζήτησή τους. Και ακριβώς αυτό το σημείο είναι 

κομβικό καθώς οι στόχοι που πρέπει να τίθενται κάθε φορά από τον εκπαι-

δευτικό οφείλουν να γίνονται κατανοητοί από τους μαθητές και να δίνουν νόη-

μα στις δραστηριότητές τους. Στις ερωτήσεις των μαθητών: «Γιατί μαθαίνουμε 

Μαθηματικά;» και «Πού θα μας χρησιμεύσουν;», διαφαίνεται άμεσα ο παρα-

δοσιακός τρόπος διδασκαλίας που αφήνει εκτεθειμένους τους μαθητές, οι ο-

                                                           
1
 Για τη συγγραφή του συγκεκριμένου κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών για τα Μαθηματικά, ΔΕΠΠΣ – Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
και ΑΠΣ – Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διαθέσιμο από: http://www.pi-
schools.gr/programs/depps/ [11.01.2014]. 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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ποίοι δραστηριοποιούνται με ασκήσεις χωρίς νόημα για τους ίδιους. Οι απα-

ντήσεις των δασκάλων: «Επειδή είναι χρήσιμα» και «Σε όλους τους τομείς της 

ζωής» αντίστοιχα, δείχνουν ακριβώς τον τυποκρατικό τρόπο εκπαίδευσης των 

Μαθηματικών που κυριαρχεί επί δεκαετίες στη χώρα μας. Οι μαθητές δεν είναι 

ικανοποιημένοι με τέτοιου είδους απαντήσεις. Μάλιστα, τέτοιου είδους απα-

ντήσεις επιτείνουν την απέχθειά τους για ενασχόληση με τα Μαθηματικά. Οι 

περισσότεροι ενήλικες στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν κατά κύριο 

λόγο τις τέσσερις πράξεις. Το ερώτημα: «Πού χρησιμεύουν τα Μαθηματικά;» 

φαίνεται ακόμα πιο έντονο στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, οι 

οποίοι παραπονιούνται ότι τα Μαθηματικά που διδάσκονται δε θα τους φα-

νούν πουθενά χρήσιμα. Ο εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οφείλουν να ξε-

καθαρίσουν ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας των Μαθημα-

τικών. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να διευκρινίσουμε τη διαφορά μεταξύ 

των εννοιών «σκοπός» και «στόχος». Οι στόχοι είναι επιδιώξεις που αντανα-

κλούν συγκεκριμένες μαθηματικές δραστηριότητες και επικεντρώνονται στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων από μέρους των μαθητών (π.χ. κατηγο-

ριοποίηση). Από την άλλη πλευρά, οι σκοποί που θέτουμε στο μάθημα των 

Μαθηματικών αφορούν σε συνολικότερες στάσεις των μαθηματικών απέναντι 

τόσο στο ίδιο το αντικείμενο των Μαθηματικών όσο και γενικότερα στην επι-

στημονική στάση που πρέπει να επιδεικνύουν κατά την ενασχόληση τους με 

προβληματικές καταστάσεις. Περαιτέρω, οι σκοποί αναφέρονται και στις στά-

σεις που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές σε σχέση όχι πια με τη χρησιμό-

τητα των Μαθηματικών αλλά με τη συμβολή αυτού του αντικειμένου στα πολι-

τισμικά αγαθά που γεύονται όλοι οι άνθρωποι στο πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι 

η πραγματοποίηση ενός σκοπού επιτυγχάνεται με την υλοποίηση μιας σειράς 

στόχων. Οι σκοποί, λοιπόν, της διδασκαλίας των Μαθηματικών αναλύονται 

ως εξής. 

 

α) Πρακτικοί σκοποί  

Οι σκοποί που αναφέρονται στην άμεση χρησιμότητα που μπορούν να έχουν 

οι μέθοδοι, οι διαδικασίες των Μαθηματικών για το ίδιο το άτομο, και που τον 

καθιστούν όχι μόνο λειτουργικό στις συναλλαγές του μα περαιτέρω λειτουργι-

κό στη χρήση απλών μηχανών που χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του. 
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Περαιτέρω τέτοιοι σκοποί τον καθιστούν ικανό να επικοινωνεί με άλλα μέλη 

της κοινωνίας, αφού τα Μαθηματικά αποτελούν ένα είδος φυσικής γλώσσας 

και χρησιμοποιούνται όπως και η φυσική γλώσσα. Οι μαθητές πολύ περισσό-

τερο θα πρέπει να αποκτήσουν έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης ώστε να εί-

ναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πραγματικών καταστάσεων. Η ενασχόληση με 

τα Μαθηματικά οφείλει να προάγει την κρίση τους, τη φαντασία, αλλά και την 

ικανότητα αξιολόγησης. Η νέα μεταρρύθμιση στη μαθηματική εκπαίδευση και 

το νέο πρόγραμμα σπουδών θέτει τέτοιους στόχους παραθέτοντας δραστηρι-

ότητες που υποβοηθούν και επικουρούν στην υλοποίηση τέτοιων στόχων. Οι 

μαθητές εργάζονται πάνω σε μοντέλα που αντικατοπτρίζουν πραγματικές 

προβληματικές καταστάσεις. Ακολουθώντας μια σειρά από στρατηγικές που 

διδάσκονται καταφέρνουν να προσδιορίζουν το πρόβλημα και να επιστρατεύ-

ουν πολλές διανοητικές λειτουργίες. Τέτοιες λειτουργίες αφορούν στη μνήμη, 

στην κρίση, στη φαντασία, κ.ά.. Τέτοιες στρατηγικές σκέψεις και γνωστικές δε-

ξιότητες τους δίνουν τη δυνατότητα να συνθέτουν ένα συλλογισμό επίλυσης, 

να είναι σε θέση να τον εφαρμόζουν και τελικά να τον ελέγχουν από τα αποτε-

λέσματα τα οποία αξιολογούν ως προς την ορθότητά τους. Η επίλυση προ-

βλημάτων, προβλημάτων με νόημα, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εξο-

πλιστούν με δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες και σε καθημερινές τους 

καταστάσεις. 

 

β) Μορφωτικοί σκοποί 

Με τον όρο μορφωτικοί σκοποί, εννοούμε τους σκοπούς της μαθηματικής εκ-

παίδευσης που συμβάλλουν στο σχηματισμό κυρίως στάσεων και κοινωνικών 

και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η διαφορά τους από τους πρακτικούς σκο-

πούς έγκειται στο γεγονός ότι οι πρακτικοί σκοποί αναφέρονται σε πρακτικές 

δεξιότητες, χρηστικές θα λέγαμε, σε αντίθεση με τους μορφωτικούς, που αφο-

ρούν περισσότερο στην τροποποίηση–αλλαγή της στάσης των μαθητών στα 

μορφωτικά αγαθά, ανάμεσα στα οποία ανήκουν και τα Μαθηματικά. Οι μορ-

φωτικοί σκοποί μπορούν να επιτευχθούν με την πραγματοποίηση των εξής 

στόχων: 
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 Με την εκμάθηση της γλώσσας των Μαθηματικών και τον επιστημονικό 

τρόπο σκέψης που προάγει την ακρίβεια, τη σαφήνεια και την πειθαρ-

χεία. 

 Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται από τον εκπαιδευτικό θα 

πρέπει να προκρίνει την παρατήρηση, την εξερεύνηση, την ανίχνευση 

των νόμων που διέπουν τη μαθηματική σκέψη, την αναγνώριση κοινών 

σχέσεων σε διαφορετικά πεδία και αντίστοιχα διαφορές σε μαθηματι-

κούς τόπους που φαίνονται κοινοί. Έτσι οι μαθητές μπορούν να ανα-

πτύξουν ικανότητες λογικής σκέψης, σωστή κρίση, δεξιότητες ακριβώς 

που αντανακλούν πολιτισμικούς δείκτες και εμφανίζονται σε πολιτισμι-

κά προηγμένες χώρες. 

 

γ) Πολιτισμικοί σκοποί 

Η κατηγορία των πολιτισμικών σκοπών συχνά συγχέεται με τους μορφωτι-

κούς, αν και υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Αυτή έγκειται στο γεγονός πως οι 

πολιτισμικοί σκοποί επικεντρώνονται στην ανάδειξη των Μαθηματικών ως δι-

ανοητικού, ηθικού, αισθητικού, πνευματικού και, γενικά, πολιτισμικού αγαθού. 

Οι στόχοι μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι πολιτισμικοί σκοποί ανα-

φέρονται στη γνώση της ιστορικής εξέλιξης των Μαθηματικών από μέρους 

των μαθητών, ώστε να συνειδητοποιήσουν την ευρύτητα και τη δυναμική του 

εν λόγω αντικειμένου στο ρόλο που έχουν παίξει στη διαμόρφωση της κοινω-

νίας ανά τους αιώνες. 

Οι παραπάνω σκοποί της μαθηματικής εκπαίδευσης διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα, ενώ μπορούμε να πούμε ότι διαφέρουν ακόμα και σε τοπικό 

επίπεδο μέσα στην ίδια τη χώρα. Αυτή η διαφορά των σκοπών υπακούει το 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο που συνοδεύει κά-

θε τόπο. Επίσης, η ανάλυση των παραπάνω σκοπών σε στόχους δε μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τρόπο μονοσήμαντο ή γραμμικό. Οι σκοποί που τίθε-

νται κάθε φορά επηρεάζονται τόσο από το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας 

και εξαρτώνται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, τα 

ιδεολογικά χαρακτηριστικά που υποβόσκουν, τις πολιτικές εκπαιδευτικές επι-

λογές, αλλά και από κάποια ειδικά χαρακτηριστικά των ομάδων των μαθητών, 

από την ηλικία τους κ.λπ.. 
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Κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί ότι η εκπαίδευση των Μαθηματικών εί-

ναι αυτή που καθορίζει τις συνολικές στάσεις των μαθητών ή ότι η διδασκαλία 

των Μαθηματικών υπερέχει σε σχέση με άλλα διδακτικά αντικείμενα. Υπάρ-

χουν, ωστόσο, κάποιες ικανότητες οι οποίες, όπως έχουν δείξει ψυχολογικές 

έρευνες, αναπτύσσονται μόνο μέσω των Μαθηματικών. Η μαθηματική εκπαί-

δευση κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την εξέλιξη του ατόμου. 

Έτσι, είτε οι στόχοι είναι πρακτικοί, είτε είναι μορφωτικοί ή πολιτισμικοί, 

η διαδικασία της μάθησης είναι μια δυναμική διαδικασία, όπου οι παράγοντες 

που παίρνουν μέρος σε αυτή, ή οι παράγοντες που ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

ελέγχει, δεν είναι μονοσήμαντοι αλλά υπόκεινται σε μια θεωρία μάθησης και 

μεθόδους διδασκαλίας, που λαμβάνουν υπόψη τόσο τις αναπαραστάσεις των 

μαθητών, το ρόλο του μαθητή, το ρόλο του δασκάλου, τις σχέσεις των συμμα-

θητών, τα κίνητρα των μαθητών, το κλίμα που επικρατεί μέσα στην τάξη, τα 

συναισθήματα που προκύπτουν από την ενασχόληση. Όλοι αυτοί είναι παρά-

γοντες που δε μπορούν να μετρηθούν μεμονωμένα μιας και αποτελούν ένα 

δίκτυο γεγονότων–καταστάσεων που αλληλεπιδρούν το ένα στο άλλο. Η δια-

δικασία της μάθησης δε λαμβάνει χώρα σε πειραματικά–κλινικά περιβάλλοντα 

καθώς οι μαθητές κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους με εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες στο σχολείο δεν επικεντρώνονται μόνο στη μελέτη αναπαρα-

στάσεων, ούτε ο δάσκαλος επικεντρώνεται μόνο στην προσπάθειά του να ε-

πιτύχει τους γνωστικούς στόχους που έχει θέση. Ένα δίκτυο άλλων παραγό-

ντων παρεμβαίνουν, όπως έχουμε προαναφέρει, που είναι υπαρκτοί και δια-

πλέκονται μεταξύ τους με ένα ουσιαστικό αν όχι προφανή τρόπο. Πειράματα 

και ψυχολογικές έρευνες σχετικά με την εννοιολογική αλλαγή ή τη μελέτη των 

αναπαραστάσεων των μαθητών σχετικά με όποια μαθηματική έννοια δεν έχει 

κανένα νόημα όταν είναι απογυμνωμένο από το κοινωνικό περιβάλλον της τά-

ξης και από το συναισθηματικό κόσμο των μαθητών καθώς και των σχέσεων 

που διαμορφώνονται μέσα στη σχολική αίθουσα. Αυτή είναι και η θεμελιώδης 

σκέψη κάτω από την οποία φιλοξενήσαμε την αρχή ότι τόσο οι αναπαραστά-

σεις των μαθητών, όσο και η εννοιολογική αλλαγή που θα λάβει χώρα δεν εί-

ναι τα συστατικά, η συνταγή της επιτυχίας μιας διδασκαλίας. Μαζί με άλλους 

στοιχειώδεις και ουσιαστικούς παράγοντες θα παίξουν ρόλο και σίγουρα κάτω 

από την ομπρέλα μιας θεωρίας μάθησης που λαμβάνει υπόψη της τόσο τις 

ατομικές διαφορές των μαθητών, το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου και 
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τα κίνητρα όλων όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης, το ρόλο του 

δασκάλου, τις δεξιότητες που επιδεικνύει και τις δεξιότητες που προάγει στο 

σύνολο των μαθητών του. 

 

3.1 Θεωρίες μάθησης των Μαθηματικών 

Ο κατακερματισμός των συστατικών που συντελούν στη μάθηση είναι ανα-

γκαίος μόνο στην περίπτωση που πρέπει να ερευνηθούν και να καταγραφούν 

σε ένα επιστημονικό «τεφτέρι». Στην πραγματικότητα ενός σχολείου όλα αυτά 

τα συστατικά λειτουργούν ενιαία, με ένα συνεχή τρόπο, παράλληλα και δια-

πλεκόμενα μεταξύ τους, και σίγουρα δε μπορούν να απομονωθούν όταν λαμ-

βάνει χώρα μια πραγματική μαθησιακή διαδικασία. Η μάθηση, ωστόσο, πα-

ραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα και από τα κύρια ενδιαφέρο-

ντα της επιστήμης της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Διδακτικής. Όπως έχου-

με ήδη αναφέρει, η έννοια αυτή δεν είναι απλή, ούτε μονοσήμαντη. Στη διάρ-

κεια των χρόνων η έννοια της μάθησης, η φύση της μάθησης και τα χαρακτη-

ριστικά της πήραν διάφορες μορφές. Σύμφωνα με τη συμπεριφοριστική θεω-

ρία, η μάθηση είναι ένα άθροισμα γνώσεων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης ερεθίσματος και αντίδρασης, ενώ για την κονστρουκτιβιστική 

θεωρία η μάθηση είναι μια διαδικασία ανάπτυξης νέων ικανοτήτων, οι οποίες 

επέρχονται από την αναδιαμόρφωση μιας προηγούμενης γνωστικής κατά-

στασης μέσω είτε ατομικής είτε κοινωνικής δραστηριότητας. Επικράτησε, τελι-

κά, όταν αναφερόμαστε στον όρο «μάθηση» να εννοούμε την κατάσταση μιας 

μόνιμης αλλαγής στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα 

εμπειρίας. Ο ορισμός αυτός φαίνεται να εξυπηρετεί και τις δύο παραπάνω 

απόψεις, τόσο της συμπεριφοριστικής όσο και της κονστρουκτιβιστικής θεω-

ρίας για την έννοια της μάθησης, αφού υπάρχει αντίδραση, άρα, και παρατη-

ρήσιμη συμπεριφορά που προκαλείται από την πρόσκτηση γνώσεων είτε μέ-

σω ερεθισμάτων, είτε μέσω ενός μετασχηματισμού της υπάρχουσας – προϋ-

πάρχουσας δομής. Παρακάτω θα δούμε τον τρόπο που οι διάφορες θεωρίες 

μάθησης προσεγγίζουν την έννοια της μάθησης και τις διαδικασίες της πραγ-

μάτωσής της. 

Οι θεωρίες περιγράφουν τις συνθήκες που προάγουν και οδηγούν στη 

μάθηση. Περιγράφουν και ερμηνεύουν τα αίτια και τα αποτελέσματα τέτοιων 
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συνθηκών πραγμάτωσης της μάθησης. Και μιλάμε για «θεωρίες» και όχι για 

«θεωρία», γιατί δεν υπάρχει μία θεωρία που από μόνη της να εξηγεί και να 

περιγράφει όλες τις παραμέτρους της μάθησης. Κάθε θεωρία περιγράφει και 

ερμηνεύει τη μάθηση ξεκινώντας από διαφορετική αφετηρία. Σε κάθε περί-

πτωση, όμως, μία θεωρία υποχρεούται όχι μόνο να περιγράφει αλλά επιπλέον 

και να ερμηνεύει, να προβλέπει και να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι συν-

θήκες του περιβάλλοντος, τόσο του έμψυχου όσο και του άψυχου, επηρεά-

ζουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο το φαινόμενο της μάθησης. Κάθε θεωρία μά-

θησης παρουσιάζει και εκφράζει μια συστηματική άποψη για τη φύση της δια-

δικασίας της αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου που εκπορεύεται όχι μό-

νο μέσω της εμπειρίας άλλα, επιπλέον, όλων εκείνων των παραγόντων και 

παραμέτρων που εμπλέκονται. Η εύρεση αυτών των παραμέτρων και παρα-

γόντων, καθώς και η συστηματική περιγραφή και ερμηνεία τους, αποτελούν 

θεμέλια συστατικά κάθε θεωρίας μάθησης.  

Οι θεωρίες μάθησης συστήνονται προκειμένου να υποστηρίξουν συ-

γκεκριμένους σκοπούς. Ο σημαντικότερος σκοπός που εξυπηρετεί μια θεωρία 

είναι προβλεπτικός. Συντελείται προσπάθεια μέσω της θεωρίας να επιβεβαι-

ωθεί αλλά και να ελεγχθεί κατά πόσο η διαδικασία της μάθησης πραγματώνε-

ται ομαλά κάτω από την ομπρέλα συγκεκριμένων παραμέτρων–μεταβλητών–

συνθηκών. Τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στα συστατικά της μά-

θησης των μαθητών δεν παίζει μόνο η πρόσκτηση γνωστικών δεξιοτήτων από 

τη σκοπιά της ατομικής ή κοινωνικής δραστηριοποίησης, μα και η ευχαρίστη-

ση που νιώθει ο μαθητής κατά την ενασχόλησή του με μαθησιακές δραστηριό-

τητες και τα συναισθήματα που δημιουργούνται στους μαθητές από τη διαδι-

κασία αυτή. Επίσης, μελετούν ερωτήματα τόσο γνωστικής φύσης όσο και δι-

δακτικής και αλληλεπίδρασης ποικίλλων μαθησιακών παραγόντων, με στόχο 

οι απαντήσεις τέτοιων ερωτημάτων και οι μέθοδοι ελέγχου αυτών να αναδει-

κνύουν την αξιοπιστία ή μη της κάθε θεωρίας ώστε να επιτυγχάνεται η ανακα-

τασκευή της, προκειμένου να προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα. 

Πολλές φορές οι θεωρίες μάθησης αποτελούν αφετηρία για την πραγματοποί-

ηση ερευνών που γίνονται, καθώς αποτελούν το κίνητρο και συνάμα το μεθο-

δολογικό εργαλείο για την εκτέλεση ενός πειράματος από μέρους των ερευνη-

τών.  
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Το φαινόμενο της μάθησης ανά τους αιώνες, αρχής γενομένης από τον 

Πλάτωνα, έτυχε θρησκευτικής, φιλοσοφικής, κοινωνικής, βιολογικής και ψυχο-

λογικής περιγραφής και ερμηνείας. Παρακάτω, θα αναφέρουμε τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά από εκείνες τις θεωρίες μάθησης, οι οποίες άσκησαν τη ση-

μαντικότερη επίδραση στη Διδακτική των Μαθηματικών καθώς επηρεάστηκαν 

από τα σύγχρονα και καινοτόμα αποτελέσματα επιστημών της Κοινωνικής και 

Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Οι θεωρίες αυτές, όπως θα δούμε αναλυτικά πα-

ρακάτω, δίνουν μεγάλη έμφαση στην κατασκευή της γνώσης από μέρους του 

μαθητή, ο οποίος βρίσκεται άρρηκτα συνδεδεμένος μέσα στο κοινωνικό πλαί-

σιο με το οποίο αλληλεπιδρά, επηρεάζεται και επηρεάζει. 

  

3.1.1. Η θεωρία της ανακάλυψης  

Για πολλά χρόνια η μάθηση θεωρείτο μια μετάδοση των γνώσεων από το δά-

σκαλο στο μαθητή. Η νέα διάσταση της μάθησης με όρους ανακάλυψης από 

μέρους του μαθητή άρχισε να διερευνάται μετά τη νέα φιλοσοφική αντίληψη 

της φιλοσοφίας των επιστημών της γνωστικής επανάστασης του Kuhn. Ένας 

από τους μελετητές αυτής της νέας θεώρησης της μάθησης που υιοθέτησε την 

ανακαλυπτική προσέγγιση ήταν ο Jerome Bruner.  

Ο Bruner (1960), μελέτησε το ρόλο του δασκάλου στη μαθησιακή δια-

δικασία και υποστήριξε ότι ο κεντρικός του ρόλος είναι να λειτουργεί επικουρι-

κά ώστε οι μαθητές να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση. Η μαιευτική μέθο-

δος του Σωκράτη, η εξερεύνηση προβληματικών καταστάσεων που σχετίζο-

νται άμεσα με το μαθητή και έχουν νόημα για το μαθητή, η ενασχόληση του 

μαθητή με μαθησιακό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της μάθησης, ήταν 

μερικές από τις μεθόδους που πρόκρινε προκειμένου για την προαγωγή της 

γνώσης. Η σημασία της ανακαλυπτικής μεθόδου ως μεθόδου διδασκαλίας δεν 

ενισχύθηκε τόσο στο αποτέλεσμά της, όσο στην ίδια τη διαδικασία εξερεύνη-

σης. Ο Bruner, όπως και ο Piaget, τόνιζε και υπογράμμιζε το ρόλο της ενεργη-

τικότητας του ατόμου στη διαδικασία της μάθησης που αποτελούσε προσωπι-

κή κατάκτηση του μαθητή από δραστηριότητες μέσα στις οποίες θα περιηγή-

το. Αντιλήφθηκε και υποστήριξε ότι η μάθηση δε μεταδίδεται από κάποια πη-

γή–δάσκαλο προς τον πομπό–μαθητή, αλλά κατασκευάζεται από το μαθητή 

που δεν αποτελεί παθητικό δέκτη στη μαθησιακή διαδικασία. Η μάθηση για να 
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λάβει χώρα και να φέρει επιθυμητά αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα και όχι 

βραχυπρόθεσμα, που αφορούν στην επίλυση μιας συγκεκριμένης άσκησης–

δραστηριότητας πρέπει να διεξάγεται με όρους εξερεύνησης, πειραματισμού, 

ανακατασκευής της γνώσης, ανακάλυψης. Η παθητική στάση του μαθητή που 

η λειτουργία του περιορίζεται στο ρόλο του ακροατή και του πομπού–δέκτη 

παρεμποδίζει τις παραπάνω διαδικασίες και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

της απόκτησης γνώσης που θα είχαν ως στόχο την εφαρμογή αυτών σε νέα 

περιβάλλοντα. Η μέθοδος της ανακάλυψης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες 

κατά τη φάση της εφαρμογής της και είναι αυτές οι δυσκολίες που αποτελούν 

σκόπελο στην επιλογή της ως μέθοδο διδασκαλίας από μέρους των εκπαιδευ-

τικών. Τέτοιες δυσκολίες αφορούν στις απαιτήσεις σχετικά με το χρόνο που 

πρέπει να δίνεται στους μαθητές καθώς και στις ιδιαίτερες ικανότητες στις ο-

ποίες πρέπει να εκπαιδεύονται οι μαθητές όταν δουλεύουν σε τέτοιου είδους 

μαθησιακά περιβάλλοντα. Πρόκειται, λοιπόν, κυρίως για τεχνικά προβλήματα, 

τα οποία, σε σχέση με τα οφέλη που προκύπτουν από την προσφορά της α-

νακαλυπτικής μεθόδου στη μαθησιακή διαδικασία, φαίνονται ασήμαντα και 

μπορούν να αντιμετωπιστούν.  

Ο Bruner περαιτέρω ανέδειξε το ρόλο της διαίσθησης στην κατανόηση 

των Μαθηματικών. Η διαισθητική σκέψη διαφέρει σημαντικά από την αναλυτι-

κή, καθώς η διαισθητική σκέψη δεν προχωρά με σαφή βήματα που ακολου-

θούν ένα σχεδιασμό. Η φύση της διαισθητικής σκέψης και ο ρόλος που επιτε-

λεί στη συνολικότερη γνωστική δραστηριότητα και έκβαση αποτελεσμάτων 

είναι συμπληρωματικής φύσεως γιατί επιτρέπει στο μαθητή να εκτελέσει νοη-

τικές εργασίες–πράξεις, γνωστικής φύσης δραστηριότητες μέσω νοητικών αλ-

μάτων. Η χρήση της σύντομης οδού και η κατασκευή ενός νοητικού δρόμου 

πραγματοποιείται αυθόρμητα με τη μορφή διαίσθησης και όχι με συντονισμέ-

να και καθορισμένα ή βαθμιαία βήματα που ανήκουν στο τρόπο της αναλυτι-

κής σκέψης. Επομένως, η διαίσθηση, σύμφωνα με τον Bruner, δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται στη μαθησιακή διαδικασία παρά να προάγεται και να αναδει-

κνύεται ως τρόπος σκέψης που αποδεικνύει τη δημιουργικότητα του μαθητή 

που τον οδηγεί σε τρόπους σκέψης που δεν είχε προσχεδιάσει, αλλά προκύ-

πτουν από την ενασχόλησή του σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και κάτω 

από συγκεκριμένες μαθησιακές συνθήκες.  
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Η άποψη του Bruner και οι νέες του θεωρήσεις σχετικά με τον τρόπο 

που πραγματώνεται η μάθηση καθώς και οι νέες γραμμές προς μια διδασκα-

λία που προάγει την ενεργητικότητα των μαθητών είχε τέτοια απήχηση κατά 

τη δεκαετία 1950-1960, ώστε αποτέλεσε βασικό κίνητρο και αφετηρία για τη 

μεταρρύθμιση της μαθηματικής εκπαίδευσης που έγινε λίγα χρόνια αργότερα. 

Ο Bruner είχε βαθειά πεποίθηση πως οποιοδήποτε θέμα μπορεί να γίνει κα-

τανοητό από τους μαθητές, εάν ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια πραγμάτευσης 

ενός γνωστικού θέματος λάβει υπόψη του τόσο το στάδιο νοητικής ανάπτυξης 

του παιδιού όσο και τον τρόπο–μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει προκει-

μένου ο μαθητής να επικοινωνήσει με αυτό. Κανένα γνωστικό αντικείμενο δεν 

αποτελεί εμπόδιο με τις δυσκολίες της φύσης του όσο η μεθοδολογία που θα 

χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος. Η έμφαση, λοιπόν, πρέπει να δίνεται στη σωστή 

προσέγγιση και στον ανάλογο τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί. Άμεση 

συνέπεια των παραπάνω απόψεων του Bruner ήταν η υιοθέτηση και εφαρμο-

γή του σπειροειδούς προγράμματος ανάπτυξης του μαθηματικού προγράμμα-

τος σπουδών. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, που εφαρμόζεται ακόμη 

και σήμερα στην Ελλάδα, έχει ως θεμελιώδη ιδέα τη διδασκαλία των βασικών 

εννοιών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Οι έννοιες αυτές έχουν, 

όμως, προσαρμοστεί με βάση το νοητικό επίπεδο των μαθητών που βρίσκεται 

σε συγκεκριμένο στάδιο γνωστικής ανάπτυξης. Σε κάθε στάδιο οι έννοιες αυ-

τές επαναλαμβάνονται και σταδιακά εμπλουτίζονται ώστε ο μαθητής να έχει τη 

δυνατότητα να διεισδύει βαθύτερα στα γνωστικά αντικείμενα. Στην Ελλάδα δεν 

έχουν γίνει σχετικές έρευνες που να ελέγχουν τη μαθησιακή διαδικασία και την 

ομαλή διεξαγωγή της. 

  

3.1.2 Κονστρουκτιβισμός  

Οι απόψεις, κυρίως του Piaget, για τη μάθηση είχαν μεγάλη απήχηση και ε-

πέδρασαν άμεσα στη διαμόρφωση των διδακτικών προσεγγίσεων και αποτέ-

λεσαν την αφετηρία μιας νέας κατεύθυνσης στην ψυχοπαιδαγωγική, της θεω-

ρίας του κονστρουκτιβισμού. Οι Piaget, Dienes και Sinclair, κύριοι εκφραστές 

της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, έδωσαν μία νέα διάσταση στην έννοια της 

μάθησης.  
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Η βασική παραδοχή του κονστρουκτιβισμού είναι ότι ο άνθρωπος κα-

τασκευάζει τη γνώση και δεν τη δέχεται παθητικά. Σε αντίθεση με την ανακα-

λυπτική μέθοδο που εισήγαγε ο Bruner, σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική 

παραδοχή η κινητήρια δύναμη για την κατασκευή της νέας γνώσης είναι η α-

φορμή μιας αυθεντικής προβληματικής κατάστασης, μιας προβληματικής κα-

τάστασης που να έχει νόημα για το μαθητή και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί 

με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις του μαθητή. Προκύπτει έτσι μια ασυμφωνία, 

μια αστάθεια, που οδηγεί το μαθητή σε τροποποίησή των προϋπαρχουσών 

του ιδεών και σε κατασκευή νέων, προκειμένου να ερμηνεύσει και να επιλύσει 

το μαθηματικό πρόβλημα.  

Η θεωρία του κονστρουκτιβισμού στηρίζεται σε τρεις κύριες και βασικές 

αρχές, που παίρνουν τη μορφή αξιωμάτων:  

α) Οι μαθητές είτε επινοούν προσωπικές μεθόδους επίλυσης μαθημα-

τικών προβλημάτων, είτε καθοδηγούνται σταδιακά με κατάλληλα ερωτήματα 

από το δάσκαλο, ώστε να διευκολυνθεί η οικοδόμηση της γνώσης που θα 

πραγματωθεί από το μαθητή.  

β) Η μάθηση των Μαθηματικών συντελείται μέσα από την επίλυση 

προβλημάτων, τα οποία παίρνουν τη μορφή αφόρμησης και κινητοποιούν το 

μαθητή να προβληματιστεί ώστε να αναζητήσει τη λύση.  

γ) Ο ρόλος της κοινωνικής ομάδας για τη μάθηση είναι καθοριστικός 

μιας και η κονστρουκτιβιστική θεωρία αναδεικνύει το ρόλο του κοινωνικού πε-

ριβάλλοντος και των συστατικών του στη διαδικασία της μάθησης. 

Πιο αναλυτικά:  

Όσον αφορά στην πρώτη αρχή της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, έχει 

παρατηρηθεί ότι τα παιδιά προτιμούν να κατασκευάζουν δικούς τους τρόπους 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, παρά να ακολουθούν τις υποδείξεις 

των δασκάλων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι μαθητές βασίζονται στις 

προηγούμενες μαθηματικές τους γνώσεις. Χωρίς να βιώνουν υποδείξεις από 

τους δασκάλους έρχονται οι ίδιοι σε γνωστικό αδιέξοδο όταν οι ήδη υπάρχου-

σες γνώσεις τους αποδεικνύονται ελλιπείς ή ακατάλληλες για τις προβληματι-

κές περιστάσεις που αντιμετωπίζουν.  

Όσον αφορά στη δεύτερη αρχή του κονστρουκτιβισμού, οι καταστάσεις, 

τις οποίες οι μαθητές βρίσκουν προβληματικές, τους κινητοποιούν και προ-

σελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους. Ο τρόπος βέβαια που παρουσιάζεται 
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η προβληματική κατάσταση στους μαθητές παίζει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς πρέ-

πει να ακολουθεί βασικές αρχές, όπως να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά 

τους και να έχει νόημα για αυτούς. Τα παιδιά, δηλαδή, προσπαθούν να επι-

λύσουν εκείνα τα προβλήματα που ανήκουν στο φάσμα της νοητικής τους α-

νάπτυξης και εκείνα που τους κινητοποιούν την περιέργεια. Κατά αυτό τον 

τρόπο ενεργοποιείται ο μηχανισμός της μάθησης και οι μαθητές επιδεικνύουν 

συμμετοχικές διαδικασίες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου ο μαθητής λειτουρ-

γεί παθητικά, οι διαδικασίες δε λαμβάνουν σε καμία περίπτωση χώρα και οι 

μαθητές δεν κατανοούν και δεν προσδίδουν καμία αξία στις δραστηριότητες 

που τους ζητούνται.  

Τέλος, η θεωρία του κονστρουκτιβισμού δίνει έμφαση στο ρόλο και στη 

συμβολή της κοινωνικής ομάδας στην κατασκευή της γνώσης. Η διαφορά των 

ιδεών και των απόψεων των μελών της ομάδας προκαλεί αστάθεια, με αποτέ-

λεσμα να γίνεται αναδιοργάνωση της προηγούμενης γνώσης και κατάκτηση 

της νέας μέσα σε κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας.  

Όπως ήδη αναφέραμε, ο κονστρουκτιβισμός αποτελεί την πιο αποδε-

κτή θεωρία για τη μάθηση και τη διδασκαλία στις μέρες μας. Οι διδακτικές τε-

χνικές και μέθοδοι, ωστόσο, λείπουν ή βρίσκονται σε ένα πολύ αρχικό στάδιο. 

Εντούτοις, προσεγγίζει τη διδασκαλία περιγράφοντας τους σκοπούς και τις 

επιδιώξεις μιας τέτοιας θεωρίας. Βασική επιδίωξη της διδασκαλίας, των μεθό-

δων διδασκαλίας με βάση την κονστρουκτιβιστική θεωρία, αποτελεί η δημι-

ουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που να παρέχει πλήθος ευκαιριών. 

Μιλάμε για ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα παρωθεί και θα ενθαρρύνει το 

μαθητή να κατασκευάζει μόνος του τις μαθηματικές γνώσεις, μέσα από διαδι-

κασίες όπως η εξερεύνηση, ο πειραματισμός, ο σχηματισμός υποθέσεων, η 

γενίκευση, η αιτιολόγηση κ.ο.κ.. Τέτοιου είδους μαθησιακές δυνατότητες είναι 

δυνατόν σύμφωνα με τη θεωρία να εδραιώσουν την κατανόηση και να προ-

κρίνουν την ουσιαστική μάθηση. 

Η ουσιαστική μάθηση του μαθηματικού αντικειμένου συνιστά και απο-

τελεί μία από τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες και για να επιτευχθεί παρουσιά-

ζεται η ανάγκη να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι έρευνες που 

διεξάγονται με αφετηρία τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού μελετούν παραμέ-

τρους της μάθησης που εντοπίζονται στις ακόλουθες:  
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 στον τρόπο που χρειάζεται να προσαρμόζεται το αντικείμενο μάθησης 

στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες του μαθητή, προκει-

μένου να τον παρακινήσει, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του, 

 στον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο της μάθησης προσαρμόζεται 

στις πνευματικές και νοητικές ικανότητες του μαθητή και που αντικατο-

πτρίζουν το γνωστικό επίπεδο ανάπτυξής του, 

 στον τρόπο που οι διδακτικές τεχνικές και μέθοδοι θα προκαλέσουν ευ-

καιρίες αναδιοργάνωσης της προηγούμενης γνώσης και κατασκευής 

της καινούργιας· η διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης σε αυτές 

τις περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία καθώς και η μελέτη τεχνικών που θα 

θέσουν το μαθητή σε διαδικασίες τροποποίησης της πρότερης ελλι-

πούς ή ακατάλληλης γνώσης, 

 στη διερεύνηση των τρόπων και της ανάδειξης κατάλληλου μαθησιακού 

περιβάλλοντος και μαθησιακού υλικού που θα προάγει την ουσιαστική 

μάθηση και την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή· ωστόσο, διεξάγο-

νται ελάχιστες έρευνες που να διερευνούν τους τρόπους που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ώστε οι μαθητές να δείχνουν ελευθερία σκέψης 

και έκφρασης, καθώς και τρόπους που προάγουν την επικοινωνία του 

μαθητή με τους συμμαθητές τους και το δάσκαλο, 

 στην κατάλληλη ατμόσφαιρα της τάξης και τις μεθόδους που τις συνι-

στούν, όπως η ελευθερία λόγου, η άνεση, το ευχάριστο κλίμα, 

 στον προσωπικό τρόπο μάθησης των μαθητών, στο προσωπικό στυλ 

κάθε μαθητή· ελάχιστα διερευνάται επίσης στην Ελλάδα το μαθησιακό 

υλικό που μπορεί να χαρακτηριστεί γνήσια κονστρουκτιβιστικό: τα κρι-

τήρια που καθιστούν ένα περιβάλλον κονστρουκτιβιστικό καθώς και το 

μαθησιακό υλικό που πρέπει να είναι εξειδικευμένο καθώς και η μετα-

τροπή του ώστε να προωθεί τον προσωπικό τρόπο μάθησης των μα-

θητών διερευνάται ελάχιστα.  

 

Σε αυτές τις παραμέτρους δώσαμε έμφαση κατά τη διάρκεια της διδα-

κτικής μας παρέμβασης και δεν αρκεστήκαμε στη διαδικασία της μάθησης με 

γνώμονα την εννοιολογική αλλαγή, καθώς πιστεύουμε, όπως έχουμε ήδη α-
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ναφέρει, ότι στη διαδικασία της μάθησης εμπλέκονται όλοι οι παραπάνω πα-

ράγοντες. 

 

3.2. Γενικά στοιχεία για τη διδασκαλία των Μαθηματικών  

Η μαθησιακή διαδικασία δε μπορεί να θεωρείται αποτελεσματική στο βαθμό 

που δε συνοδεύεται από μία καλά οργανωμένη και συστηματική διδασκαλία. 

Περαιτέρω, όμως, θα πρέπει να διερευνήσουμε ποια συστατικά μίας οργανω-

μένης διδασκαλίας την κάνουν αποτελεσματική. Η διδασκαλία αυτή στηρίζεται 

πάντα στις αρχές κάποιας θεωρίας. Η συμβολή, όμως, συμπληρωματικών 

θεωριών προάγει την πολυφωνία σε μια μέθοδο διδασκαλίας που μπορεί, κά-

τω από συγκεκριμένες συνθήκες και υπό την κατάκτηση συγκεκριμένων στό-

χων, να συνιστά μια σύνθετη, συνδυαστική προώθηση αρχών από διάφορες 

θεωρίες. Θέλουμε ακριβώς να υπογραμμίσουμε πως υπάρχουν ποικίλες μέ-

θοδοι διδασκαλίας που έτσι κι αλλιώς προτάθηκαν στο πέρασμα των χρόνων 

με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εκτός, όμως, από τις με-

θόδους διδασκαλίας που επιλέγονται κάθε φορά και περιλαμβάνουν το σύνο-

λο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της μαθησιακής διαδικασίας, παρουσι-

άζονται και διαφορετικές μορφές διδασκαλίας, οι οποίες αναφέρονται σε μία 

συγκεκριμένη φάση της. Γίνεται, ωστόσο, προσπάθεια ώστε οι σύγχρονες μέ-

θοδοι διδασκαλίας μέσω των προγραμμάτων σπουδών να προάγουν και να 

προωθήσουν την ικανότητα σκέψης στο παιδί, τη σφαιρική ολοκλήρωση της 

προσωπικότητάς του και όχι την απλή αποθήκευση γνώσεων και την παθητι-

κότητα. Περαιτέρω λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την αλληλεπίδραση των 

μαθητών αναμεταξύ τους και την αλληλεπίδραση με το δάσκαλο. Τελικά, συ-

ζητείται έντονα η ανάγκη ευελιξίας, ώστε τέτοιες μέθοδοι διδασκαλίας να βρί-

σκουν εφαρμογή σε πολλά μαθήματα διαφορετικών αντικειμένων. 

 

3.3 Μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών 

Η διδασκαλία μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές μορφές προσέγγισης. Η 

πρώτη κατηγοριοποίηση που έγινε σύντομα ορατή αφορούσε σε δύο βασικές 

κατηγορίες: τη δασκαλοκεντρική και τη μαθητοκεντρική. Όπως γίνεται προφα-

νές, τα δασκαλοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας έχουν ως επίκεντρο το δάσκα-

λο, ο οποίος φέρει την ευθύνη της μετάδοσης της γνώσης στο μαθητή, ο ο-
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ποίος κατά κύριο λόγο έχει θέση ακροατή. Τα μαθητοκεντρικά μοντέλα, αντί-

θετα, έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή, ο οποίος είτε με τη βοήθεια του 

δασκάλου του είτε όχι, κατασκευάζει μόνος του τη γνώση συμμετέχοντας 

δραστήρια στη μαθησιακή διαδικασία. Παρακάτω θα κάνουμε μια σύντομη 

αναφορά στις πιο βασικές μορφές διδασκαλίας από τις οποίες εμείς χρησιμο-

ποιήσαμε στην έρευνά μας. 

Στην αφηγηματική προσέγγιση ή διάλεξη, το χαρακτηριστικό που ανα-

δεικνύεται είναι η παρουσίαση ενός θέματος από τον εκπαιδευτικό με τη μορ-

φή ενός μονολόγου. Πρόκειται περί ενός δασκαλοκεντρικό μοντέλου, σύμφω-

να με το οποίο ο εκπαιδευτικός ενέχει θέση πρωταγωνιστή και οι μαθητές ενέ-

χουν θέση παθητικών θεατών, οι οποίοι ακούνε και κρατάνε κάποιες φορές 

σημειώσεις, και όπου κατά κύριο λόγο υπερισχύει η αίσθηση της ακοής. Αν 

δίναμε σε αυτή την περίπτωση ένα σχηματικό μοντέλο, αυτό θα ήταν του πο-

μπού και του δέκτη.  

Η διάλεξη ήταν μια μορφή διδασκαλίας που είχε απήχηση στα παλιότε-

ρα χρόνια. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις καθώς και οι επερχό-

μενες θεωρίες μάθησης, οι οποίες υπογραμμίζουν το ρόλο της ενεργούς συμ-

μετοχής του παιδιού στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, συντάραξαν συθέμε-

λα αυτή τη μορφή διδασκαλίας. Ο μακροσκελής, χωρίς διακοπές, μονόλογος 

από την πλευρά του εκπαιδευτικού–αυθεντία από τη μία, και η παθητικότητα 

από το μέρος των μαθητών–ακροατών από την άλλη, αναδείχθηκαν ως πα-

ρωχημένα, αναχρονιστικά και διόλου αποτελεσματικά. Οι δυσκολίες των μα-

θητών δε μελετήθηκαν συστηματικά ώστε με ασφάλεια να εξαγάγουμε συμπε-

ράσματα ως προς αυτές τις δυσκολίες. Γεγονός όμως είναι πως ο δάσκαλος 

υποθέτοντας ότι οι μαθητές του κατείχαν κάποιες βασικές γνώσεις και είχαν το 

ίδιο γνωσιακό υπόβαθρο, παρουσίαζε την κάθε ενότητα χωρίς να λαμβάνει 

υπόψη του τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών, έδινε πολλές ασκήσεις 

εξάσκησης για το σπίτι και οι επαναλήψεις αφορούσαν σε πλήθος ασκήσεων 

διαβαθμισμένης δυσκολίας ακολουθώντας πιστά τη συμπεριφοριστική προ-

σέγγιση. Ο ρόλος του λάθους είχε επιβαρυντικό χαρακτήρα και η επανάληψη 

των κανόνων και των αλγόριθμων ήταν η καθημερινή ρουτίνα της μαθηματι-

κής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα όχι μόνο οι λεγόμενοι αδύνατοι μαθητές, μα 

και οι περισσότερο έμπειροι να μη μπορούν να παρακολουθήσουν. Ο βιβλιο-

κεντρισμός και το κυνήγι για να καλυφθεί η ύλη καθιστούσε τη διδασκαλία μο-
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νότονη, βαρετή και ξένη στα ενδιαφέροντα του μαθητή. Αποκτούσαν γνώσεις 

που στη συνέχεια δε μπορούσαν να συσχετίσουν με άλλα γνωστικά πεδία, δε 

μπορούσαν να εφαρμόσουν σε άλλες περιπτώσεις και δε μπορούσαν να γενι-

κεύσουν.  

Η αφηγηματική μορφή διδασκαλίας των Μαθηματικών αντιτίθεται στις 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης, καθώς περιορίζει την αυτενέργεια του μαθητή. 

Με τις σύγχρονες μεθόδους ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας η αφήγηση από 

το δάσκαλο οποιουδήποτε θέματος κρίνεται ανεπαρκής και ακατάλληλη.  

Σε αντίθεση με την αφηγηματική μορφή διδασκαλίας έρχεται η ανακα-

λυπτική μέθοδος διδασκαλίας η οποία είναι και χαρακτηρίζεται μαθητοκεντρι-

κή. Εδώ, ο μαθητής έχει ενεργητικό ρόλο. Η μάθηση παίρνει, στην προκειμένη 

περίπτωση, μία προσωπική διάσταση όπου ο ρόλος του δασκάλου ενέχει θέ-

ση βοηθητική, καθοδηγητική, συμβουλευτική, ενθαρρυντική. Ο μαθητής οδη-

γείται στη γνώση μέσω διαδικασιών όπως π.χ. η εξερεύνηση και ο πειραματι-

σμός. Ο βοηθητικός ρόλος του δασκάλου με τα ερωτήματα που εγείρει, τη βο-

ηθητική του στάση όπου διευκολύνεται η μάθηση, συντελεί στην καθοδηγού-

μενη ανακαλυπτική προσέγγιση, στην οποία ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία, την οποία, όμως, ελέγχει και καθοδηγεί ο εκπαιδευτι-

κός. Ακόμα και σ’αυτή την περίπτωση, όπου ο δάσκαλος με την κατάλληλη 

χρήση των ερωτήσεων που οδηγεί τη σκέψη του μαθητή και όχι τη μορφή της 

απάντησής του, ενέχει όρους γνήσιας ανακάλυψης από μέρους του μαθητή.  

Η ανακαλυπτική προσέγγιση, είτε είναι ελεύθερη, είτε καθοδηγούμενη, 

ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα βήματα:  

α) Ο καθορισμός προβλήματος όπου προκύπτει από καλά σχεδιασμέ-

νες δραστηριότητες που προάγουν την ανακάλυψη. Τέτοιες ανακαλυπτικές 

δραστηριότητες δεν έχουν τύχει συστηματικής έρευνας ως προς τα χαρακτη-

ριστικά τους, τα κριτήρια κατασκευής τους και τα αποτελέσματα που επιφέ-

ρουν.  

β) Η συγκέντρωση δεδομένων στοιχείων και η ανάλυσή τους από μέ-

ρους του μαθητή με τη διακριτική συμβολή του δασκάλου ως προς το καθο-

δηγητικό και βοηθητικό του έργο. Και σε αυτό το σημείο απουσιάζουν έρευνες 

που να μελετούν τον τρόπο που διαμορφώνεται μια τέτοια καθοδήγηση ανα-

καλυπτικού χαρακτήρα. 
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γ) Ο σχηματισμός υποθέσεων από μέρους των μαθητών που αφορούν 

στις ιδέες τους σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών τους, τις προσεγγί-

σεις τους σχετικά με τα μαθηματικά φαινόμενα. Τέτοιες υποθέσεις αναδεικνύ-

ουν τη μαθηματική ωριμότητα της σκέψης των μαθητών και οι αποκλίσεις από 

την ορθή απάντηση σηματοδοτούν, κατά κάποιο τρόπο, την κατανόηση των 

μαθητών σε μαθηματικές καταστάσεις που μελετούν.  

δ) Ο έλεγχος ισχύος της υπόθεσης αποτελεί βασική μαθηματική δεξιό-

τητα από μέρους των μαθητών και αφορά περαιτέρω σε μετα-γνωστικές δεξι-

ότητες. 

ε) Το τελικό συμπέρασμα στις μεθόδους ανακαλυπτικής διδασκαλίας 

πρέπει να αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν από τις δραστηριότη-

τες, μα περαιτέρω πρέπει να ενέχουν στοιχεία γενίκευσης.  

Οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις, η αφηγηματική και η ανακαλυπτική, 

αποτελούν τα δύο άκρα των διαφόρων προσεγγίσεων. Επειδή αποτελούν τα 

άκρα μεθόδων διδασκαλίας αμφισβητείται συχνά η αποτελεσματικότητά τους 

στο αντικείμενο των Μαθηματικών. Τόσο η διάλεξη με τη μορφή παρουσίασης 

όσο και η ελεύθερη ανακάλυψη δεν οδηγούν το μαθητή στην απόκτηση γνώ-

σης με ασφάλεια. Η μορφή καθοδηγούμενης ανακάλυψης αποτελεί πιθανόν 

μια πιο ασφαλή και ελπιδοφόρα διδακτική προσέγγιση.  

Στην καθοδηγούμενη ανακαλυπτική προσέγγιση προσδίδουν αρκετά 

και σημαντικά πλεονεκτήματα. Μέσα σε ένα ενεργητικό περιβάλλον όπου οι 

μαθητές συμμετέχουν δραστήρια στη μαθησιακή διαδικασία και παίρνουν 

πρωτοβουλίες ριζώνονται θετικές για αυτούς στάσεις. Οι ενδεχόμενες στάσεις 

των μαθητών παίζουν σημαντικό ρόλο για την αυτο-εικόνα που παρουσιάζουν 

και το αυτο-συναίσθημα σε σχέση με τις μαθηματικές τους δεξιότητες. Αυτές οι 

δεξιότητες που αφορούν σε τεχνικές και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 

τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν πραγματικές καταστάσεις με αυτοπεποίθηση 

και τελικά τους κινητοποιεί περαιτέρω. Μαθαίνουν να επικοινωνούν τόσο με 

τον εκπαιδευτικό τους όσο και μεταξύ τους, και να ανταλλάζουν διαφορετικές 

απόψεις, αναπτύσσοντας σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες. Το μαθησιακό 

γεγονός προκύπτει από την προσπάθεια που επιδεικνύει το ίδιο το παιδί προ-

κειμένου να οικοδομήσει τη νέα γνώση. Αυτός ο τρόπος εργασίας έχει ως συ-

νέπεια τη διατήρηση της κατακτηθείσας γνώσης για πολύ περισσότερο διά-

στημα και, περαιτέρω, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά σε 
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διαφορετικές προβληματικές καταστάσεις. Η έρευνα που συντελείται από τον 

ίδιο το μαθητή προκειμένου να γνωρίσει ένα νέο αντικείμενο, τονώνει την αυ-

τοπεποίθησή του και τον βοηθάει να γνωρίσει τις ικανότητές του.  

Ο δάσκαλος πρέπει να αποφασίζει και να ρυθμίζει κατάλληλα το βαθμό 

παρέμβασής του και καθοδήγησης των μαθητών με τρόπο ώστε ούτε οι μαθη-

τές να ακολουθούν στοχοθετημένες δραστηριότητες («χαλαρή» παρέμβαση) 

αλλά, επιπλέον, ούτε να παρεμβαίνει με τρόπο ώστε να απουσιάζει η αυτε-

νέργεια των μαθητών («σφιχτή» παρέμβαση). Το μαθησιακό υλικό που καλεί-

ται να χρησιμοποιήσει για τέτοιου είδους διδασκαλίες είναι της ευθύνης του και 

πρέπει να ελέγχει κατά πόσο είναι λειτουργικό. Το μαθησιακό υλικό που θα 

χρησιμοποιεί πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διατυπώνουν 

υποθέσεις καθώς και να τις ελέγχουν.  

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας μιας ενότητας Μαθηματικών συνιστά 

μία πολυσύνθετη και πολυ-επίπεδη διαδικασία, όπου διάφορες παράμετροι 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αναφέρουμε σχετικά κάποιες μορφές καθοδη-

γούμενης ανακάλυψης: 

α) Στη δειγματική μορφή διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός καλείται να πα-

ρουσιάσει και να επιδείξει μια διαδικασία μέσω της οποίας οι μαθητές καλού-

νται είτε να εξασκηθούν σε κάποια δεξιότητα είτε παρακολουθήσουν ιδίοις ό-

μασι την εξέλιξη ενός φαινομένου. Σε αυτή την περίπτωση, ο μαθητής παρα-

τηρεί και προσπαθεί να αναπτύξει την ανάλογη ικανότητα πραγματοποίησης 

αυτής της διαδικασίας. Η δειγματική διδασκαλία διευκολύνεται είτε με εποπτι-

κά μέσα είτε με εργαστηριακό εξοπλισμό είτε με χρήση γεωμετρικών οργάνων, 

κ.ά.. 

β) Στη διδασκαλία με φύλλα εργασίας, δίνονται από τον εκπαιδευτικό 

στους μαθητές γραπτές οδηγίες με τις οποίες κατευθύνονται ως προς τις ε-

νέργειες που θα ακολουθήσουν. Η δημιουργία των φύλλων εργασίας πρέπει 

να γίνεται με παιδαγωγικά κριτήρια καθώς ο δάσκαλος οφείλει να προσέχει τη 

στοχοθεσία των δραστηριοτήτων, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και να προά-

γει την ομαδοσυνεργατικότητα, όπου αυτό επιβάλλεται. Η συμμετοχή των 

παιδιών γίνεται ενεργητική εντός μιας ομάδας, και γίνεται με γραπτό τρόπο, 

ενώ, στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών παρουσιάζονται 

από τους αντιπροσώπους κάθε ομάδας στο σύνολο της τάξης.  
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γ) Με μια εργαστηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας η ανάπτυξη της 

αυτενέργειας και της δημιουργικότητας του μαθητή πολλαπλασιάζεται. Η ενα-

σχόληση και δραστηριοποίηση του μαθητή με κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα– 

εργαλεία, και ο πειραματισμός που προκύπτει από τέτοιες ενασχολήσεις, πα-

ρέχουν την ευκαιρία είτε οργάνωσης είτε αναδιοργάνωσης είτε τροποποίησης 

των προϋπαρχουσών γνώσεων και την οικοδόμηση νέων γνωστικών δομών. 

Η εργαστηριακή μορφή διδασκαλίας εφαρμόζεται όχι μόνο στις μικρότερες τά-

ξεις, όπου τα παιδιά βρίσκονται στο στάδιο των συγκεκριμένων συλλογισμών, 

αλλά και σε μεγαλύτερες, ακόμα και σε ομάδες ενηλίκων, γιατί αποδεικνύεται 

ότι τέτοιες μορφές διδασκαλίας διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης. Μία 

εργαστηριακή μορφή διδασκαλίας απαιτεί σωστή οργάνωση του μαθήματος 

με την εξασφάλιση υλικών για όλους τους εμπλεκομένους μαθητές, στην προ-

αγωγή και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τους, στη συνεχή παρακο-

λούθηση της εργασίας τους και χορήγηση βοήθειας, στην επιβράβευση της 

πρωτοβουλίας, της φαντασίας, της πρωτοτυπίας τους, στη διασφάλιση ακίν-

δυνων συνθηκών εργασίας κ.ά.. 

δ) Με τη συνεργατική μορφή διδασκαλίας που μπορεί να πάρει τη 

μορφή καθοδηγούμενης ανακάλυψης, ο εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε 

ομάδες των 4-5 παιδιών, σύμφωνα με το κοινωνιόγραμμα που θα έχει δημι-

ουργήσει. Οι ομάδες αυτές αναλαμβάνουν να διερευνήσουν κάποιο θέμα ή να 

επιλύσουν κάποιο πρόβλημα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Μια τέτοια μορ-

φή προσέγγισης βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη, τους μα-

θαίνει να συνεργάζονται, να αλληλοβοηθούνται και να επικοινωνούν, μιας και 

οι διάφορες απόψεις που ακούγονται σε κάθε ομάδα ενισχύουν και εμπλουτί-

ζουν το υλικό που επεξεργάζονται. 

ε) Η μορφή διδασκαλίας με ερωτήσεις αποτελεί μια σημαντική διδακτική 

επιλογή, μιας και συνήθως οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

έχουν χρήση αξιολόγησης ή έχουν ελεγκτικό χαρακτήρα και φύση. Η χρήση, 

όμως, των ερωτήσεων αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα διδα-

σκαλίας των Μαθηματικών, αν και όχι τόσο διαδεδομένα, καθώς στη χώρα 

μας επικρατεί ακόμα ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας που προκρίνει τη 

διάλεξη ως μέθοδο διδασκαλίας. Οι ερωτήσεις που τίθενται από τον εκπαιδευ-

τικό πρέπει να σχεδιάζονται με ποικίλα παιδαγωγικά κριτήρια και διαφέρουν 

ως προς τη διατύπωση και το στόχο που εξυπηρετούν. Έτσι μπορούμε να κα-
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τηγοριοποιήσουμε τις ερωτήσεις αυτές ως προς διαφορετικούς άξονες. Ερω-

τήσεις που εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών, ερωτήσεις ενθάρρυνσης και 

εξερεύνησης, ερωτήσεις εισαγωγής σε ένα νέο θέμα διδασκαλίας, ερωτήσεις 

που συντελούν στη συνειδητοποίηση και εμπέδωση των διαφόρων μαθηματι-

κών εννοιών και τεχνικών, ερωτήσεις διαγνωστικές, αξιολόγησης κ.λπ.. Η δια-

τύπωση ερωτήσεων γίνεται στοχευμένα και ο ρόλος τους στη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας παίζει καταλυτικό ρόλο. Πριν διατυπώσει ο δάσκαλος μια ερώτη-

ση πρέπει να αναρωτηθεί: πότε διατυπώνω μια ερώτηση, για ποιο λόγο, πότε, 

πώς. Οι ερωτήσεις πρέπει να κινητοποιούν τους μαθητές και σε καμία περί-

πτωση να μην τους οδηγούν σε αδιέξοδο. Ο σκοπός των ερωτήσεων πρέπει 

να προάγει τη διαδικασία της μάθησης και όχι να λειτουργεί ανασταλτικά. Οι 

ερωτήσεις πρέπει να είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν την 

ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να μην αποκλείο-

νται από τη μαθησιακή διαδικασία (κυρίως με ερωτήσεις απομνημόνευσης).  

Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη δεν περιορίζεται στις παραπάνω μορ-

φές. Η διδασκαλία των Μαθηματικών μπορεί να συνδυάσει διάφορες μορφές 

διδασκαλίας ανάλογα με τις μαθησιακές συνθήκες που θέλει να προάγει ο δά-

σκαλος. Σε κάθε περίπτωση, η καθοδηγούμενη ανακάλυψη που προάγει την 

οικοδόμηση της γνώσης από μέρους του μαθητή διέπεται από αρχές σχετικά 

με τα συστατικά της διδακτικής μεθόδου:  

α) Η παρουσίαση της κάθε ενότητας και του κάθε θέματος από τον εκ-

παιδευτικό οφείλει να αποφεύγει το βιβλιοκεντρισμό και το δασκαλοκεντρισμό. 

Η παρουσίαση ενός θέματος οφείλει να ακολουθεί τις αρχές της πρόκλησης 

του ενδιαφέροντος των μαθητών, να εγείρει τον προβληματισμό και, κυρίως, 

την ανάγκη του προβληματισμού. Άρα, σύμφωνα με την καθοδηγούμενη ανα-

καλυπτική μέθοδο, η διδασκαλία προτείνεται να ξεκινά με θέματα που έχουν 

νόημα για το μαθητικό πληθυσμό και να αντανακλά τους προβληματισμούς 

αυτού του πληθυσμού. 

β) Η συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών δίνει έμφαση στην 

ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία. Το σχήμα διδα-

κτικής μεθοδολογίας που ανταποκρίνεται σε αυτό του πομπού–εκπαιδευτικού 

και δέκτη–μαθητή έχει αποδειχθεί μη αποτελεσματικό, αφού δε διέπεται από 

όρους διάλογου, συνεργασίας, αντιπαράθεσης ή ελευθερίας έκφρασης των 

μαθητών.  
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γ) Ο εργαστηριακός τρόπος ενασχόλησης, όχι μόνο στο μάθημα των 

Μαθηματικών ή της Φυσικής, αναπτύσσει κοινωνικές, συναισθηματικές δεξιό-

τητες στους μαθητές. Ασκούνται στο δημόσιο λόγο, στο διάλογο, στη διερεύ-

νηση της επιστημονικής αλήθειας και στις μεθόδους επιστημονικής εργασίας. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι δεξιότητες που αναπτύσσει τον καθιστούν 

συνεργάτη, καθοδηγητή και όχι αυθεντία και μεταδότη της γνώσης που κατέ-

χει. Περιηγείται στο χώρο της τάξης και συνομιλεί με όλους τους μαθητές. Το 

βασικό χαρακτηριστικό των Μαθηματικών είναι η εξερεύνηση. Η εξερεύνηση 

αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της διδασκαλίας που έχει τη μορφή καθο-

δηγούμενης ανακάλυψης. Η ερευνητική εργασία δίνει την ευκαιρία στο μαθητή 

να πάρει πρωτοβουλία και να αυτενεργήσει. Μόνο έτσι θα κατακτήσει για πά-

ντα το μαθηματικό αντικείμενο. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε όλους τους 

χώρους της τάξης και δε μένουν ακίνητοι στην καρέκλα τους παρακολουθώ-

ντας το δάσκαλο που μένει αμετακίνητος μπροστά από τον πίνακα. 

δ) Οι διδακτικές δραστηριότητες που επιλέγονται σε τέτοιας μορφής δι-

δασκαλίας αφορούν σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που προσο-

μοιάζουν σε πραγματικές προβληματικές καταστάσεις. Τα προβλήματα–

μαθηματικά σενάρια που χρησιμοποιούνται βοηθούν ώστε η αποκτηθείσα 

γνώση να μεταφέρεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής 

ζωής, στην κατανόηση της φύσης, στην προσαρμογή του ανθρώπου στο γύ-

ρω περιβάλλον του. Η διδασκαλία των Μαθηματικών, επομένως, θα πρέπει 

να επικεντρώνεται σε προβλήματα που προκύπτουν μέσα από τη ζωή. Η δι-

δασκαλία με αυτό τον τρόπο δίνει κίνητρο στους μαθητές να ασχοληθούν πε-

ρισσότερη ώρα με αυτά και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους ώστε να α-

νταπεξέλθουν σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκτός σχολείου.  

ε) Η μάθηση δεν είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία οι μαθητές 

μπορούν να κατανοήσουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη της. Οι μικροί μαθητές 

δεν κατανοούν την αναγκαιότητά της, ούτε προσβλέπουν σε μελλοντικά σχέ-

δια που αφορούν σε δεξιότητες κοινωνικής ένταξης και επαγγελματικής σταδι-

οδρομίας. Χρέος και αποστολή του εκπαιδευτικού είναι να κινητοποιήσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών του. Οφείλει ο εκπαιδευτικός να εντάξει στη διδακτι-

κή του μεθοδολογία δραστηριότητες που θα αναπτύσσουν το κίνητρο των μα-

θητών καθώς και την πρόκληση ενδιαφέροντος, μιας και η κινητοποίηση και 

το ενδιαφέρον των μαθητών δεν αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό τους, αλλά 
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προκαλείται μέσω των δραστηριοτήτων με τις οποίες εμπλέκεται. Η πρόκληση 

δε, θετικής στάσης από μέρους των μαθηματικών δε θα προκύψει αυτόματα 

από τους μαθητές. Θα προκύψει, όμως, αυθόρμητα όταν βιώνει την επιτυχία 

μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων και όταν διαπιστώσει ότι οι γνώσεις του 

μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητά του. Ο ίδιος ο δάσκαλος ο-

φείλει να επιδεικνύει ενθουσιασμό μέσα από την ενασχόλησή του σε δραστη-

ριότητες με τους μαθητές του. Μόνο έτσι θα μπορέσει τους μεταδώσει θετικές 

στάσεις για τα Μαθηματικά. Η πρωτοβουλία που θα επιδείξουν οι μαθητές οι-

κοδομείται μέρα τη μέρα, όταν οι μαθητές διαπιστώσουν ότι έχουν λόγο στη 

μαθησιακή διαδικασία και αντιμετωπίζονται από το δάσκαλο ως συνομιλητές, 

όπου προάγεται η διερεύνηση μαθηματικών ζητημάτων και όχι οι ελεγκτικές 

και αξιολογητικές διαδικασίες που οδηγούν τους μαθητές σε μια άκαρπη βαθ-

μοθηρία. 

 

3.4 Δυσκολίες στη μάθηση των Μαθηματικών  

Απόψεις γύρω από το μάθημα των Μαθηματικών υπογραμμίζουν τη δυσκολία 

και το αίσθημα δυσφορίας που αυτό προκαλεί στους μαθητές τόσο στην πρω-

τοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι δυσκολίες των μαθητών 

αντανακλούν τόσο τις διδακτικές επιλογές που εφαρμόζονται κατά τη μαθησι-

ακή διαδικασία όσο και τις πεποιθήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα Μα-

θηματικά. Είναι πεποιθήσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους στό-

χους του γνωστικού αντικειμένου. Η στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με 

τους τρόπους διδασκαλίας και τη μεθοδολογία που ακολουθούν επιτείνει πε-

ρισσότερο τις δυσκολίες των μαθητών καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών ως 

μάθημα ενός σχολικού προγράμματος που ακολουθεί συγκεκριμένες ώρες 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα στο σύνολο των μαθημάτων. Παρακάτω θα προ-

σπαθήσουμε να περιγράψουμε τις συνθήκες που καθιστούν υπαρκτή τη δυ-

σκολία των μαθητών στο μάθημα των Μαθηματικών: 

α) Η αυστηρή σειρά του μαθήματος, που από τη φύση του διακρίνει το 

μάθημα των Μαθηματικών, υποστηρίζοντας έτσι τη συνοχή και τη συνεκτικό-

τητά των ενοτήτων καθώς οι μαθηματικές έννοιες βασίζονται στις προηγούμε-

νές τους, προσδίδει στην ιεραρχική φύση του μαθήματος αυξημένη δυσκολία 
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σε μαθητές που παρουσιάσουν τα λεγόμενα «κενά», δηλαδή γνώσεις που δεν 

έχουν κατακτήσει από προηγούμενες ενότητες και τους ακολουθούν σε κάθε 

επόμενη ενότητα. Παρότι το πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα είναι σπειρο-

ειδές, κατά το πρότυπο του Bruner, και οι ίδιες έννοιες εμπλουτίζονται και εμ-

βαθύνονται χρόνο με το χρόνο, φαίνεται ότι η διδακτική επιλογή να μη διερευ-

νώνται οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών επιτείνει την κατάσταση.  

β) Η μαθηματική γλώσσα που αφορά στην ειδική ορολογία των Μαθη-

ματικών, δηλαδή η γλώσσα των συμβόλων και των παραστάσεων, δυσχεραί-

νει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και αποτελεί εμπόδιο στην 

προσπάθειά τους να κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες. Η μαθηματική γλώσ-

σα που δεν προκύπτει από μετάφραση από τη μία αναπαράσταση στην άλλη 

ή δεν προκύπτει αβίαστα από την ενασχόληση των μαθητών στη μαθηματική 

γλώσσα προκαλεί στα παιδιά αποστροφή. Η πεποίθηση που έχουν οι εκπαι-

δευτικοί ότι η σημειολογία των Μαθηματικών γίνεται άμεσα αντιληπτή χάρη 

στις πολλές επαναλήψεις και την εξάσκηση σε ασκήσεις, δε δείχνει να διευκο-

λύνει τη μαθησιακή διαδικασία και να ανακουφίζει τις δυσκολίες των μαθητών.  

γ) Η χρήση κανόνων δια μέσου της τυποποιημένης χρήσης της γλώσ-

σας καθιστούν τα Μαθηματικά ένα γνωστικό αντικείμενο χωρίς νόημα. Κυρίως 

στην περίπτωση των κλασμάτων, που η χρήση κανόνων είναι εκτεταμένη, ε-

πιτείνουν τις δυσκολίες των μαθητών. Οι μαθητές κάνουν λάθη που δεν αντι-

κατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες (δηλαδή την αδυναμία τους για κα-

τανόηση) και τις ικανότητές τους. Η απαίτηση δε των εκπαιδευτικών για απο-

μνημόνευση αυτών των κανόνων αυξάνει την αποστροφή των μαθητών.  

δ) Οι μαθητές παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές στον τρόπο και στο 

στυλ μάθησης των Μαθηματικών. Ο τρόπος μάθησης των μαθητών και το 

στυλ μάθησης που υιοθετούν δεν αντανακλά μόνο το χαρακτήρα τους, όπως 

επιμένει να πιστεύει μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, πολλές φο-

ρές αντανακλά τις διδακτικές επιλογές του δασκάλου, το δικό του στυλ διδα-

σκαλίας, το κοινωνικό περιβάλλον και τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί από 

τη μορφή διδασκαλίας του εκπαιδευτικού. Περαιτέρω, οι ατομικές διαφορές 

που επιδεικνύουν οι μαθητές και που αφορούν σε μνημονικές δυνατότητες και 

νοητικές δυσλειτουργίες εξαιτίας νευρολογικών προβλημάτων (μνήμη μικρής 

χωρητικότητας, δυσκολία στη λεκτική τους ικανότητα και δυσλειτουργία του 

εγκεφάλου) καθιστούν επιβεβλημένη την ανάγκη επιλογής εκείνων των μορ-
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φών διδασκαλίας που σχεδιάζονται με σοβαρό προβληματισμό και υπευθυνό-

τητα. Οι βασικότερες ατομικές διαφορές που επηρεάζουν τη διδασκαλία, αλλά 

και τη μάθηση του μαθηματικού αντικειμένου, είναι οι ακόλουθες: όλοι οι μα-

θητές δεν έχουν τις ίδιες επιδόσεις στα Μαθηματικά, ωστόσο έχουν δικαίωμα 

σε εκπαιδευτικές συνθήκες που σέβονται τις ατομικές διαφορές του μαθητικού 

πληθυσμού. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές δε μαθαίνουν με τους ίδιους 

ρυθμούς. Ο ρυθμός μάθησης των μαθητών πρέπει να σηματοδοτεί τα κριτή-

ρια κατασκευής γνήσιων μαθησιακών υλικών που διέπονται από τις αρχές του 

κονστρουκτιβισμού. Η επανάληψη και η εξάσκηση σε πλήθος όμοιων ασκή-

σεων δε θα επιφέρει τη μάθηση. Η αλλαγή όμως του μαθησιακού υλικού και 

της μεθοδολογίας μπορεί να αποδείξει ότι ο ρυθμός μάθησης των μαθητών 

είναι ένας μύθος και αποτελεί μία παραφιλολογία που μεγεθύνει ένα πρόβλη-

μα που δεν υπάρχει, εφόσον δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά η εφαρμογή και 

χρήση κατάλληλου μαθησιακού υλικού στους μαθητές που χαρακτηρίζονται 

αργοί ως προς το ρυθμό μάθησης. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το 

ρυθμό μάθησης, το διαφορετικό επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των μαθητών 

είναι γεγονός που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Αυτές οι διαφορές της νοη-

τικής ανάπτυξης σηματοδοτούν την ανάγκη χρήσης κατάλληλων μεθόδων 

που συνιστά η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Περαιτέρω διαφορές στην προ-

σωπικότητα των μαθητών καθιστούν την ανάγκη ευελιξίας της μαθησιακής δι-

αδικασίας ως προς την επιλογή ή όχι σύσταση ομάδων εργασίας, χρήση ή όχι 

του εγχειριδίου, χρήση ή όχι οπτικοακουστικών μέσων, καθώς διαφέρουν τό-

σο ο βαθμός συγκέντρωσης των μαθητών, όσο και χαρακτηριστικά όπως η 

εξωστρέφεια και γενικότερα οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. Η προσω-

πικότητα των μαθητών επηρεάζει άμεσα τόσο το σχεδιασμό της διδασκαλίας 

όσο και την πορεία κατά την εφαρμογή της. Ο δάσκαλος, γνωρίζοντας την 

προσωπικότητα των μαθητών του, είναι δυνατό να τροποποιεί κατάλληλα τις 

δραστηριότητες ώστε να ενθαρρύνει τους συνεσταλμένους ή εσωστρεφείς μα-

θητές ή να μετριάζει τον αυθορμητισμό και την παρορμητικότητα άλλων που 

βιάζονται να δώσουν απαντήσεις, χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό της σκέψης 

του και έλεγχο των αποφάσεων του. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός μιας 

διδασκαλίας οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη, εκτός από τα γνωστικά χα-

ρακτηριστικά των μαθητών, και τις προϋπάρχουσες ιδέες τους και τα χαρα-

κτηριστικά της προσωπικότητάς τους.  



Σουβλίδη Μαρία - Η Αναπαράσταση του Αριθμού Ένα (1) στην Περίπτωση των Καταχρηστικών Κλασμάτων 

ΕΚΠΑ – ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Μ.Ι.Θ.Ε. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - 48 - 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες και εργασίες με σκοπό 

τη μελέτη της επίδρασης του συναισθηματικού παράγοντα στη μάθηση των 

Μαθηματικών που προκύπτει όχι μόνο από την προσωπικότητα των μαθητών 

αλλά και από τις συνθήκες μάθησης που επικρατούν. Οι στάσεις που προκύ-

πτουν ως αποτέλεσμα και τα συναισθήματα που έχουν οι μαθητές για τα Μα-

θηματικά διαφέρουν. Κάποιοι νιώθουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση από την 

ενασχόλησή τους με τα Μαθηματικά, άλλοι αισθάνονται δυσφορία ενώ άλλοι 

αδιαφορούν. Αρκετοί μαθητές διακατέχονται από άγχος και από φόβο για το 

μαθηματικό αντικείμενο, κάτι που διαπιστώσαμε και από την έρευνά μας. Τα 

συναισθήματα που γεννιούνται στους μαθητές και που είτε τα κάνουν έκδηλα 

στους εκπαιδευτικούς είτε βρίσκονται σε άδηλη κατάσταση, επηρεάζουν τη 

μαθησιακή διαδικασία και αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα της αποτυχί-

ας των μαθητών. Η λεγόμενη μαθηματικοφοβία είναι γεγονός και εκφράζει α-

κριβώς το φόβο των μαθηματικών να καταπιαστούν με μαθηματικές δραστη-

ριότητες εξαιτίας των αρνητικών εμπειριών που βιώνουν και καθιστούν τις ε-

πιδόσεις τους μειωμένες. Τελικά, το μαθηματικό αντικείμενο γίνεται ένα απο-

κρουστικό αντικείμενο που οδηγεί πολλούς μαθητές στην εγκατάλειψη κάθε 

προσπάθειας ενασχόλησης με τα Μαθηματικά. Ο φόβος, επομένως, που πα-

ρουσιάζουν οι μαθητές για τα Μαθηματικά έχει τις αιτίες του σε εξωτερικά αίτια 

που αφορούν σε επιλογές διδακτικές και το διαμορφωμένο περιβάλλον από 

εξωγενείς παράγοντες που δυσχεραίνουν όχι μόνο την κατανόηση του γνω-

στικού αντικειμένου μα επιτείνουν και την απέχθεια της δραστηριοποίησης με 

αυτό. Η επαναλαμβανόμενη ανακοίνωση των εκπαιδευτικών περί χρησιμότη-

τας των Μαθηματικών δεν αυξάνει την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου 

και δεν προκαλεί κινητοποίηση, γιατί, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι μαθητές 

του Δημοτικού σχολείου δεν αντιλαμβάνονται τα μακροπρόθεσμα οφέλη της 

μελέτης των Μαθηματικών. Η ιδιαίτερη φύση του μαθήματος με την αλυσιδω-

τή σειρά των εννοιών μπορεί να τύχει ευελιξίας αν ο εκπαιδευτικός επιλέγει 

δραστηριότητες διαθεματικές και διεπιστημονικές ώστε να ξεπερνούν τη μονο-

τονία που προκαλεί αυτή η ιεραρχημένη σειρά στις ενότητες του σχολικού εγ-

χειριδίου και να δίνεται η δυνατότητα μέσω τέτοιων διαθεματικών εργασιών 

ώστε να μελετώνται εκ νέου μαθηματικά φαινόμενα που έχουν διδαχτεί στο 

παρελθόν. 
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Η ασκησιομανία, η βαθμοθηρία, τα διαγωνίσματα και η ελεγκτική διαδι-

κασία αξιολόγησης είναι μερικά από τα κύρια αίτια της μαθηματικοφοβίας. Η 

αξιολόγηση οφείλει να πάρει τις σωστές της διαστάσεις που κατά κύριο λόγο 

είναι διαγνωστικές και περαιτέρω ρυθμιστικές ώστε οι μαθητές να κατανοή-

σουν περισσότερο την ανάγκη ελέγχου και αυτοελέγχου, ρύθμισης και αυτορ-

ρύθμισης. Η εκπαίδευση στρατηγικών αυτορρύθμισης και ελέγχου της μαθη-

ματικής τους σκέψης προτείνεται να πραγματοποιείται στο κοινωνικό περι-

βάλλον της σχολικής κοινότητας όπου οι διαφορετικές απόψεις θα αναδείξουν, 

με τρόπο τεκμηριωμένο αλλά αυθόρμητο, τις αποτελεσματικές λύσεις που εί-

ναι και οι ορθές. Η ανάγκη διατύπωσης των λύσεων ως αποτελεσματικών δί-

νει ακριβώς στους μαθητές την αίσθηση πως η μαθηματική ενασχόληση και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων δε γίνεται προς χάριν προσωπικής αξιολόγησης 

άλλα προς χάριν εύρεσης μίας αποτελεσματικής λύσης σε ένα μαθηματικό 

πρόβλημα που αφορά στον ίδιο το μαθητή και ανταποκρίνεται στις δικές του 

ανάγκες. Οι διάφορες προκαταλήψεις που δεν έχουν εγκαταλείψει οι εκπαι-

δευτικοί περί συσχετίσεων των επιδόσεων στα Μαθηματικά με διαφυλετικά 

χαρακτηριστικά περί ειδικών μαθηματικών ικανοτήτων, οδηγούν πολλές φορές 

τους μαθητές σε αρνητική στάση και φόβο για τα Μαθηματικά. Η διδασκαλία, 

τέλος, η οποία στηρίζεται στην απομνημόνευση και όχι στην κατανόηση μέσω 

της ανακάλυψης, προξενεί αποστροφή και μεγαλύτερη απέχθεια για το μαθη-

ματικό αντικείμενο που ο μαθητής νιώθει ξένο. 

Η γνωστική υπερφόρτωση που εκδηλώνεται στους μαθητές μέσω της 

απομνημόνευσης κανόνων που δεν έχουν νόημα για αυτούς και δε γίνονται 

κατανοητοί από αυτούς, καθώς και η διδασκαλία των Μαθηματικών με τυπο-

ποιημένους τρόπους χωρίς την εξαγωγή των συμπερασμάτων από τους ί-

διους τους μαθητές αλλά εφαρμογή αφηρημένων κανόνων, επιτείνει το άγχος 

και τη μαθηματικοφοβία. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της αυτοπεποίθη-

σης των μαθητών. Οι φτωχές επιδόσεις, με τη σειρά τους, αυξάνουν και το 

φόβο των παιδιών για το μαθηματικό αντικείμενο. Δημιουργείται κατά αυτό τον 

τρόπο ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως από τις 

διδακτικές επιλογές του εκπαιδευτικού δε θα σταματήσει, αλλά θα ενισχύει το 

φαινόμενο. Ο συναισθηματικός τομέας επηρεάζει άμεσα τη μαθησιακή διαδι-

κασία με καταλυτικό τρόπο ώστε να διαμορφώνονται οι αντιλήψεις για τα Μα-

θηματικά, ήδη από νωρίς στη σχολική τους καριέρα, και είτε ενισχύουν είτε 
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μειώνουν την αυτοπεποίθησή τους καθώς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 

για τις επιδόσεις τους. Επομένως, είναι αναγκαίο να λαμβάνεται σοβαρά υ-

πόψη η συναισθηματική κατάσταση των μαθητών, έτσι όπως διαμορφώνεται 

στη μαθησιακή διαδικασία, γιατί θα καθορίσει όχι μόνο τις παρούσες επιδόσεις 

τους στο Δημοτικό σχολείο μα και τις μελλοντικές τους στη δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες που ανατίθενται στους μαθητές 

και ο τρόπος και ο λόγος για τους οποίους ζητούνται από τους μαθητές, μπο-

ρούν είτε να δυσχεραίνουν είτε να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία αρ-

κεί να σκεφτούμε τις παρακάτω διατυπώσεις: «Θέλω να λύσετε τις παρακάτω 

ασκήσεις», «Να μου λύσετε τα παρακάτω προβλήματα», «Ποιοι λόγοι καθι-

στούν ανάγκη να μελετήσουμε το παρακάτω μαθηματικό φαινόμενο». Αποτε-

λούν διατυπώσεις όπου δείχνουν άμεσα το στυλ διδασκαλίας και το προφίλ 

της διδακτικής μεθόδου που επιλέγουμε και προκρίνουμε ως εκπαιδευτικοί. 

  

4. Ρητοί αριθμοί. Αναπαραστάσεις και παρανοήσεις 

 

Σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθησης και την εννοιολογική 

αλλαγή, η από μέρους των εκπαιδευτικών γνώση της έννοιας των κλασμάτων 

δεν είναι αρκετή. Ανάμεσα σε όλες τις παραμέτρους που έχουμε προαναφέρει 

σημαντικό ρόλο παίζει η μελέτη των προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητών για 

το κλάσμα, η διερεύνηση των εναλλακτικών ιδεών με τις οποίες είναι εξοπλι-

σμένοι και οι δυσκολίες που φέρουν. Άλλωστε, παρακάτω θα δούμε ότι δυ-

σκολίες με την έννοια του κλάσματος δε φέρουν μόνο μαθητές του Δημοτικού 

σχολείου, αλλά και μαθητές τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της τριτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης, καθώς και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, μιας και αποδεικνύε-

ται ότι πράγματι η έννοια του κλάσματος είναι μια δυσνόητη έννοια. 

Οι ρητοί αριθμοί συνιστούν μία θεμελιώδη έννοια που αφορά στη μα-

θηματική εκπαίδευση, μιας και η γνώση αυτής της έννοιας αφορά σε πλήθος 

διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων πέρα από τα Μαθηματικά, όπως στη 

Φυσική, στη Χημεία, στην Οικονομία, στη Στατιστική κ.λπ.. Ένα ακόμη γεγο-

νός που αποδεικνύει τη θεμελιώδη αξία της εκπαίδευσης των μαθητών στην 

έννοια του κλάσματος και την αναδεικνύει ως μία από τις βασικότερες έννοιες 

που πρέπει να διδαχθούν στο Δημοτικό σχολείο, προκύπτει από τη συστημα-
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τική επιλογή της στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τόσο της πρωτοβάθμιας 

όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περισσότερες χώρες. Παρά την 

ιδιαίτερη έμφαση στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε όλες τις τάξεις, οι 

ρητοί αριθμοί παραμένουν μια έννοια δυσκολονόητη στους μαθητές. Η δυ-

σκολία αυτή αφορά τόσο στο να την περιγράψουν όσο και να την ερμηνεύ-

σουν και να την εφαρμόσουν σε προβληματικές καταστάσεις. Οι επιδόσεις 

των μαθητών σε ασκήσεις που αφορούν στα κλάσματα δείχνουν την αδυναμία 

των μαθητών στην πλειοψηφία τους και αυτό γίνεται φανερό από τα αποτελέ-

σματα πλήθους ερευνητικών εργασιών (Brousseau κ.ά., 2004). Από την άλλη, 

η διαμόρφωση ενός διδακτικού περιβάλλοντος και η εύρεση των κατάλληλων 

μαθησιακών δραστηριοτήτων που αφορούν στους κλασματικούς αριθμούς 

δεν είναι μια απλή διαδικασία (Sinicrope κ.ά., 2002). Ο τρόπος παρουσίασης 

της έννοιας από το δάσκαλο ή οι δραστηριότητες από μέρους των μαθητών 

που αναδεικνύουν την έννοια, καθώς και η σειρά που πρέπει να φέρει στην 

επιφάνεια μια διδακτική μεθοδολογία όσον αφορά τους ρητούς αριθμούς, τε-

λούν υπό διερεύνηση. Οι ρητοί αριθμοί είναι πράγματι μία έννοια που πραγ-

ματεύεται το Δημοτικό σχολείο ή υπερισχύει η έννοια του κλασματικού αριθ-

μού; Οι έρευνες που γίνονται σχετικά με τους ρητούς αριθμούς στο Δημοτικό 

σχολείο έχουν υπόσταση; Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου, μέχρι και τα 

μέσα της Στ’ τάξης, διδάσκονται τους κλασματικούς αριθμούς και δεν έχουν 

εισαχθεί στην έννοια του ρητού αριθμού, κάτι που, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών, λαμβάνει χώρα στην Α’ τάξη του Γυμνασίου. Δίνει το 

αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου τις διαφορετικές διαστάσεις 

του κλάσματος; Όλα αυτά τα ερωτήματα μας απασχόλησαν ιδιαίτερα στην έ-

ρευνά μας. 

Η παρουσίαση των κλασμάτων και η εργασία πάνω σε αυτά πρέπει να 

ακολουθεί ένα μοντέλο που να εκφράζει τις διάφορες διαστάσεις του κλάσμα-

τος (Γαγάτσης, 2004). Αυτό το θεωρητικό μοντέλο πρέπει να αναδεικνύει τις 

ακόλουθες διαστάσεις του κλάσματος: α) το κλάσμα ως μέρος όλου, β) το 

κλάσμα ως λόγος, γ) το κλάσμα ως μέτρο, δ) το κλάσμα ως διαίρεση, και ε) το 

κλάσμα ως πολλαπλασιαστής. Ένα τέτοιο θεωρητικό μοντέλο μπορεί να απο-

τελέσει και επεξηγηματικό πλαίσιο στις παρανοήσεις των μαθητών. Οι παρα-

νοήσεις και τα λάθη των μαθητών αφορούν σε παρανοήσεις τόσο επιστημο-

λογικής όσο και εννοιολογικής φύσης. 
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Σημαντικά λάθη των μαθητών αφορούν σε επιστημολογικά εμπόδια 

των φυσικών αριθμών. Στην περίπτωση διαίρεσης φυσικού με κλάσμα (6 : 1/2 

= 3), οι μαθητές ακολουθούν πολλές φορές τον αλγόριθμο της διαίρεσης που 

αφορά σε φυσικούς αριθμούς. Επιπλέον, σε πρόσθεση ομωνύμων κλασμά-

των (4/8 + 3/8 = 7/16) οι μαθητές, παραγνωρίζοντας το ρόλο του παρονομα-

στή, προχωρούν χωρίς διάκριση σε πρόσθεση τόσο των αριθμητών όσο και 

των παρονομαστών. Αντίστοιχα, στην περίπτωση πρόσθεσης ετερωνύμων 

κλασμάτων (1/2 + 1/3 = 1/5) δουλεύουν κατά τον ίδιο τρόπο.  

Οι παρανοήσεις αναφορικά με την εννοιολογική φύση των ρητών αριθ-

μών σχετίζονται με την πυκνή δομή των ρητών αριθμών όταν αναπαριστώνται 

στην αριθμογραμμή και έρχονται σε αντίθεση με τη διακριτή δομή των φυσι-

κών αριθμών. Οι φυσικοί αριθμοί συνιστούν το μοντέλο πάνω στο οποίο οικο-

δομείται η έννοια του κλασματικού αριθμού. Ως εκ τούτου, οι βασικότερες δυ-

σκολίες εννοιολογικής φύσης έχουν σχέση με τη θεώρηση του κλάσματος με 

μορφή κ / μ και τη συσχέτισή του με την απόλυτη αξία των φυσικών αριθμών 

κ και μ. Περαιτέρω, η θεώρηση των μαθητών ότι ανάμεσα σε δύο διαδοχικά 

κλάσματα δεν υπάρχει άλλος κλασματικός αριθμός ενισχύει τις παρανοήσεις 

εννοιολογικής φύσης. Επιπρόσθετα, η πεποίθηση των μαθητών ότι η κλασμα-

τική μονάδα είναι σταθερό μέγεθος δε βοηθάει στη διάκρισή τους από τους 

φυσικούς αριθμούς. Τελικά, ο αλγοριθμικός χειρισμός των αριθμητών ανεξάρ-

τητα από τους παρονομαστές δείχνει και εκφράζει τη δυσκολία των μαθητών 

να κατανοήσουν τη σχέση αριθμητή και παρονομαστή. Επίσης, η δυσκολία 

αποσύνδεσης του κλάσματος από μία συγκεκριμένη ποσότητα δεν τους διευ-

κολύνει να χτίσουν την έννοια του κλασματικού αριθμού.  

Η αλγοριθμική τυποποιημένη προσέγγιση μέσω πράξεων χωρίς νόημα 

επικεντρώνεται στην έμφαση της διαδικαστικής γνώσης. Τέτοια προσέγγιση 

πραγματοποιείται μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας, με συνέπεια να δημι-

ουργεί δυσκολίες στην κατανόηση των κλασματικών αριθμών καθώς οι διαδι-

κασίες εφαρμόζονται μηχανικά και οι κανόνες δεν προκύπτουν από τις ίδιες 

τις μαθησιακές δραστηριότητες (Hart, 1981· Kerslake, 1986· Ni, 2001, στο: 

Γαγάτσης κ.ά., 2004). 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία των κλασμάτων γίνεται πρόωρη χρήση 

συμβολικών αναπαραστάσεων που δε διευκολύνουν την κατανόηση. Οι πρό-

ωροι αλγόριθμοι και χρήση συμβόλων που επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο 
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στην υπο-έννοια «μέρος–όλο» και η συστηματική χρήση αναπαράστασης των 

κλασμάτων με το εμβαδόν του κύκλου υποστηρίζουν τη μη-εμβάθυνση στην 

έννοια και στην πρόκριση μιας μονομερούς έκφρασης των κλασματικών αριθ-

μών. Η προσέγγιση των κλασμάτων με τον τρόπο σκέψης που έχει διαμορ-

φώσει ο ενήλικας αναδεικνύει το συμβολικό τρόπο σκέψης του. Η προσέγγιση 

δε των κλασμάτων με το συμβολικό τρόπο σκέψης του ενήλικα, αντανακλά 

στις πεποιθήσεις του που πιθανόν να μην είναι ολοκληρωμένες, όπως θα φα-

νεί και στην έρευνά μας. Η έμφαση στη διαδικαστική γνώση με χρήση κανό-

νων χωρίς νόημα, αλγόριθμων και διαδικασιών που δεν ανταποκρίνονται σε 

προβληματικές καταστάσεις οδηγούν σε μηχανικές γνώσεις, γνώσεις που δεν 

αντανακλούν την κατανόηση και τη σύνδεση της έννοιας με πραγματικές κα-

ταστάσεις. Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν γιατί τις μαθαίνουν και πού βρί-

σκουν εφαρμογή.  

Μία ακόμη συνέπεια της παραδοσιακής διδασκαλίας είναι η μη διάκρι-

ση του κλασματικού αριθμού από τους άλλους αριθμούς (φυσικούς, ακεραί-

ους, δεκαδικούς). Η συστηματική απομόνωση των κλασματικών αριθμών από 

τα άλλα είδη αριθμών επιτείνει τις δυσκολίες των μαθητών. Η μονομερής δι-

δασκαλία και διάκριση των ενοτήτων σε φυσικούς, δεκαδικούς και κλασματι-

κούς αριθμούς και η μη-σύγκρισή τους συμβάλλει στη μη-κατανόηση του α-

ριθμού, γενικότερα, και του ρόλου που αυτός επιτελεί σε κάθε διαφορετική 

περίσταση. Ο ρόλος των αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευ-

τικοί λειτουργεί καταλυτικά στην κατανόηση του κλασματικού αριθμού. Οι α-

ναπαραστάσεις για τα κλάσματα είναι στερεότυπες, συχνά πολύ καθοδηγού-

μενες. Τον στερεοτυπικό τρόπο αναπαράστασης των κλασματικών αριθμών 

επιτείνουν και τα σχολικά εγχειρίδια. Συγκεκριμένα, το σχήμα παρουσιάζεται 

χωρισμένο σε τόσα μέρη όσα και ο παρονομαστής του κλάσματος με αποτέ-

λεσμα οι μαθητές απλά να καταμετρούν τόσα μέρη όσα και ο αριθμητής του 

κλάσματος και να σκιαγραφούν. Η αντίληψη που δημιουργούν–οικοδομούν οι 

μαθητές εξ αιτίας μιας τέτοιας στερεότυπης παρουσίασης είναι εσφαλμένη. 

Μια τέτοια στερεότυπη παρουσίαση και στερεότυπη διαδικασία καταμέτρησης 

οδηγεί τους μαθητές να στοχεύουν την προσοχή τους μόνο στον αριθμητή του 

κλάσματος, αγνοώντας το ρόλο του παρονομαστή. Άλλωστε, σε αυτή την πε-

ρίπτωση, ενισχύεται η διάσταση του κλάσματος ως μέρος–όλου και παρα-

γνωρίζονται οι άλλες διαστάσεις.  
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Είναι γνωστό από έρευνες ότι η διδασκαλία των ακέραιων αριθμών 

αποτελεί επιστημολογικό εμπόδιο στη διδασκαλία των ρητών αριθμών μιας 

και οι μαθητές εφαρμόζουν ιδιότητες αυτών των αριθμών όταν κάνουν πράξεις 

με κλασματικούς αριθμούς. Σύμφωνα με τις Σταφυλίδου και Βοσνιάδου (2002) 

(στο: Γαγάτσης κ.ά., 2001) οι μαθητές εργάζονται αδιακρίτως με τον αριθμητή 

και τον παρονομαστή ενός κλάσματος θεωρώντας τους ως δύο διαφορετικούς 

ακέραιους αριθμούς που λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι Φιλίππου & Χρήστου 

(1991) υπογραμμίζουν και επικεντρώνονται στην έλλειψη συνδέσεων ανάμεσα 

στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση των κλασματικών αριθμών. Αυτή η 

έλλειψη σύνδεσης φανερώνει την αποσπασματικότητα των γνώσεων που 

λαμβάνουν οι μαθητές από την παραδοσιακή διδασκαλία.  

 

5. Νοερές πράξεις 

 

Μελετώντας και διερευνώντας όλες εκείνες τις παραμέτρους που ερευνητικά 

αποδεικνύεται ότι συμμετέχουν στο πλαίσιο μάθησης, διαπιστώνει κανείς ότι 

νέα δεδομένα συμμετέχουν κάθε φορά από ερευνητικές δραστηριότητες, όπου 

τροποποιούν περαιτέρω το θεωρητικό υπόβαθρο, προκειμένου να προάγουμε 

και να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνει χώ-

ρα η μάθηση. Η μελέτη της λειτουργίας των νοερών υπολογισμών και οι στρα-

τηγικές από τις οποίες ακολουθούνται, παίζει ιδιαίτερο ρόλο κατά τη διαδικα-

σία της μαθηματικής ενασχόλησης, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Παρότι το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νέου σχολείου προκρίνει τη 

σημασία της ενασχόλησης με τους νοερούς υπολογισμούς, καθ’όλη τη διάρ-

κεια της εργασίας μας διαπιστώσαμε πως για διάφορους λόγους, που θα ανα-

λυθούν παρακάτω, οι εκπαιδευτικοί υποβαθμίζουν το ρόλο των νοερών πρά-

ξεων δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση αλγόριθμων με τυπικές διαδικασίες, 

όπου οι μαθητές διεκπεραιώνουν χωρίς, όμως, να κατανοούν. Αποδεικνύεται, 

ωστόσο, ότι η ικανότητα εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων νοερά προϋποθέτει 

την ενεργοποίηση γνωστικών λειτουργιών όπως της προσοχής, της μνήμης, 

της αντίληψης, λεκτικών και μετα-γνωστικών ικανοτήτων και, επομένως, η ε-

νασχόληση με τις νοερές πράξεις είναι πρώτιστης σημασίας (Bley & Thornton, 

1995∙ Τρούλης, 1992). 
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Η συστηματική διδασκαλία των νοερών και των κατ’εκτίμηση υπολογι-

σμών στο σχολείο συμβάλλει στην ανάπτυξη ποικίλων μαθηματικών ικανοτή-

των. Τέτοιες ικανότητες αφορούν στην αναγνώριση της ορθότητας ή της λογι-

κότητας ενός αποτελέσματος, στην πληρέστερη κατανόηση ποικίλων μαθημα-

τικών εννοιών (του κλασματικού αριθμού, στην προκειμένη περίπτωση) και 

διαδικασιών που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ κλασματικών αριθμών καθώς 

και στις μεταξύ τους πράξεις (Λεμονίδης, 2006). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι για να μπορούν οι μαθητές να εκτελέσουν νο-

ερούς και προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην περίπτωση των φυσικών α-

ριθμών πρέπει να έχουν κατανοήσει θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες και δε-

ξιότητες, όπως η αρίθμηση. Η απομνημόνευση σε απλές πράξεις πρόσθεσης, 

αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης συμβάλλει ιδιαίτερα στην επιτυ-

χία τέτοιου είδους υπολογισμών (Suydam, 1984). Περαιτέρω, για οποιοδήπο-

τε τύπο νοερών πράξεων όσον αφορά τους φυσικούς αριθμούς απαιτείται η 

καλή κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 

καθώς και της αξίας θέσης των ψηφίων που συμμετέχουν. Ο ρόλος της βρα-

χύχρονης μνήμης στην περίπτωση των νοερών υπολογισμών παίζει ιδιαίτερο 

ρόλο μιας και οι μαθητές πρέπει να συγκρατούν αριθμητικές πληροφορίες ενώ 

παράλληλα να επεξεργάζονται άλλες. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών αντιμε-

τωπίζει πολύ μεγάλη δυσκολία στην εκτέλεση νοερών πράξεων. Όταν όμως η 

διδασκαλία τροποποιείται και υλοποιείται με τρόπους που συναντά τις ιδιαίτε-

ρες μαθησιακές τους ανάγκες τους, οι μαθητές δείχνουν να έχουν καλύτερες 

επιδόσεις (Bley & Thornton, 1995). 

Αν η εκτέλεση νοερών πράξεων μεταφέρει με νοερό τρόπο τυποποιη-

μένες διαδικασίες και χρήσεις τυποποιημένων αλγόριθμων, τότε δεν αφορά σε 

γνήσια δραστηριότητα μαθηματικής σκέψης και τότε ενυπάρχει εντονότερα το 

στοιχείο της αβεβαιότητας ως προς την ορθότητα του αποτελέσματος. Επί-

σης, για οποιαδήποτε νοερή πράξη μπορούν να επιλεγούν εναλλακτικοί τρό-

ποι σωστής εκτέλεσης. Οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται με αυτούς με 

τους οποίους αισθάνονται ασφαλείς και, στη συνέχεια, να δοκιμάζουν και άλ-

λους. Η ακριβής εύρεση των απαντήσεων σε αριθμητικές πράξεις χωρίς τη 

βοήθεια των μικροϋπολογιστών ή τη γραπτή εκτέλεση των πράξεων αυτών, 

αποτελεί μία πολύ χρήσιμη δεξιότητα. Πολλά καθημερινά προβλήματα μπο-

ρούν να επιλύονται με τη νοερή εκτέλεση των πράξεων ή με την εκτίμηση του 
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αποτελέσματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βοηθηθούν οι μαθητές με 

συστηματική διδασκαλία και άσκηση στο Δημοτικό σχολείο ώστε να αναπτύ-

ξουν αυτές τις υπολογιστικές δεξιότητες.  

Πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν αριθμοί που είναι 

αποτέλεσμα κατ’εκτίμηση υπολογισμών («στο περίπου»). Η δημιουργία, μέσα 

στην τάξη, μίας γωνιάς αγοράς κατά τη διδασκαλία, βοηθά τους μαθητές να 

αντιληφθούν ότι δεν είναι απαραίτητη η ακριβής εκτέλεση των αριθμητικών 

πράξεων αλλά η εκτίμηση του αποτελέσματος. 

Σύμφωνα με τους Bley & Thornton (1995), σχετικά με την εκτίμηση, ο 

εκπαιδευτικός πρέπει κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών να στοχεύει με 

τρόπο συστηματικό όχι μόνο στην εκτέλεση νοερών πράξεων αλλά και στην 

κατανόηση από μέρους των μαθητών της αναγκαιότητας αυτής. Συγκεκριμέ-

να, οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι η εκτίμηση είναι ένας προσεγγιστι-

κός υπολογισμός και χρησιμοποιείται συχνά στην καθημερινή ζωή. Περαιτέ-

ρω, όμως, θα πρέπει να διακρίνουν πότε η εκτίμηση είναι ικανοποιητική και 

πότε δεν είναι ώστε να επιλέγουν τις κατάλληλες εναλλακτικές στρατηγικές ε-

κτίμησης ενός αποτελέσματος και να αξιολογούν την ορθότητα ή τη λογικότη-

τα των αποτελεσμάτων των αριθμητικών πράξεων ή των λύσεων των προ-

βλημάτων. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, στο 

πλαίσια των σχολικών μαθημάτων ή της καθημερινής ζωής, οι αριθμητικές 

πράξεις πρέπει να εκτελεστούν είτε νοερά είτε κατ’εκτίμηση. Με τις δραστηριό-

τητες και τα παραδείγματα που δίνονται στην εργασία μας σχετικά με τους νο-

ερούς υπολογισμούς που αφορούν στα κλάσματα στοχεύουμε στην παρουσί-

αση ενός πλαισίου με τις πιο σημαντικές στρατηγικές των νοερών υπολογι-

σμών μιας και δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί στρατηγικές για νοε-

ρούς υπολογισμούς σχετικά με τα κλάσματα, ούτε προβλέπεται συστηματική 

διδασκαλία για εκτέλεση νοερών πράξεων με τέτοιους αριθμούς. Θα δούμε 

αναλυτικά, παρακάτω, στη μέθοδο της εργασίας μας, πώς αυτό το κενό στο 

αναλυτικό πρόγραμμα επηρεάζει την κατανόηση των κλασμάτων από μέρους 

των μαθητών. 
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6. Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου κατά τη 

διαδικασία της μάθησης 

 

Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στη διδασκαλία των Μαθηματικών δεν 

μπορεί να παραγνωριστεί μιας και ιστορικά τόσο η λειτουργία του όσο και το 

περιεχόμενο αυτού αντικατόπτριζε το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο κάθε εποχής, 

έχοντας συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθούσαν την επικρατούσα θεω-

ρία για τη μάθηση και τη διδασκαλία. Για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα 

αποτελούσε το μοναδικό εργαλείο πηγής γνώσης–πληροφορίας και αποτε-

λούσε το μοναδικό πλαίσιο μάθησης που ο δάσκαλος έπρεπε να ακολουθεί 

πιστά με μία, θα λέγαμε, βιβλιοκεντρική στάση, αν όχι δασκαλοκεντρική. Τα 

σχολικά εγχειρίδια εξ αιτίας του κεντρικού ρόλου που έπαιξαν στη διδασκαλία 

έχουν αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης και αξιολόγησης. Έχουν χρησιμοποι-

ηθεί μέθοδοι που προσεγγίζουν είτε τη γνωσιακή, είτε τη διδακτική, είτε τη μα-

θησιακή, είτε την κοινωνικοποιητική και ιδεολογική λειτουργία, ενώ δεν έχει 

επιχειρηθεί η μελέτη και των τεσσάρων λειτουργιών τους (Ματσαγγούρας, 

2006). Διαπιστώνεται ότι αρκετοί ερευνητές μελετούν τα σχολικά εγχειρίδια ως 

ημιανεξάρτητες οντότητες επικεντρώνοντας τις παρατηρήσεις τους στο περιε-

χόμενο και το κείμενό τους (Pingel, 1999). 

Δεν πρέπει, όμως, να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα σχολικά βιβλία 

συνιστούν διδακτικά μέσα και καθορίζουν πολλές φορές με αποφασιστικό και 

καίριο τρόπο το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, τις διδακτικές δραστηριό-

τητες που πρέπει να ακολουθεί ο εκπαιδευτικός και τις μαθησιακές δραστηρι-

ότητες που αναπτύσσουν και δραστηριοποιούνται οι μαθητές (Ματσαγγούρας, 

2006). Οι εκπαιδευτικοί, φαίνεται από έρευνες, πως βασίζονται σχεδόν εξ ο-

λοκλήρου στα σχολικά εγχειρίδια και τα προτείνουν στους μαθητές ως την κύ-

ρια πηγή άντλησης πληροφοριών. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται επί του σχολι-

κού εγχειριδίου σε κάθε διδακτικό αντικείμενο μιας και μειώνουν το χρόνο 

προετοιμασίας τους για τη διδασκαλία και τυγχάνει έγκυρης και γενικής απο-

δοχής αφού προτείνεται από έναν επίσημο φορέα και, τελικά, μπορεί να απο-

τελέσει αντικείμενο επεξεργασίας χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες (Μπονίδης, 

2005). Το γεγονός ότι αποτελούν το κεντρικό μέσο για τη διδασκαλία φαίνεται 

να λειτουργεί περιοριστικά καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα σχολι-
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κά εγχειρίδια μειώνουν την αυτονομία τους στη σχολική τάξη καθώς διαμορ-

φώνουν το πλαίσιο της διδασκαλίας τους με τρόπο ομοιόμορφο και ισοπεδω-

τικό σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών σε ατομικό και κοινωνικό 

επίπεδο. 

Αυτό, ωστόσο, που πρέπει να μελετηθεί είναι ο τρόπος που οι εκπαι-

δευτικοί και οι μαθητές χρησιμοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια και ποιος είναι ο 

ρόλος τους στις σχολικές τάξεις. Οι Anderson & Tomkins (1983) επισημαίνουν 

ότι στην πράξη σημαντικό είναι να αποδεχθούμε ότι τελικά ο εκπαιδευτικός θα 

αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιηθεί το σχολικό εγχειρίδιο. Ο όρος «διδακτική 

της χρήσης του σχολικού εγχειριδίου» χρησιμοποιήθηκε από τον Lambert 

(2002) σε έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με τη χρήση και τις επιδράσεις που 

έχουν στη μάθηση τα σχολικά εγχειρίδια. Ο όρος αφορά στον τρόπο με τον 

οποίο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια, πώς τα προσαρ-

μόζουν ή πώς διαμορφώνουν το πλαίσιο για τη χρήση τους (Lambert, 2002). 

Ο όρος αναφέρεται στις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των σχολικών βι-

βλίων που μπορούν να διευκολύνουν ή να επιβραδύνουν τη διαδικασία της 

μάθησης. Η από μέρους του εκπαιδευτικού γνώση του παιδαγωγικού περιε-

χομένου και της διδακτικής χρήσης των σχολικών βιβλίων αλληλο-σχετίζονται. 

Είναι απαραίτητο συστατικό η γνώση του παιδαγωγικού περιεχομένου του 

σχολικού εγχειριδίου καθώς και η γνώση για τις έννοιες που οι μαθητές θεω-

ρούν δύσκολες. 

Απαραίτητο, όμως, συστατικό της γνώσης του εκπαιδευτικού αποτελεί 

και η διδακτική χρήση του σχολικού βιβλίου, δηλαδή η χρήση που μπορεί να 

κάνει ο εκπαιδευτικός αυτού του εργαλείου καθώς το σχολικό εγχειρίδιο προ-

ορίζεται ακριβώς να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν αυτές τις έννοιες. 

Η γνώση που έχει ο εκπαιδευτικός σχετικά με τον τρόπο που θα το περιλάβει 

και θα το προσαρμόσει, ώστε να το χρησιμοποιήσει στη σχολική τάξη, είναι 

καίριος και πρωτίστης σημασίας. Ο τρόπος που χρησιμοποιούνται στην τάξη 

εξαρτάται αποκλειστικά από το περιβάλλον διδασκαλίας που δημιουργεί ο εκ-

παιδευτικός. Το περιβάλλον αυτό μπορεί να αναπαρασταθεί με το τρίγωνο 

εκπαιδευτικός–μαθητής–σχολικό βιβλίο. Σύμφωνα με τους Peacock & 

Cleghorn (2004), οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, βιβλίων και μα-

θητών, έχουν μεγάλη σημασία για ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης. 
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Η επιλογή και η χρήση των σχολικών βιβλίων ερμηνεύονται από διάφορες 

παραμέτρους: 

 

 της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη διδακτική της χρήσης των σχο-

λικών εγχειριδίων που αντανακλάται από τις επιλογές των παιδαγωγι-

κών τους προσεγγίσεων, 

 των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μαθητών (γλώσσα, φύλο και 

κουλτούρα), 

 των χαρακτηριστικών των διδακτικών μέσων (ποιότητα, σκοποί και 

στόχοι διδακτικού αντικειμένου κ.λπ.). 

 

Οι επικρατούσες αντιλήψεις αναφορικά με το ρόλο των σχολικών βι-

βλίων συνάδουν με τη φύση θεμελιωδών ερωτημάτων της εκπαίδευσης. Τέ-

τοια θεμελιώδη ερωτήματα είναι, για παράδειγμα, η φύση της σχολικής γνώ-

σης, η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή 

(Ματσαγγούρας, 2006). Το σχολικό βιβλίο και ο ρόλος του διερευνήθηκε εκ 

νέου μετά την παρουσία στο χώρο των παιδαγωγικών θεωριών που αφορού-

σαν στην κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση της μάθησης. Οι κοινωνικο-

πολιτισμικές θεωρίες στην εκπαίδευση έγιναν γνωστές μέσα από το έργο του 

Vygotsky και των συνεργατών του, οι οποίοι υιοθέτησαν την άποψη ότι η μά-

θηση προκύπτει από μια διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς ο 

μαθητής μέσα από τη συνεργασία με άλλα άτομα αναπτύσσει ικανότητες και 

δεξιότητες που σε κάθε άλλη περίπτωση θα τελούσαν σε λανθάνουσα κατά-

σταση εξέλιξης, καθώς η νοητική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία αδιάρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ιστορική διάσταση και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λαμβάνει χώρα. 

Η έννοια που, σύμφωνα με τις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες, συνδέει 

τη μάθηση με τη γνωστική ανάπτυξη, είναι η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, 

η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση ανάμεσα: α) στο αναπτυξιακό επίπεδο 

στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προ-

βλημάτων του μαθητή, και β) στο επίπεδο δυνάμει ανάπτυξης, όπως αυτό κα-

θορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω από την καθοδήγηση των ενη-

λίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομήλικους. Η μάθηση γίνεται απο-
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τελεσματική όταν η χρήση εργαλείων στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης 

παρέχουν τη «σκαλωσιά» («scaffolding») που προάγει τη διαδικασία της μά-

θησης. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η χρήση των σχολικών βιβλίων στις σχολι-

κές τάξεις δίνει έμφαση στο κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα σχο-

λικά βιβλία προκειμένου να δημιουργήσουν ζώνες επικείμενης ανάπτυξης δί-

νοντας έμφαση στο διαμεσολαβητικό ρόλο, με τη βυγκοτσκιανή έννοια του 

όρου, που πρέπει να επιτελούν τα σχολικά βιβλία (Ματσαγγούρας, 2006). 

Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), η μάθηση παράγεται στη ζώνη της επικεί-

μενης ανάπτυξης και είναι σε αυτή τη ζώνη μέσα στην οποία η μάθηση συμ-

βάλλει στην ανάπτυξη και την κατευθύνει. 

Όποια και αν είναι η δραστηριότητα στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυ-

ξης, ο δάσκαλος ή ο ικανότερος συνομήλικος ενισχύει. Μέσω αυτής της ενί-

σχυσης, η μάθηση αφυπνίζει διαφορετικές εσωτερικές διαδικασίες που ενερ-

γοποιούνται μόνο όταν ο μαθητής αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους του περι-

βάλλοντός του και σε συνεργασία με τους συνομήλικούς του. Το παραδοσιακό 

παράδειγμα της παιδαγωγικής που κυριαρχούσε μέχρι πρόσφατα θεωρούσε 

τη μάθηση ως απόκτηση γνώσεων και, αντίστοιχα, τα σχολικά βιβλία θεωρού-

νταν κυρίως εργαλεία για τη μετάδοση γνώσεων και εστίαζαν στη μετάδοση 

πληροφοριών και στην απομνημόνευσή τους. Στο βαθμό που οι εποικοδομη-

στικές θεωρίες αναγνώρισαν τη μάθηση ως οικοδόμηση της γνώσης, τα σχο-

λικά βιβλία θεωρήθηκαν ως μία από τις πολλές πηγές γνώσεις μέσα από τις 

οποίες οι μαθητές κατανοούν και διαχειρίζονται τα πληροφορικά δεδομένα 

συμβάλλοντας στη στήριξη και καθοδήγηση στην πορεία των γνωστικών τους 

σχημάτων. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που υποστηρίζει το νέο σχολείο 

υιοθέτησε την αντίληψη ότι το σχολικό εγχειρίδιο δεν αποτελεί τη μοναδική 

πηγή γνώσης και, έτσι, έδωσε τη δυνατότητα στο δάσκαλο να οργανώνει μα-

θησιακά περιβάλλοντα που στηρίζονται ακριβώς στην οικοδόμηση της γνώ-

σης από το μαθητή και όπου το σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα από τα διάφορα 

εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο ο δάσκαλος όσο και ο μαθητής. 

Αυτή η ιδέα ενισχύθηκε περισσότερο όταν το νέο σχολείο εισήγαγε στο πρό-

γραμμα σπουδών και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.  
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7. Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τα κλάσματα 

 

Η πλειοψηφία των ερευνών που έχουν διεξαχθεί από μελετητές ασχολείται με 

την εννοιολογική αλλαγή που λαμβάνει χώρα στη μετάβαση από ένα αριθμη-

τικό σύστημα σε ένα άλλο ευρύτερο, π.χ. η μετάβαση από τους φυσικούς α-

ριθμούς στα κλάσματα ή στους αρνητικούς και τους δεκαδικούς αριθμούς 

(Vosniadou, 1994). Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι μελέτες εννοιολογικής 

αλλαγής όπου η διαδικασία της μάθησης πραγματοποιείται σε συνθήκες που 

η προϋπάρχουσα γνώση δε συμβαδίζει με την προτεινόμενη. Εν προκειμένω, 

η απόκτηση με την έννοια της ενσωμάτωσης της νέας πληροφορίας επιζητά 

τη ριζική αναδιοργάνωση του γνωστικού σχήματος του μαθητή. Η μάθηση 

που ενδείκνυται να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να πραγματωθεί η αναδιοργά-

νωση προηγούμενων δομών γνώσης είναι πιο δύσκολη και χρονοβόρα σε 

σχέση με τη γνώση που μπορεί απλά να ενσωματωθεί. Τέτοιες έρευνες φανε-

ρώνουν τις εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών, μπορούν να ερμηνεύσουν 

τα λάθη που κάνουν εξαιτίας παρανοήσεων που προκύπτουν από αυτές τις 

έρευνες και τα οποία είναι προβλέψιμα (Vosniadou, 1999· Vamvakoussi & 

Vosniadou, 2002· Stafylidou & Vosniadou, 2004). Ένα επεξηγηματικό πλαίσιο 

που αναδείχθηκε άμεσα από τη θεωρία των φυσικών αριθμών, είναι ότι το 

κλάσμα αποτελείται από δύο ανεξάρτητους αριθμούς. Περαιτέρω, ο Fischbein 

(1987) ήταν ένας από τους πρώτους μαθηματικούς εκπαιδευτικούς που εντό-

πισε την ύπαρξη των διαισθητικών πεποιθήσεων και παρατήρησε ότι τέτοιου 

είδους πεποιθήσεις μπορούν να είναι η αιτία των συστηματικών λαθών των 

μαθητών στα Μαθηματικά.  

Άλλες ομάδες ερευνητών έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι το ασυμβί-

βαστο της προγενέστερης γνώσης και των νεοεισερχόμενων πληροφοριών 

μπορεί να είναι η πηγή των δυσκολιών των μαθητών στην κατανόηση των ρη-

τών αριθμών (Merenluoto & Lehtinen, 2002). Τέτοιου είδους μελέτες προτεί-

νουν διδακτικές επιλογές και μεθόδους διδασκαλίας μέσω των οποίων η εν-

νοιολογική αλλαγή έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει μία κοινωνική κονστρου-

κτιβιστική προοπτική. Τέτοιες μελέτες παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

συστηματοποιούνται τα προαναφερθέντα ευρύτατα και γίνονται οι θεμέλιοι λί-

θοι για μία θεωρία μάθησης και διδασκαλίας των Μαθηματικών. Η χρήση των 
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αναπαραστάσεων που φαίνεται να πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια προ-

κύπτει από έρευνες που έχουν ερευνήσει τις νοητικές αναπαραστάσεις. Η με-

λέτη των νοητικών αναπαραστάσεων ανέδειξε τις αναλογικές αναπαραστά-

σεις, τα νοητικά μοντέλα και τις νοητικές εικόνες. Οι έρευνες που έχουν γίνει 

σχετικά με την εννοιολογική αλλαγή προτείνουν την ποιοτική διαφορά στην 

οργάνωση των γνωσιακών δομών των μαθητών σε αντίθεση με την ποσοτική 

προσέγγιση που περιορίζεται στον απλό εμπλουτισμό (Vosniadou κ.ά., 2001). 

Από αυτές τις έρευνες προκύπτει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

προωθήσουμε διδακτικά περιβάλλοντα που προάγουν τη σκόπιμη μάθηση, 

που ενισχύουν τις μετα-γνωστικές δεξιότητες και που αναπτύσσουν αποτελε-

σματικότερες στρατηγικές (Vosniadou, 2003).  

 Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες 

που εντοπίζουν τις δυσκολίες των μαθητών και αναδεικνύουν την ανάγκη α-

ναδόμησης της προϋπάρχουσας γνώσης. Η εφαρμογή της εννοιολογικής αλ-

λαγής ως μορφή μάθησης ή και διδακτική επιλογή από μέρους του εκπαιδευ-

τικού και η μελέτη του κατά πόσο συγκεκριμένα μαθησιακά υλικά, μαθησιακές 

δραστηριότητες προάγουν μια τέτοια μάθηση, λείπει από το ερευνητικό πεδίο. 

Παραμένει ακόμα να διερευνηθεί πότε ένα υλικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

εποικοδομηστικό και πότε προάγει την εννοιολογική μάθηση. Υπάρχει κενό 

στη βιβλιογραφία σχετικά με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

έχει το μαθησιακό υλικό σχετικά με τα Μαθηματικά και που προάγει τόσο μα-

θησιακές όσο συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Δεν έχει μελετηθεί 

επαρκώς κατά πόσο ένα μαθησιακό υλικό προάγει και ενισχύει τις διδακτικές 

δεξιότητες ενός εκπαιδευτικού. Μπορεί πάντα να είναι βοηθητικός και καθοδη-

γητικός ένας δάσκαλος, ανεξάρτητα από το μαθησιακό υλικό; Οποιοδήποτε 

μαθησιακό υλικό προάγει την κοινωνική μάθηση; Οποιοδήποτε μαθησιακό υ-

λικό καθιστά τον εκπαιδευτικό ως συντονιστή; Περαιτέρω, η συσχέτιση του 

αριθμού ένα (1) με τις δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση και ερμηνεία 

των ιδιοτήτων των κλασμάτων αφορά σε μια νέα πρόταση στην προσπάθεια 

διεύρυνσης των υποθέσεων σχετικά με τα εννοιολογικά και επιστημολογικά 

εμπόδια των μαθητών σχετικά με την κατανόηση των κλασμάτων και γενικό-

τερα των ρητών αριθμών. Τέλος, δεν έχουν μελετηθεί οι νοεροί υπολογισμοί 

στην περίπτωση των κλασμάτων. Στη συγκεκριμένη εργασία ασχολούμαστε 
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αποκλειστικά με το σχεδιασμό μαθησιακού περιβάλλοντος που προάγει τους 

νοερούς υπολογισμούς.  

Νεότερες έρευνες δείχνουν τη δυσκολία των μαθητών στα κλάσματα, 

και αναδεικνύουν τη δυσκολία στη νοηματοδότηση, στην ερμηνεία και στη νο-

ηματική απόδοση. Αναδεικνύουν την ανάγκη χρήσης των αναπαραστάσεων 

με τρόπο ώστε να προαχθεί τόσο η νοηματική απόδοση όσο και η διαδικαστι-

κή γνώση. Οι Işik & Kar (2012) και Pantziara & Phillipou (2012) προτείνουν να 

δίνονται στους μαθητές δραστηριότητες που να απαιτούν δικαιολόγηση με τον 

προφορικό λόγο παρά με τη χρήση αριθμών και αλγορίθμων. Επίσης, προτεί-

νουν τη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων ως εργαλείο για επίλυση πραγ-

ματικών προβλημάτων και διαβλέπουν την ανάγκη να εμπλουτιστούν τα τε-

τράδια εργασιών των μαθητών με τέτοιες δραστηριότητες. 

Αποτελέσματα συσχετιστικής έρευνας δράσης πάνω στα κλάσματα 

που διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα 2011-2012 (Bruce, χ.χ.) παρατήρη-

σαν πως η χρήση δραστηριοτήτων με νόημα που διεγείρουν το ενδιαφέρον 

των μαθητών διαβαθμισμένης δυσκολίας, με κατάλληλη χρήση αναπαραστά-

σεων βοηθούν τους μαθητές στη δημιουργία νοήματος κατά τη διάρκεια λύσης 

προβλήματος. Περαιτέρω προάγει τα γνωστικά τους σχήματα περί των κλα-

σμάτων. Αναφέρονται σε αναπαραστάσεις ευέλικτες και πολλαπλές και προ-

τείνουν την ενσωμάτωσή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τονίζεται 

πως η χρήση τέτοιων αναπαραστάσεων διευκολύνει τόσο το μαθητή όσο και 

το έργο του δασκάλου το οποίο είναι κυρίως διερευνητικό ως προς τις γνώσεις 

των μαθητών.  

Άλλη έρευνα (Siegler κ.ά., 2012), εξηγεί ότι η γνώση των κλασμάτων 

είναι το κλειδί στην επιτυχία κατάκτησης των Μαθηματικών σε μελλοντικές 

φάσεις στη μαθητική καριέρα των ατόμων. Συγκεκριμένα, από την έρευνα 

προκύπτει ότι η γνώση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

αφορά στα κλάσματα και της έννοιας της διαίρεσης, που βρίσκονται σε ηλικία 

δέκα (10) ετών, αποτελεί έναν ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα στην κατανό-

ηση της άλγεβρας και συνολικά της ύλης των Μαθηματικών του Γυμνασίου 

που θα τη συναντήσουν έξι χρόνια μετά.  

 Επίσης, μελέτη περίπτωσης (Chinyoka κ.ά., 2012) που διεξήχθη σε 

σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Ζιμπάμπουε αφορούσε στη διερεύ-

νηση των διδακτικών επιλογών των καθηγητών σε σχέση με την οικοδόμηση 
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της έννοιας του κλάσματος και τις αιτίες αυτών των επιλογών. Η μελέτη διεξή-

χθη από τους Chinyoka M., Mutumbara Lilias H.N. και Chagwiza C. J., όπου 

μετά από ανάλυση εγγράφων (documentary analysis), παρατηρήσεις κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος και συνεντεύξεις, διαπίστωσαν ότι οι καθηγητές χρη-

σιμοποιούν παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας αφού χρησιμοποιούν αλγόριθ-

μους, την εκμάθηση κανόνων, προάγουν τη διαδικαστική γνώση όσον αφορά 

την έννοια του κλάσματος. Οι διδακτικές τους επιλογές αφορούν στην πεποί-

θηση των καθηγητών πως δίνοντας αρκετά παραδείγματα αλγορίθμων στους 

μαθητές με τη συνοδεία κανόνων θα ενισχύσουν την ικανότητα των δεύτερων 

στην επίλυση προβλημάτων. Η αιτιολογία των διδακτικών τους επιλογών, ε-

πιπλέον, αφορούσε στον περιορισμένο χρόνο σε επίπεδο προετοιμασίας του 

μαθήματος, στον περιορισμένο χρόνο διεξαγωγής του μαθήματος, στις εξετα-

στικές απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος το οποίο 

δεν μπορούν να αντιπαρέλθουν. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα της έρευ-

νας, προτάθηκε η πραγματοποίηση σεμιναρίων που θα ενίσχυαν τη μαθητο-

κεντρική προσέγγιση και που θα ενδυνάμωναν την νοηματοδότηση της έννοι-

ας του κλάσματος.  

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συναντούν δυσκολίες στην 

κατανόηση των κλασμάτων, αλλά ιδιαίτερα στα καταχρηστικά κλάσματα. Έ-

ρευνα που διεξήχθη από τους Gabriel, Fl., Coché, Fr., Szucs, D., Carette, V., 

Rey, B. και Content, A. (Gabriel κ.ά., 2012), ερεύνησε το πού τοποθετούσαν 

οι μαθητές τον αριθμό ένα (1), σε σχέση με διάφορα κλάσματα που δόθηκαν 

στους μαθητές, πάνω σε αριθμογραμμή. Ανάμεσα στα διάφορα κλάσματα 

που δόθηκαν στους μαθητές υπήρχαν και καταχρηστικά. Το πιο συνηθισμένο 

λάθος που, σύμφωνα με την έρευνα, έκαναν οι περισσότεροι μαθητές ήταν να 

τοποθετούν τον αριθμό (ένα) 1 στο τέλος της αριθμογραμμής. Οι μαθητές δε 

μπορούσαν να φανταστούν πως υπάρχουν κλάσματα μεγαλύτερα του αριθ-

μού ένα (1). Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ήταν συνεπή με προηγούμε-

νη έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2009 από τους Kallai & Tzelgov (Kallai & 

Tzelgov, 2009) σύμφωνα με την οποία οι ενήλικες είχαν νοητικές αναπαρα-

στάσεις σχετικά με τα κλάσματα, που θα ονομάζαμε γενικευμένα κλάσματα, 

και ανταποκρίνεται σε ποσότητα μικρότερη από τον αριθμό ένα (1). Για να 

επανέλθουμε, όμως, στην περίπτωση των μαθητών, σύμφωνα με την έρευνα 

είχαν περιορισμένη αντίληψη για τη σχέση των κλασμάτων και του αριθμού 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3794363/#B21
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ένα (1). Όταν οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν τα κλάσματα και τον α-

ριθμό ένα (1) στην αριθμογραμμή, χειρίστηκαν την κατάσταση με δύο τρό-

πους. Στην πρώτη περίπτωση τοποθετούσαν τον αριθμό ένα (1) στην αρχή 

της αριθμογραμμής, θεωρώντας πιθανόν πως είναι ο πρώτος αριθμός από 

τον οποίο γίνεται η έναρξη της μέτρησης. Σύμφωνα με την προϋπάρχουσα 

γνώση τους, θεωρούν ότι τα κλάσματα ακολουθούν τον ίδιο κανόνα μέτρησης 

με τους φυσικούς αριθμούς. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αριθμός ένα (1) έβρι-

σκε τη θέση του στο τέλος της αριθμογραμμής, θεωρώντας ότι όλα τα κλά-

σματα είναι αριθμοί μικρότεροι του ένα (1). Περαιτέρω, ερευνήθηκε η κατανό-

ηση των μαθητών σχετικά με τα ισοδύναμα κλάσματα και παρατηρήθηκε πως 

ενώ με διαδικαστικό τρόπο μπορούσαν να βρουν τα ισοδύναμα κλάσματα 

(πολλαπλασιάζοντας με τον ίδιο αριθμό και τον αριθμητή και τον παρονομα-

στή ή με απλοποίηση), όταν ζητούσαν από τους μαθητές να τοποθετήσουν το 

κλάσμα 2/3 στην αριθμογραμμή, όταν ήδη πάνω στην αριθμογραμμή είχαν 

τοποθετηθεί οι αριθμοί 0 και 1/6, οι επιδόσεις τους ήταν πολύ χαμηλές. Εδώ 

ακριβώς φαίνεται πως η γνώση των διαδικασιών δεν ακολουθεί και τη νοημα-

τοδότηση αυτών των διαδικασιών. Οι μαθητές, έτσι, ασκούνται στην απλοποί-

ηση κλασμάτων αλλά δε δείχνουν να καταλαβαίνουν την έννοια αυτών των 

διαδικασιών. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για αναδιοργάνωση των 

γνωστικών σχημάτων των μαθητών σχετικά με τα κλάσματα με χρήση πολ-

λαπλών αναπαραστάσεων για την έννοια των κλασμάτων. 

 

8. Μέθοδος της έρευνας 

 

Στην έρευνά μας χρησιμοποιούμε εργαλεία και μεθόδους της ποιοτικής έρευ-

νας καθώς μία τέτοια μεθοδολογία είναι ιδιαίτερα σχετική με την εκπαιδευτική 

πράξη, και είναι χρήσιμη τόσο για τη διερεύνηση όσο και τη διεύρυνση της 

γνώσης που αφορά στη μάθηση.  

Οι λόγοι που προκρίναμε μια τέτοια μεθοδολογική προσέγγιση αφο-

ρούν στα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας που είναι η κατανόηση και η 

ερμηνεία των εμπειριών και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας ακολουθήσαμε τα ακόλουθα έξι βήμα-

τα: α) καθορισμός του αντιληπτικού περιγράμματος που αφορά στις πεποιθή-
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σεις του ερευνητή σχετικά με το φαινόμενο που μελετά. Στην προκείμενη πε-

ρίπτωση, το αντιληπτικό περίγραμμα της εργασίας αφορά στη γνώση που έ-

χουμε για τις δυσκολίες των μαθητών σχετικά με τα κλάσματα καθώς και στις 

δικές μας αντιλήψεις περί του θέματος αυτού. β) Ο σχηματισμός της ερευνητι-

κής ερώτησης έχει διατύπωση σαφούς δήλωσης μιας και δεν ενδιαφερόμαστε 

τόσο για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων μας όσο για την ερμηνεία 

αυτών. Η ερευνητική μας διατύπωση, λοιπόν, αφορά στην κατανόηση της ε-

μπειρίας των μαθητών (γνωστική εμπειρία, κίνητρα, συναισθήματα, κοινωνική 

αλληλεπίδραση, επιδιώξεις) κατά τη διάρκεια χρήσης μαθησιακού υλικού που 

αφορά στην εκμάθηση κλασμάτων μέσω της εννοιολογικής αλλαγής για τον 

αριθμό 1 (ένα). γ) Ορισμός του δείγματος παρουσιάζεται αναλυτικότερα πα-

ρακάτω και αφορά σε δύο τμήματα Δημοτικού σχολείου Ε’ και Στ’ τάξης. δ) Ο 

τρόπος με τον οποίο συγκεντρώσαμε τα δεδομένα μας αφορά: 1. σε συνέ-

ντευξη-συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με μαθητές και δύο δασκάλους στην 

αρχή της χρονιάς, 2. παρατήρηση κατά τη διάρκεια εργασίας των μαθητών με 

μαθησιακό υλικό που επιλέχθηκε για κάθε τμήμα, και 3. φύλλα αξιολόγησης 

που δόθηκαν στους μαθητές στο τέλος της χρονιάς. ε) Ο τρόπος με τον οποίο 

προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας αφορά στη δημιουργία συ-

γκεκριμένων κριτηρίων. στ) Δυσκολίες που συναντήσαμε και μειονεκτήματα 

της έρευνας.  

Τα έξι βήματα στο μοντέλο που αφορά τόσο στη διεξαγωγή όσο και 

στην αξιολόγηση της ποιοτικής έρευνας έχουν λογική διάρθρωση με ορισμένη 

μορφή, ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί της ποιοτικής έρευνας. Με μια τέ-

τοια μεθοδολογική προσέγγιση στοχεύουμε σε μία βαθύτερη, συνολικότερη 

και όσο το δυνατόν περισσότερο επεξεργασμένη γνώση για το υπό έρευνα 

φαινόμενο, η οποία θα οδηγεί σε μία ολιστική ερμηνεία του φαινομένου της 

έρευνας. Στοχεύουμε να απαντήσουμε στο «πώς» και στο «γιατί» του υπό με-

λέτη φαινομένου. Επιδιώκουμε να οδηγηθούμε σε αποτελέσματα που να είναι 

έγκυρα. Επομένως, προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα βήματά μας με λογική 

συνέπεια, συνέχεια και αλληλουχία. Η εγκυρότητα των βημάτων μας σε αυτή 

την ερευνητική διαδικασία οδηγεί στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 

Περαιτέρω, αυτό που λάβαμε υπόψη μας αφορά στην αξιοπιστία 

(credibility) της έρευνάς μας. Η αξιοπιστία σε μία ποιοτική έρευνα αναφέρεται 

στην ισχύ του μεθοδολογικού σχεδιασμού, στην ποιότητα των δεδομένων τα 



Σουβλίδη Μαρία - Η Αναπαράσταση του Αριθμού Ένα (1) στην Περίπτωση των Καταχρηστικών Κλασμάτων 

ΕΚΠΑ – ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Μ.Ι.Θ.Ε. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - 67 - 
 

οποία συλλέχθηκαν, και στο σχεδιασμό κριτηρίων ανάλυσης ώστε να εκβάλ-

λουμε σε αληθινά και άξια εμπιστοσύνης ευρήματα, υπό την έννοια ότι αυτά 

αναπαριστούν την πραγματικότητα (Levin & O’ Donnel, 1999· Lincoln, 2001).  

Η μεθοδολογική στρατηγική που ακολουθήσαμε στη συγκεκριμένη έ-

ρευνα προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία ήταν η τριγωνοποίηση 

(triangulation) μεθόδων και δεδομένων. Τριγωνοποίηση καλείται η «εφαρμογή 

και συνδυασμός διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών στη διερεύνηση 

του ίδιου φαινομένου» (Denzin & Lincoln, 1994: 511). Συγκεκριμένα, στην έ-

ρευνά μας επιχειρήθηκε τριγωνοποίηση τόσο μεθόδων όσο και δεδομένων. 

Πολλαπλές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως επίσης πολλαπλές πηγές 

δεδομένων και τεκμηρίων, συγκεντρώθηκαν με στόχο την τριγωνοποίηση κα-

θώς και την επιβεβαίωση των ευρημάτων. Ο στόχος μας στο πλαίσιο της έ-

ρευνας ήταν να συγκεντρωθούν δεδομένα από διαφορετικές πηγές ώστε με τη 

διασταύρωση αυτών να επιβεβαιώσουν ή να ενισχύουν το ένα το άλλο. Κάθε 

πηγή δεδομένων αφορούσε σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, παρέχο-

ντας τεκμήρια σε σχέση με το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα, τα οποία 

τύγχαναν τριγωνοποίησης με τεκμήρια που προέκυπταν από άλλες πηγές δε-

δομένων. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους μαθητές 

έτυχαν τριγωνοποίησης με τα δεδομένα των παρατηρήσεων μας κατά τη δι-

άρκεια ενασχόλησης με το μαθησιακό υλικό, ενώ παράλληλα οι συνεντεύξεις 

των μαθητών έτυχαν τριγωνοποίησης με αυτές των εκπαιδευτικών. Επομέ-

νως, κάθε πηγή δεδομένων ενημέρωνε την τελική ανάλυση των δεδομένων, 

καθώς κάθε εύρημα της έρευνας ήταν αποτέλεσμα από την επιβεβαίωση μίας 

τουλάχιστον ακόμα πηγής δεδομένων. 

Η τριγωνοποίηση αυτή προσέδωσε αξιοπιστία στα συμπεράσματα της 

έρευνας αφού προσέδιδε επάρκεια των ερμηνειών. Η γενικευσιμότητα ή γενι-

κευτική ισχύς (transferability) των συμπερασμάτων–ευρημάτων της ποιοτικής 

μελέτης, αφορά στο βαθμό που τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να 

γενικευτούν σε μεγαλύτερα σύνολα ομοειδών περιπτώσεων από το μαθητικό 

πληθυσμό από όπου επιλέχθηκε το δείγμα μαθητών με το οποίο συνεργαστή-

καμε. Η εγκυρότητα και η νομιμοποίηση της έρευνας προκύπτει από τη συμ-

μετοχή των ίδιων των αναγνωστών της έρευνας οι οποίοι θα μπορούν να την 

αντιπαρατάσσουν με τη δική τους εμπειρία και να πείθονται για τις δηλώσεις 

στις οποίες προβαίνουμε. Η σημαντικότερη τεχνική για να ικανοποιήσουμε το 
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κριτήριο της μεταβιβασιμότητας είναι η πυκνή και ζωηρή περιγραφή των δε-

δομένων και ευρημάτων της έρευνάς μας. Οι Denzin & Lincoln (1994), ορί-

ζουν ως πυκνή περιγραφή αυτή «που αναδεικνύει το συγκείμενο μιας εμπειρί-

ας, εκφράζει τις προθέσεις και το νόημα που οργανώνουν την εμπειρία, και 

φανερώνει την εμπειρία ως μια διαδικασία». 

Στοχεύοντας στην ικανοποίηση του κριτηρίου της μεταβιβασιμότητας, η 

συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να προσφέρει μια πυκνή περιγραφή των ευ-

ρημάτων της και να ταξιδέψει τους αναγνώστες της στον κόσμο των συμμετε-

χόντων στην έρευνα. Επομένως, οι αναγνώστες της έρευνας θα είναι σε θέση 

να κατανοήσουν την εμπειρία των συμμετεχόντων και του ερευνητή και να τις 

συσχετίσουν με τις δικές τους εμπειρίες. Έτσι, προκειμένου να περιγράψουμε 

τα ευρήματα της έρευνας ακολουθήσαμε την επαγωγική προσέγγιση. Αρχικά, 

έτυχαν λεπτομερούς περιγραφής συγκεκριμένες περιπτώσεις των εκπαιδευτι-

κών και των μαθητών καθώς και τα μεταξύ τους στιγμιότυπα. Οι ερμηνείες, 

όπως παρουσιάστηκαν, προέκυψαν από τις παρατηρήσεις από το πεδίο, από 

τις αντιλήψεις τις δικές μας για τις εμπειρίες και τις πραγματικότητες των συμ-

μετεχόντων στην έρευνα και από τις συνεντεύξεις μαζί τους. 

 

8.1 Ψυχομετρική τεκμηρίωση του φύλλου αξιολόγησης 

Το φύλλο αξιολόγησης, πριν δοθεί στους μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού, 

χορηγήθηκε σε μαθητές Στ’ τάξης Δημοτικού, άλλου σχολείου από εκείνα ό-

που πραγματοποιήθηκε το κυρίως μέρος της έρευνάς μας. Συγκεκριμένα, δια-

μορφώσαμε δύο ομάδες μαθητών, μία ομάδα ελέγχου και μία πειραματική, 

στις οποίες χορηγήσαμε το ίδιο φύλλο αξιολόγησης, χωρίς να έχει προηγηθεί 

οποιαδήποτε συζήτηση ή παρουσίαση από την πλευρά μας. Συλλέγοντας τα 

απαντημένα φύλλα αξιολόγησης, και βλέποντας τις απαντήσεις, διαπιστώσα-

με ότι και από τις δύο ομάδες, ελέγχου και πειραματική, οι μαθητές δεν απα-

ντούσαν στα ερωτήματα. Ειδικότερα, δεν έβλεπαν καμία συνοχή των ασκή-

σεων, παρότι όλες αφορούν στην αναπαράσταση του αριθμού (1), και δεν ή-

ταν σε θέση να ερμηνεύσουν ή να δώσουν ένα μαθηματικό σενάριο που να 

αφορά σε κάθε μία πράξη από αυτές που υπήρχαν στο φύλλο αξιολόγησης. 

Για παράδειγμα, στην άσκηση 1 : 1/3 πίστευαν ότι επειδή το ένα (1) «σπάει» 
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σε μέρη, η απάντηση που υπέθεταν ως σωστό αποτέλεσμα, ήταν ένας αριθ-

μός μικρότερος του 1, ενώ η σωστή απάντηση είναι 3. 

 Στη συνέχεια, στην πειραματική ομάδα τέθηκε το θέμα της αναπαρά-

στασης του αριθμού ένα (1), το οποίο παρουσιάστηκε και συζητήθηκε για πε-

ρίπου 20 λεπτά. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης–συζήτησης, το φύλλο 

αξιολόγησης χορηγήθηκε εκ νέου στις δύο ομάδες, ελέγχου και πειραματική, 

μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών. Συλλέγο-

ντας τα απαντημένα φύλλα αξιολόγησης και από τις δύο ομάδες, διαπιστώ-

σαμε αυτή τη φορά ότι από τους μαθητές που απάρτιζαν την πειραματική ο-

μάδα αυξήθηκαν οι απαντήσεις με τη χρήση νοερών πράξεων κατά ποσοστό 

της τάξης του 40%. Από την άλλη πλευρά, προφανώς οι απαντήσεις των μα-

θητών της ομάδας ελέγχου δεν παρουσίασαν καμία διαφοροποίηση σε σχέση 

με την πρώτη φάση χορήγησης του φύλλου αξιολόγησης. 

 Τέλος, σε μία επόμενη φάση, χορηγήσαμε τα ίδιο φύλλο αξιολόγησης 

σε μαθητές Ε’ τάξης Δημοτικού, ενός άλλου σχολείου, σε σχέση με το σχολείο 

της Στ’ τάξης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της τεκμηρίωσης ήταν ο ίδιος. 

Διαπιστώθηκε, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης χορήγησης του φύλ-

λου αξιολόγησης στην πειραματική ομάδα με τους μαθητές της Ε’ τάξης, ότι η 

αύξηση του ποσοστού των απαντήσεων με χρήση νοερών πράξεων ήταν της 

τάξης του 30%. 

 Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι την ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε 

και σε μαθητές Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού. Διαπιστώσαμε ότι τα ποσοστά αύ-

ξησης των ορθών απαντήσεων κυμάνθηκαν σε επίπεδα περίπου αντίστοιχα 

με εκείνα των μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης, το οποίο δείχνει ότι η αυξητική διαφο-

ροποίηση στις ορθές απαντήσεις με χρήση νοερών πράξεων είναι ανεξάρτητη 

από την ηλικία του μαθητή. 

 

8.2 Τεκμηρίωση του τρόπου κατασκευής των ερωτημάτων της 

συνέντευξης-συζήτησης 

Για τις ανάγκες των συνεντεύξεων–συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν με 

μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού, και με δασκάλους αυτών των δύο τάξεων, 

διαμορφώσαμε μία σειρά αξόνων, οι οποίοι τέθηκαν με τη μορφή ερωτημάτων 

και συζητήθηκαν με τα ερευνητικά μας υποκείμενα. 
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  Επειδή η έρευνά μας αφορά στα αποτελέσματα της σχεδίασης ενός 

εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο στη μαθησιακή διαδικασία δε λειτουργεί μεμο-

νωμένα, τα κριτήρια που λάβαμε υπόψη μας για την κατασκευή των ερωτημά-

των μας βασίστηκαν στα εξής: 

 οι πεποιθήσεις του δασκάλου διαμορφώνουν το μαθησιακό υλικό που 

θα επιλέξει, 

 οι πεποιθήσεις του δασκάλου διαμορφώνουν τον τρόπο χρήσης του 

μαθησιακού υλικού που έχει επιλέξει, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τις πεποιθήσεις του δασκάλου, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τις πεποιθήσεις του δασκάλου σχετικά 

με την ικανότητα, ή μη-ικανότητα, των μαθητών του, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τις πεποιθήσεις του δασκάλου για την 

αυτο-εικόνα του, δηλαδή την αποτελεσματικότητα των διδακτικών του 

επιλογών, 

 το μαθησιακό υλικό διαμορφώνει τη σχέση δασκάλου-μαθητή, 

 το μαθησιακό υλικό διαμορφώνει τη σχέση μεταξύ συμμαθητών, 

 το μαθησιακό υλικό διαμορφώνει την αυτο-εικόνα των μαθητών, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τις προβλέψεις τους για τη μελλοντική 

τους επίδοση των μαθητών τους. 

 

Η συνοχή των παραπάνω ερωτημάτων, που δείχνει την αλληλεπίδρα-

ση μαθησιακού υλικού, πεποιθήσεων για διδακτικές επιλογές και αυτο-εικόνας 

του δασκάλου, εξάγει αποτελέσματα που προσδίδουν εγκυρότητα και αξιοπι-

στία στα ερευνητικά ευρήματα. Η αλληλεπίδραση αυτών των τριών εννοιών, 

έτσι όπως αποτυπώνεται στα ερωτήματα που επιλέξαμε, καθιστούν τα ερω-

τήματα ικανά να αποδώσουν τα αποτελέσματα που αφορούν στη συγκεκριμέ-

νη εργασία. Οι αρχές-κριτήρια που αποτέλεσαν τους κατευθυντήριους άξονες 

της διατύπωσης των ερωτημάτων μας προκύπτουν τόσο από τη θεωρητική 

επισκόπηση του αντικειμένου της παρούσας εργασίας, όσο και από ευρήματα 

ερευνών προγενέστερων της δικής μας. 

Κατά την ίδια λογική, και αναφορικά με τα ερωτήματα της συνέντευξης–

συζήτησης με τους μαθητές, αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τα εξής κριτήρια: 
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 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τη στάση των μαθητών απέναντι στο 

μάθημα των Μαθηματικών, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τη σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τη σχέση μεταξύ συμμαθητών, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τις προβλέψεις των μαθητών για τη μελ-

λοντική τους επίδοση, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει την αυτο-εικόνα των μαθητών, 

 το μαθησιακό υλικό επηρεάζει τις δεξιότητες που αναπτύσσει ο μαθη-

τής (προφορική επικοινωνία, συνεργατικότητα κτλ.) 

 

Στην ίδια κατεύθυνση, όπως αναφορικά με τους δασκάλους, η συνοχή 

των παραπάνω ερωτημάτων, που δείχνει την αλληλεπίδραση μαθησιακού υ-

λικού, πεποιθήσεων για διδακτικές επιλογές και αυτο-εικόνας του μαθητή, ε-

ξάγει αποτελέσματα που προσδίδουν εγκυρότητα και αξιοπιστία στα ερευνητι-

κά ευρήματα. Η αλληλεπίδραση αυτών των τριών εννοιών, έτσι όπως αποτυ-

πώνεται στα ερωτήματα που επιλέξαμε, καθιστούν τα ερωτήματα ικανά να 

αποδώσουν τα αποτελέσματα που αφορούν στη συγκεκριμένη εργασία. Οι 

αρχές-κριτήρια που αποτέλεσαν τους κατευθυντήριους άξονες της διατύπω-

σης των ερωτημάτων μας προκύπτουν τόσο από τη θεωρητική επισκόπηση 

του αντικειμένου της παρούσας εργασίας, όσο και από ευρήματα ερευνών 

προγενέστερων της δικής μας. 

 

8.3 Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της έρευνας 

Η θεωρία της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας ως εκείνο το μοντέλο διδασκα-

λίας που προάγει όχι μόνο τις γνωστικές διαδικασίες μα και τις κοινωνικές δε-

ξιότητες των μαθητών, συζητείται έντονα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

για τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Συζητείται, ειδικότερα, ο ρόλος μιας τέτοιας δι-

δασκαλίας στη δημιουργία κινήτρων, γνήσιας δημιουργικής ατμόσφαιρας κα-

θώς προάγει περαιτέρω την κριτική και δημιουργική σκέψη σε ένα μαθησιακό 

περιβάλλον που συγκινησιακά εγείρει τους μαθητές. Ωστόσο, πέρα από κατα-

γραφή σωρείας δραστηριοτήτων υπό τη μορφή συνταγολογίου που υπόσχο-

νται ότι θα μετατρέψουν το κλίμα μιας τάξης από ανενεργό σε ενεργό και δη-

μιουργικό, δεν έχει μελετηθεί το μαθησιακό υλικό με το οποίο οι μαθητές αλ-
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ληλεπιδρούν. Η αντίφαση είναι μεγάλη καθώς ενώ ένθερμοι υποστηρικτές της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, της θεωρίας της εννοιολογικής αλλαγής, κατα-

νοούν και επικροτούν την αναγκαιότητα υιοθέτησής τους, εντούτοις τίποτα δεν 

αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα υποστηρίζονται ουσιαστικά αυτές οι θεωρίες, 

εφόσον το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιείται στην τάξη θυμίζει ακόμα την 

περίοδο όπου οι μαθητές, ως παθητικοί δέκτες, προσλαμβάνουν τη γνώση 

από τον μεταλαμπαδευτή δάσκαλο. Από την πλευρά μας, προσπαθήσαμε να 

φτιάξουμε ένα μαθησιακό υλικό για την εκμάθηση κλασμάτων, το οποίο θελή-

σαμε να ελέγξουμε κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής του από τους μαθητές. 

Τα κριτήρια που θέσαμε ως ικανά και αναγκαία για να το χαρακτηρίσουν ως 

ομαδοσυνεργατικό είναι τα ακόλουθα: 

 

 προάγει τον πειραματισμό, 

 εγείρει το διάλογο των μαθητών, 

 προκαλεί το ενδιαφέρον στους μαθητές, 

 αποτελεί γνωστικό εργαλείο, 

 έχει παιγνιώδη μορφή, 

 κινητοποιεί τους μαθητές, 

 αυξάνει το χρόνο δραστηριοποίησής τους, 

 είναι μαθησιακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ομάδα, 

 προάγει συνεργατικές δεξιότητες. 

 

Περαιτέρω, μας ενδιέφερε να ελέγξουμε κατά πόσο αυτό το μαθησιακό 

εργαλείο οδηγεί σε εννοιολογική αλλαγή στο γνωστικό σχήμα των μαθητών 

όσον αφορά στην αναπαράσταση του αριθμού 1 (ένα) και τη συσχέτισή του με 

την κατανόηση της λειτουργίας των κλασματικών αριθμών. Θεωρούμε, με αρ-

χή αυτή την εργασία, ότι θα ήταν αποτελεσματική για τη μαθησιακή διαδικασία 

η παραγωγή, η δημιουργία ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού υλικού στα γνω-

στικά αντικείμενα που πραγματεύονται οι μαθητές, κυρίως της σχολικής ηλικί-

ας. Ένας ακόμα λόγος που αναδεικνύει την αναγκαιότητα μιας τέτοιας εργασί-

ας αφορά στο βιβλιογραφικό κενό τόσο όσον αφορά στις έρευνες που αφο-

ρούν στην διερεύνηση και έλεγχο ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού υλικού όσο 

και σε παραμέτρους που οδηγούν σε εννοιολογική αλλαγή για τη φύση του 
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κλάσματος στο μαθητικό πληθυσμό. Σημαντικό για τις ερευνητικές εργασίες 

είναι να εντοπίζονται οι αιτίες ενός φαινομένου, ακόμα σημαντικότερο, όμως, 

τολμάμε να πούμε, είναι ο έλεγχος των ενδεχόμενων λύσεων που προτείνου-

με ώστε ένα φαινόμενο να σταματήσει να αποτελεί πρόβλημα. Άλλωστε, οι 

ερευνητικές εργασίες έχουν στόχο την επίλυση προβλημάτων, προτείνοντας 

συγκεκριμένα εργαλεία που ελέγχουν, και όχι την απλή καταγραφή αιτιών. 

 

Πλαίσιο και Συνθήκες της Έρευνας 

 

8.1.1 Χώρος και χρόνος της έρευνας 

Ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα πλαισιώνεται σε δύο σχολικά τμή-

ματα (Ε’ και Στ’) του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. Η έρευνα ολοκληρώ-

θηκε σε τέσσερις (4) μήνες. Το ότι η συνεργασία μας με τους μαθητές έλαβε 

χώρα στο χώρο του σχολείου μας βοήθησε αρκετά στη συλλογή δεδομένων 

που αφορούν σε πραγματικές συνθήκες, τέτοιες που αφορούν σε σχολικό πε-

ριβάλλον. Έτσι, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκφράζονται αυθόρμητα, 

καθώς βρίσκονταν σε ένα οικείο και γνώριμο περιβάλλον. Περαιτέρω, ο χρό-

νος των τεσσάρων μηνών μας έδωσε την ευκαιρία να είμαστε περισσότερο 

ακριβείς στις παρατηρήσεις μας. Ο χρόνος της έρευνας αποτελεί ένα ακόμα 

κριτήριο της αξιοπιστίας της έρευνάς μας, καθώς είχαμε την ευχέρεια ελέγχου 

πολλών παραμέτρων που αφορούν στο θέμα της έρευνάς μας. Ο χρόνος των 

τεσσάρων μηνών ξεδίπλωσε την ασφάλεια των μαθητών που ένιωθαν μαζί 

μας και απελευθέρωσε όλο το δυναμικό των σκέψεών τους. Κάθε αναστολή 

που αρχικά είχαν, καθώς και φόβοι που εκδήλωναν στην πρώτη μας γνωριμί-

α, καταρρίφθηκαν εν καιρώ και αυτό προσέδιδε περισσότερο αυθεντικά δεδο-

μένα για την έρευνά μας.  

 

8.1.2. Δείγμα της έρευνας 

Προκειμένου να διεξάγουμε την έρευνά μας απευθυνθήκαμε σε 25 μαθητές 

και μαθήτριες Ε’ τάξης Δημοτικού και 25 μαθητές και μαθήτριες Στ’ τάξης Δη-

μοτικού. Θεωρήσαμε ότι στην αρχή της χρονιάς οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού 

θα είχαν διαφορετικό σημείο εκκίνησης ως προς τις γνώσεις τους σχετικά με 

τα κλάσματα μιας και είχαν διδαχτεί τα κλάσματα τα προηγούμενα τρία χρόνια 
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(Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικού). Θεωρήσαμε, επίσης, ότι θα είχαν γνωστικό προβά-

δισμα σε σχέση με τους μαθητές της Ε’ τάξης, οι οποίοι είχαν διδαχτεί τα κλά-

σματα για δύο χρονιές (Γ’ και Δ’ Δημοτικού). Δεν επιλέξαμε, λοιπόν, τυχαία 

δύο διαφορετικές τάξεις όπου η μία προηγείτο της άλλης. Θέλαμε να ελέγξου-

με σε ποια γνωστικά σημεία εμφανίζεται το προβάδισμα μίας τάξης μεγαλύτε-

ρης σε σχέση με μικρότερους μαθητές. Οι πληροφορίες μας σε σχέση με το 

δείγμα αυτών των δύο τάξεων αφορούσε στο επίπεδο των μαθητών έτσι ό-

πως το αντιλαμβάνονταν οι δάσκαλοι, από τη μια πλευρά, και ο τρόπος που 

το αντιλαμβάνονταν οι μαθητές, από την άλλη. Περαιτέρω, πληροφορηθήκαμε 

ότι και τα δύο τμήματα διδάχτηκαν όλες τις χρονιές χρησιμοποιώντας το σχο-

λικό εγχειρίδιο. Το σχολείο από όπου επιλέξαμε το δείγμα μας αφορούσε σε 

σχολείο με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα. Οι συναντήσεις μας με τους 

μαθητές αφορούσαν σε ώρες που στο πρόγραμμά τους είχαν Μαθηματικά και 

δεν τους απασχολούσαμε σε ώρες εκτός σχολείου. Το δείγμα μας αποτελού-

νταν κατά κύριο λόγο από μαθητές Ελληνικής καταγωγής, και όσοι ήταν άλλης 

εθνικότητας ήταν μαθητές που παρακολούθησαν το ελληνικό σχολείο από τα 

πρώτα τους βήματα. Επομένως, έτυχαν της ίδιας εκπαίδευσης με όλους τους 

υπόλοιπους και η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν δε διέφερε από τη γλώσσα 

που χρησιμοποιούσαν όλοι οι μαθητές.  

 

8.1.3 Μέσα συλλογής δεδομένων και τρόπος δειγματοληψίας 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν: 

 Συνέντευξη-συζήτηση, με τους μαθητές που αφορούσε στην αυτο-

εικόνα τους στο αντικείμενο των κλασμάτων. 

 Pre-test, που αφορούσε την αξιολόγηση των γνώσεών τους σε νοερές 

πράξεις κλασμάτων και στα καταχρηστικά κλάσματα. 

 Η άμεση παρατήρηση ως μέθοδος καταγραφής και ανάλυσης προσπε-

λάσιμων στοιχείων εξωτερικευμένης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια 

ενασχόλησής τους με το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιούσε κάθε 

τάξη· μας ενδιέφεραν τόσο λεκτικές όσο και μη-λεκτικές πληροφορίες. 

 Τα προκύπτοντα παραγόμενα προϊόντα κατά την αλληλεπίδραση των 

μαθητών με το μαθησιακό υλικό. 



Σουβλίδη Μαρία - Η Αναπαράσταση του Αριθμού Ένα (1) στην Περίπτωση των Καταχρηστικών Κλασμάτων 

ΕΚΠΑ – ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Μ.Ι.Θ.Ε. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - 75 - 
 

 Ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς για 

τις προσδοκίες τους σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται το γνωστικό 

επίπεδο των μαθητών τους σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο των 

κλασμάτων, καθώς και την εμπιστοσύνη τους στο μαθησιακό υλικό που 

χρησιμοποιούσαν.  

 Post-test σε όλους τους μαθητές, για την αξιολόγηση των γνώσεών 

τους σε σχέση με τις νοερές πράξεις κλασμάτων και την ερμηνεία των 

καταχρηστικών κλασμάτων.  

  

Κάθε μέσο συλλογής δεδομένων παρουσιάζεται αναλυτικά στο κυρίως σώμα 

περιγραφής της έρευνάς μας καθώς και οι λόγοι πρόκρισής τους.  

 

8.1.4 Περιγραφή του μαθησιακού υλικού  

Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε σε κάθε δραστηριότητα που αφορούσε στα 

κλάσματα ήταν το παζλ. Κάθε φορά χρησιμοποιούσαμε ένα διαφορετικό παζλ, 

δηλαδή με διαφορετικό αριθμό κομματιών. Τα παζλ αποτελούνταν από ισομε-

γέθη κομμάτια. Αρχικά, τα κομμάτια αυτά δεν ανέγραφαν τίποτα, για παρά-

δειγμα, όταν μελετούσαμε τον αριθμό έξι (6), δινόταν στους μαθητές ένα παζλ 

με έξι (6) ισομεγέθη κομμάτια, που συνιστούσαν, όμως, μια εικόνα ενός αντι-

κειμένου π.χ. ένα βαρέλι. Αργότερα, τους δόθηκε παζλ που κάθε κομμάτι ανέ-

γραφε συγκεκριμένο αριθμό. Αυτονόητο να πούμε εδώ ότι κάθε κομμάτι ανέ-

γραφε τον ίδιο αριθμό. Σε αυτή την περίπτωση, μελετούσαμε ένα διαφορετικό 

αριθμό που συντείθετο από τα κομμάτια–αριθμούς. Και σε αυτή την περίπτω-

ση τα παζλ συνιστούσαν μία συγκεκριμένη εικόνα π.χ. την εικόνα ενός σχο-

λείου. 

 

9. Πλαίσιο ανάλυσης 

 

Το πλαίσιο ανάλυσης των παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας, των αποτελεσμάτων και των ερμηνειών μας, προσδιορίζεται από 

συγκεκριμένους κατευθυντήριους άξονες που αφορούν συνολικά στη μαθησι-

ακή πραγματικότητα, η οποία εμπλέκει μαθητές, δασκάλους, μαθησιακό υλικό 

και γνωστικό αντικείμενο των κλασμάτων. Στο πλαίσιο αυτό οι σχέσεις εμπλε-
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κομένων και αντικειμένων διερευνώνται και καταγράφονται με τρόπο που να 

καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία ένα ζωντανό οργανισμό που τείνει να αλ-

λάζει στιγμή τη στιγμή από τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων που ανα-

δεικνύουν σχέσεις αλληλεπίδρασης και σχέσεις συμπλήρωσης, ενίοτε και 

σχέσεις αντιφατικές ή αλληλο-αποκλειόμενες. 

Καμία συμπεριφορά ή στάση δασκάλου ή μαθητή δεν αναλύεται μεμο-

νωμένα. Στο πλαίσιο ανάλυσής μας λαμβάνουμε υπόψη μας τις πεποιθήσεις, 

την αυτο-εικόνα και τις επιλογές όλων των εμπλεκομένων πλευρών που συνι-

στούν εδώ ένα περίπλοκο μαθησιακό σύστημα. Περαιτέρω, εξετάζουμε και 

διερευνούμε τη σχεδιαστική αποτελεσματικότητα του πιλοτικού εκπαιδευτικού 

υλικού σχετικά με το ρόλο που επιφέρει στην εννοιολογική αλλαγή στο γνω-

στικό σχήμα των μαθητών για τον αριθμό ένα (1), αξιολογώντας με τη μέθοδο 

της τριγωνοποίησης τις παραμέτρους που υπεισέρχονται κατά τη χρήση του 

μαθησιακού υλικού στις σχέσεις μεταξύ συμμαθητών, δασκάλου και μαθητών. 

Τέλος, στο πλαίσιο ανάλυσης μας ενδιαφέρει να αναδειχθούν εκείνοι οι παρά-

γοντες που καθιστούν δυνατή την εννοιολογική αλλαγή, η οποία δεν προκύ-

πτει από την αποκλειστική χρήση ενός εκπαιδευτικού υλικού χωρίς όρους.  

 

9.1 Κατηγορίες ανάλυσης 

Οι κατηγορίες ανάλυσης συνιστούν ένα σύστημα συνεπικουρούμενων εννοιών 

τις οποίες μελετάμε συνδυαστικά. Ειδικότερα, οι κατηγορίες ανάλυσης προσ-

διορίζονται ως εξής: 

 

α) Αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 

Η αξιολόγηση του γνωστικού αντικειμένου προκύπτει από τα φύλλα αξιολό-

γησης που δόθηκαν στους μαθητές και ελέγχει αν υπήρξε εννοιολογική αλλα-

γή στο γνωστικό σχήμα των μαθητών σχετικά με την αναπαράσταση του α-

ριθμού (ένα) 1. Συγκεκριμένα, ο στόχος των ασκήσεων παρατίθεται στον πα-

ρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1. Στόχοι των ασκήσεων με βάση τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης της 
αναπαράστασης του αριθμού ένα (1) από τους μαθητές της Ε’ τάξης. 
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Ασκήσεις 

Διαφορετικοί τρόποι χρήσης της αναπαράστασης 
του αριθμού ένα (1) 

3 x  = 1  Ως πλαίσιο (το ταψί ως ένα (1)) 
 

2 : 
 

 
 = … 

 

 
 x 

 

 
 = 

Ως επέκταση της γνώσης στα παρεπόμενα του ένα (1) 
 
 
 

2 - 
 

 
 = … 

 

 
 + 

 

 
 = 

Ως εργαλείο εύρεσης ισοδύναμου κλάσματος 
 
 
 

 

 
 +  > 1 

  

 
 -  < 1 

Ως σχέση του αριθμού ένα (1) με μικρότερους και μεγαλύτερους 
κλασματικούς αριθμούς πάνω στην αριθμογραμμή 
 
 

 

 
 = … +   Ως ανάλυση κλασματικού αριθμού, ως προς ένα (1) 

 
 

 
 : 

 

 
 = … Ως έναρξη για την ερμηνεία της πράξης 

 

 

Περαιτέρω, εξετάζουμε αν γίνεται χρήση νοερών πράξεων, χρήση εξω-

τερικών αναπαραστάσεων ως στρατηγική μέθοδο από μέρους των μαθητών 

να οδηγηθούν στη λύση των ασκήσεων. Εξετάζουμε κατά πόσο καταγράφεται 

η αποδεικτική διαδικασία κατά την επίλυση του προβλήματος του φούρναρη 

και, τέλος, αποτυπώνουμε τη χρονική τους ανταπόκριση ανά άσκηση, ανάλο-

γα με την αναπαράσταση που χρησιμοποιούν, καθώς και την ερμηνεία των 

απαντήσεών τους. 

 

β) Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών 

Ως προς αυτή την κατηγορία: 

 

 εξετάζουμε τις επιδόσεις των μαθητών σε σχέση με την αυτο-εικόνα 

που έχει ο δάσκαλος (λέγοντας «αυτο-εικόνα», εννοούμε την αίσθηση 

αποτελεσματικότητας των διδακτικών τους επιλογών), και τις πεποιθή-

σεις του αναφορικά με την απρόσκοπτη χρήση νοερών πράξεων από 

μέρους των μαθητών, 

 εξετάζουμε τις επιδόσεις των μαθητών στην ερμηνεία των απαντήσεών 

τους στο φύλλο αξιολόγησης συναρτήσει του χρόνου της επεξεργασίας 

πραγμάτευσης ανά άσκηση κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικα-
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σίας και συναρτήσει του χρόνου προφορικής έκφρασης των μαθητών 

κατά τη διάρκεια πραγμάτευσης των ασκήσεων, 

 εξετάζουμε τις επιδόσεις των μαθητών στην ερμηνεία των απαντήσεών 

τους στο φύλλο αξιολόγησης, σε σχέση με τον τρόπο κατανομής του 

χρόνου (συζήτηση, διερεύνηση, εξάσκηση, επέκταση). 

 

γ) Συνέπειες χρήσης του μαθησιακού υλικού 

Ως προς αυτή την κατηγορία: 

 

 εξετάζουμε το είδος των ερωτημάτων που διατυπώνουν οι μαθητές της 

Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού, στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έ-

τους, με βάση το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια 

του μαθήματός τους, 

 εξετάζουμε την αυτο-εικόνα των μαθητών σε σχέση με το μαθησιακό 

υλικό που χρησιμοποιείται από μαθητές και δασκάλους, και σε σχέση 

με τους διδακτικούς στόχους που θέτει ο δάσκαλος, 

 εξετάζουμε της στάση των μαθητών της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού α-

πέναντι στη δυσκολία μίας άσκησης, και το επίπεδο προσπάθειάς τους, 

συναρτήσει του μαθησιακού υλικού που χρησιμοποιείται στην τάξη, 

 συγκρίνουμε την ποσότητα και την ποιότητα των ερωτημάτων που θέ-

τουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, συναρ-

τήσει του μαθησιακού υλικού που χρησιμοποιούν και τις επιδόσεις των 

μαθητών, στην ερμηνεία των απαντήσεών τους στο φύλλο αξιολόγη-

σης. 

 

δ) Επιδόσεις 

Ως προς αυτή την κατηγορία: 

 

 καταγράφουμε τη χρονική ανταπόκριση των απαντήσεων των μαθητών 

της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού στο post-test, 

 εξετάζουμε την επίδοσή τους στο test, σε σχέση με το επίπεδο στρες 

στο test επίδοσης και την αυτο-εικόνα τους. 
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ε) Προβλέψεις μαθητών 

Ως προς αυτή την κατηγορία: 

 

 εξετάζουμε τις προβλέψεις που δίνουν οι μαθητές για το επόμενο σχο-

λικό έτος αναφορικά με την ύπαρξη, ή μη ύπαρξη, κλασμάτων στη δι-

δακτέα τους ύλη, και διερευνούμε σε ποια μαθήματα. Εξετάζουμε τις 

προβλέψεις αυτές σε σχέση με τις αντιλήψεις των μαθητών για το τι κά-

νουν την ώρα των Μαθηματικών και με το αν χρησιμοποιούμε τα Μα-

θηματικά στην καθημερινή μας ζωή, και, τέλος, με το αν ο δάσκαλος 

δουλεύει με διαθεματικά-διεπιστημονικά project, 

 εξετάζουμε τις προβλέψεις που δίνουν οι μαθητές για τις μελλοντικές 

τους επιδόσεις στα Μαθηματικά, σε σχέση με το μαθησιακό υλικό που 

χρησιμοποιούν και σε σχέση με τις αντιλήψεις τους αναφορικά με το αν 

η επιτυχία στα Μαθηματικά είναι θέμα ευφυΐας. 

 

10. Πριν την έρευνα 

 

10.1 Προ-έρευνα σε μαθητές Γ’ τάξης Δημοτικού  

Είναι γνωστή η δυσκολία των μαθητών όσον αφορά τους κλασματικούς αριθ-

μούς. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες πάνω στις δυσκολίες των μαθητών σχετικά 

με τα κλάσματα, τα πορίσματα των οποίων έχουμε ήδη αναφέρει σε προη-

γούμενο κεφάλαιο σχετικά με τους ρητούς αριθμούς. Ωστόσο, σε δική μας 

προ-έρευνα που έλαβε χώρα το 2012 σε μαθητές Στ’ τάξης Δημοτικού, διαπι-

στώσαμε ότι πράγματι οι μαθητές δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν το κατα-

χρηστικό κλάσμα, δε μπορούσαν να διατυπώσουν πρόβλημα χρησιμοποιώ-

ντας όχι μόνο καταχρηστικά κλάσματα αλλά και απλά κλάσματα. Επιλέξαμε 

μαθητές της Στ’ Δημοτικού καθώς θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη πληθυ-

σμιακή ομάδα που έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχει 

διδαχτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Επιλέξα-

με δε να ερευνήσουμε τις γνώσεις τους σχετικά με τα κλάσματα στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς. Θελήσαμε περισσότερο να διερευνήσουμε τις γνώσεις των 

μαθητών σχετικά με τα καταχρηστικά κλάσματα και κάναμε μία προ-έρευνα 

και στο Γυμνάσιο, ζητώντας από τους μαθητές να μας διατυπώσουν ένα πρό-
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βλημα χρησιμοποιώντας καταχρηστικά κλάσματα. Δεν είχαμε καμία σωστή 

απάντηση, παρότι οι μαθητές του Γυμνασίου (Α’, Β’, Γ’ τάξη Γυμνασίου) μπο-

ρούσαν να εκτελέσουν πράξεις με κλάσματα και καταχρηστικά κλάσματα. Δυ-

σκολεύονταν, όμως, να ερμηνεύσουν και να δώσουν ένα παράδειγμα από την 

καθημερινή τους ζωή.  

Συνεχίσαμε την προ-έρευνά μας και σε μαθητές Λυκείου (20) καθώς και 

σε φοιτητές διαφόρων σχολών (Δάσκαλοι (15), Φιλόλογοι (15), φοιτητές Ιατρι-

κής (20)). Τους ζητήσαμε να μας διατυπώσουν ένα πρόβλημα με καταχρηστι-

κό κλάσμα και δυσκολεύονταν αρκετά. Κάποτε επιστρατεύονταν οι αλγόριθμοι 

πράξεων κλασμάτων για να δώσουν ερμηνείες και ελάχιστοι από αυτούς κα-

τέληγαν σε σαφή, λογικά συμπεράσματα. Περαιτέρω, οι παραπάνω πληθυ-

σμιακές ομάδες που αναφέραμε δε μπορούσαν να εκτελέσουν απλές νοερές 

πράξεις με κλάσματα (1 - 1/3, 2 : 1/3 κ.ο.κ.). Την ίδια χρονιά που κάναμε την 

προ-έρευνά μας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, πιλοτικά εφαρμόσαμε 

καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, διδασκαλία σχετικά με τα κλάσμα-

τα. Επειδή οι μαθητές που ακολουθούσαν αυτή την πιλοτική διδασκαλία ήταν 

μαθητές Γ’ Δημοτικού, το παιχνίδι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν αφορού-

σε σε τίποτα άλλο παρά μόνο στον αριθμό ένα (1). Δε χρησιμοποιήσαμε κα-

θόλου τα σχολικά εγχειρίδια και αφιερώναμε μία μέρα της εβδομάδας στην ε-

ξάσκηση και εκμάθηση κλασματικών και δεκαδικών αριθμών με παιγνιώδη 

μορφή γύρω από τον αριθμό ένα (1).  

 

11. Σύνοψη της διδασκαλίας μας 

 

Ο αριθμός ένα (1) αντιστοιχεί μόνο σε μια διακεκριμένη ποσότητα; Αποτελεί 

πάντα ένα δέντρο, έναν άνθρωπο, ένα σκύλο; Ο αριθμός ένα (1) είναι μόνο 

ένας φυσικός αριθμός; Ξεκίνησε, λοιπόν, ένα παιχνίδι για το τι άλλο θα μπο-

ρούσε να συνιστά ο αριθμός ένα (1), και θα μπορούσε αυτό που συνιστά να 

είναι χρήσιμο σε μας και στις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές 

ξεκίνησαν να συζητούν και να κατονομάζουν: μία μέρα, ένας χρόνος, μία ε-

βδομάδα, ένας μήνας, μία ώρα, ένα μέτρο, ένα κιλό, ένα χιλιόμετρο, ένα κο-

πάδι πρόβατα, μία ομάδα μαθητών, ένα σχολείο, μία κοινότητα κ.λπ.. 
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Ήδη μετά από αυτή τη δραστηριότητα είχαν συνειδητοποιήσει πως κά-

θε φορά που κάτι το αποκαλούμε ένα (1) εμπεριέχει διαφορετική ποσότητα 

που αντιστοιχεί σε ό,τι όρισε ο άνθρωπος ως ένα (1) κάθε φορά για να διευ-

κολύνει την οργάνωσή του στο χώρο και στο χρόνο. Η ώρα του παιχνιδιού ξε-

κίνησε φτιάχνοντας ο καθένας το δικό του παζλ για τον αριθμό ένα (1). Κατά 

τη δημιουργία του παζλ κάθε μαθητής έκοβε τόσα κομμάτια όσα συνιστούσε 

το δικό του ένα (1). Το μότο της τάξης ήταν πια: «ο αριθμός 1 είναι ό,τι εγώ 

θέλω να είναι κάθε φορά». Κάθε φορά, μία ολόκληρη μέρα μέσα στην εβδο-

μάδα, η ενασχόλησή μας αφορούσε σε ένα διαφορετικό ένα (1) το οποίο φτιά-

χναμε σε παζλ και, στη συνέχεια, λύναμε απλά προβλήματα που αφορούσαν 

απλά κλάσματα, καταχρηστικά κλάσματα, δεκαδικά κλάσματα. Ασχοληθήκαμε 

με το 1 μέτρο, 1 κιλό, 1 ώρα, 1 εβδομάδα, 1 μήνα, 1 χρόνο. Οι μαθητές μπο-

ρούσαν με αυτό τον τρόπο να αναλύουν, δηλαδή να σπάνε σε κομμάτια, το 

δικό τους 1 ή να το συνθέτουν από τα κομμάτια του.  

Μετά από αυτή την εργασία μεταβήκαμε σε άλλες δραστηριότητες που 

αφορούσαν κομμάτια άλλων πραγμάτων π.χ. πιτών, βαρελιών κ.λπ., όπου οι 

μαθητές διερευνούσαν το ρόλο του παρονομαστή και τη σχέση που συνι-

στούσε κάθε φορά με ένα διαφορετικό ένα (1), το οποίο τίθεται προς μελέτη. 

Συνειδητοποίησαν ότι κάθε φορά το όλον μιας κατάστασης μπορούσαν να το 

αναπαραστήσουν με το 1. Αβίαστα, λοιπόν, συμπέραναν πως 2/2 = 1, χωρίς 

να γνωρίζουν απλοποίηση κλασμάτων, χωρίς να γνωρίζουν, επιπλέον, ότι το 

κλάσμα αναπαριστά διαίρεση. Χρησιμοποιώντας παζλ τα οποία έφτιαχναν οι 

μαθητές, μπορούσαν μόνοι τους να ανακαλύψουν σχέσεις που αφορούσαν 

είτε ολόκληρο το παζλ που αφορούσε στο ένα (1), είτε σχέσεις που ξεπερ-

νούσαν το ένα (1), είτε σχέσεις μεταξύ κομματιών που αφορούσαν σε ποσό-

τητα μικρότερη του ένα (1). Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού 

ήταν σε θέση να διατυπώνουν προβλήματα με κλάσματα, καταχρηστικά κλά-

σματα, δεκαδικά κλάσματα, να ερμηνεύουν τις απαντήσεις τους, να προσεγγί-

ζουν αποτελέσματα αν οι κλασματικοί είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι του ένα 

(1), να κάνουν διάταξη κλασμάτων, να ερμηνεύουν την αναγκαιότητα της με-

τατροπής από ετερώνυμα σε ομώνυμα κλάσματα. 

Τέλος, ήταν σε θέση να κάνουν νοερούς υπολογισμούς με απλά κλά-

σματα, ακόμα και στην περίπτωση που ήταν ετερώνυμα, χωρίς οι μαθητές να 

έχουν διδαχθεί καθόλου τους αλγόριθμους των πράξεων των κλασμάτων. 
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Καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς δουλέψαμε ιδιαίτερα στη διαίρεση μέτρησης 

καθώς μας ήταν χρήσιμη στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με απαντή-

σεις–συμπεράσματα με την ποσότητα των κομματιών που χρησιμοποιούμε 

κάθε φορά. Δουλέψαμε έτσι με μικρά παζλ, μικρών ποσοτήτων, και ταυτόχρο-

να τα παιδιά διδάσκονταν τη διαίρεση μέτρησης. Η διαίρεση μέτρησης ήταν 

ακόμα μία παράμετρος που συνυπολογίσαμε στη δυσκολία των μαθητών να 

ερμηνεύουν απαντήσεις σχετικά με πράξεις που αφορούσαν στη διαίρεση 

κλάσματος με κλάσμα και στη διαίρεση κλάσματος με φυσικό αριθμό. 

 

Παραδείγματα 

 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ 
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!!! 

 

Διδακτική Ενότητα: Tι να σημαίνει το 1!!! 

Φύλλο εργασίας – Α’ Ομάδα 

 

α1η 

 

 

 
 +  = 1 

 

 

α2η 

 

 

 
 +  = 1 

 

 

α3η 

 

 

 
 +  = 1 

 

 

α4η 

 

3 x  = 1 
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α5η 

 

4 x  = 1 

 

 

 

α6η 

 

6 x  = 1 

 

 

 

α7η 

 

1 -  = 
 

 
 

 

 

 

α8η 

 

1 -  = 
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α9η 

 

1 -  = 
 

 
 

  

 

 

α10η 

 

1 : 
 

 
 = 

 

 

 

α11η 

 

1 : 
 

 
 = 

 

 

 

α12η 

 

1 : 
 

 
 = 
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α13η 

 

1 : 
 

 
 = 

 

 

 

 

Διδακτική Ενότητα: Μάντεψε με τι κομμάτια παίζεις κάθε φορά!!! 

Φύλλο εργασίας – Β’ Ομάδα 

 

β1η 

 

+ 

 

 

 +  =      ή 

 

β2η 

 

+ 

 

 

 +  =      ή 
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β3η 

 

+ 

  

 

 +  =      ή 

 

β4η 

 

- 

 

 

 -  =      ή 

 

β5η 

 

- 

 

 

 -  =      ή 
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β6η 

 

- 

 

 

 -  =      ή 

 

β7η 

 

 

 

 

 

 

5 x  =  

 

β8η 

 

 

 

 

9 x  =  
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γ1η 

Ζωγράφισε τα κομμάτια που χρειάζεται να συμπληρώσεις: 

 

+ 

 

1 +  = 
 

 
 

 

γ2η 

 

+ 

 

1 +  = 
 

 
 

 

γ3η 

 

+ 

 

5 x  = 
 

 
 

 

γ4η 

 

 

 

 

 
 =     x  
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γ5η 

 

 

 

 

 

 

 
 -  = 1 

 

γ6η 

 

 

 

 

 

 

 
 : 

 

 
 = 

 

γ7η 

 

 

 

 

 

 

 

 
 +  > 1 
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γ8η 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -  < 1 

 

Αποτελέσματα από τη συνεργασία μας με τους μαθητές της Γ’ 

και Δ’ Δημοτικού 

 

 

 + 

 

 

 

Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας αυτά τα παζλ, κλήθηκαν με ομαδοσυνεργατικό 

τρόπο να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Οι μαθητές παίζοντας βρή-

καν αβίαστα και χωρίς διδασκαλία τα διαφορετικά κομμάτια που συνιστούν το 

πρώτο παζλ, δηλαδή 4/4, 3/3, 2/2, κομμάτια των 3, κομμάτια των 4 και κομμά-

τια των 6 αντίστοιχα. Ανακάλυψαν την ισοδυναμία κλασμάτων π.χ. 2/4 = 1/2. 

Στη συνέχεια, και χωρίς να τους έχει διδαχθεί η πρόσθεση κλασμάτων, ανα-

κάλυψαν πως για να γίνει η πρόσθεση μεταξύ των παραπάνω ποσοτήτων 

έπρεπε και τα δύο κλάσματα να οριστούν με τα ίδια κομμάτια. Η μόνη καθο-

δήγηση που πήραν από εμάς ήταν να βλέπουν το δεύτερο σύνολο σαν το ίδιο 

παζλ με το πρώτο που του έλειπαν κάποια κομμάτια. Η αναγκαιότητα να γί-

νουν ομώνυμα τα κλάσματα προέκυψε αυθόρμητα από τους μαθητές και εξέ-

φρασαν την παραπάνω κατάσταση ως: 6/6 + 4/6 = 10/6 = 1+ 4/6. 
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Με αυτό τον τρόπο ανακάλυψαν και κατανόησαν το διαφορετικό ρόλο 

που παίζει ο παρονομαστής από τον αριθμητή, την ισοδυναμία κλασμάτων, 

την πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, και ήταν σε θέση να διατάσσουν τα 

διαφορετικά κλάσματα που τους δίνονταν. Δε χρειάστηκε ποτέ να χρησιμο-

ποιήσουμε ορισμούς για τις παραπάνω διαδικασίες, όπως π.χ. «όταν ο αριθ-

μητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή το κλάσμα είναι μεγαλύτερο 

του 1 και ονομάζεται καταχρηστικό». Τα παιδιά ανακάλυψαν το ρόλο του πα-

ρονομαστή μέσα από διαφορετικά προβλήματα προς επίλυση. Συνειδητοποί-

ησαν πως ο παρονομαστής, π.χ. στο κλάσμα 4/6, δε σήμαινε πάντα 6 κομμά-

τια του παζλ (θα μπορούσε να ισχύει κάτι τέτοιο σε μια διαφορετική μαθηματι-

κή κατάσταση).  

Ανακάλυψαν ότι ο παρονομαστής 6 μπορούσε να αφορά σε 6 ισάριθ-

μες ομάδες. Δώσαμε στους μαθητές πολύ χρόνο εξάσκησης με τέτοιας μορ-

φής ασκήσεων. Τους δώσαμε χρόνο να συνομιλήσουν με τους συμμαθητές 

τους και να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους. Τελικά, οι μαθητές, με το 

πέρασμα του χρόνου, ήταν σε θέση να μπορούν νοερά να κάνουν πράξεις με 

απλά κλάσματα, όπως π.χ. 1 - 1/4 ή 1/2 + 2/4, όπου νοερά μετέτρεπαν τα 

κλάσματα σε ομώνυμα, θεωρώντας αυτονόητη την αναγκαιότητα αυτή. Σε 

παρόμοιες ασκήσεις που δόθηκαν σε μαθητές της Στ’ τάξης, του Γυμνασίου, 

του Λυκείου και σε φοιτητές, καθώς και σε πληθυσμιακές ομάδες επαγγελμά-

των–ενήλικων, δε μπορούσαν να μας απαντήσουν νοερά. Όταν τους ζητήσα-

με να μας διατυπώσουν πρόβλημα με καταχρηστικό κλάσμα δε μπόρεσαν.  

Όλη αυτή η εργασία μας έκανε να σκεφτούμε ότι η αναπαράσταση του 

αριθμού ένα (1) πιθανόν να ευθυνόταν για τη δυσκολία των μαθητών να κατα-

νοήσουν την έννοια του κλάσματος. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσα-

με να ασχοληθούμε περισσότερο συστηματικά με την αναπαράσταση του α-

ριθμού ένα (1) και να διερευνήσουμε έτσι τα πιθανά οφέλη που θα είχε μια εν-

νοιολογική αλλαγή για το γνωστικό σχήμα του αριθμού ένα (1). 

Στην προ-έρευνα αυτή εξετάσαμε και τις γνώσεις τους σχετικά με τη δι-

αίρεση μέτρησης. Διαπιστώσαμε ότι η εκμάθηση της διαίρεσης μέτρησης είναι 

είτε ιδιαίτερα υποτιμημένη από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πιθανόν να επι-

κεντρώνονται περισσότερο στη διδασκαλία της διαίρεσης μερισμού, είτε ότι 

είναι μια ακόμη διαδικασία που δυσκολεύει τους μαθητές. Αυτό όμως δεν α-

φορά στην παρούσα εργασία και, ως εκ τούτου, δε θα προβούμε σε συμπε-
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ράσματα. Αυτό, όμως, που εμείς κάναμε στη διδακτική μας παρέμβαση ήταν η 

ταυτόχρονη επεξεργασία της αναπαράστασης του αριθμού ένα (1) και η κατα-

νόηση των θεμελιωδών πράξεων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλα-

πλασιασμού και της διαίρεσης.  

 

12. Ερευνητικό μέρος 

 

12.1 Δείγμα – pre-test  

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 μαθητές Ε’ Δημοτικού στο 22ο Δημοτικό Σχολείο 

Αχαρνών, και 25 μαθητές Στ’ Δημοτικού. Αρχικά, σε όλους τους μαθητές δό-

θηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με το οποίο διερευνήσαμε τις πεποιθήσεις 

τους σχετικά με τα Μαθηματικά, την αυτο-εικόνα τους σε σχέση με το εν λόγω 

μάθημα και την εξοικείωση που έχουν με τα κλάσματα. Οι απαντήσεις των 

μαθητών κυμαινόντουσαν στις εξής επιλογές: α) καθόλου, β) λίγο, γ) αρκετά, 

δ) πάρα πολύ. Στη συνέχεια, με ανοιχτές ερωτήσεις, κλήθηκαν να διατυπώ-

σουν τις απόψεις τους σε σχέση με τη χρησιμότητα των κλασμάτων. 

 

Ερωτηματολόγιο 

 Σου αρέσει το μάθημα των Μαθηματικών; 

 Δυσκολεύεσαι στο μάθημα των Μαθηματικών; 

 Θεωρείς ότι οι επιδόσεις σου είναι ικανοποιητικές στα κλάσματα; 

 Βρίσκεις την ώρα απασχόλησης με τα Μαθηματικά στο σχολείο μια ευ-

χάριστη και δημιουργική ώρα; 

 Διατυπώνεις τις ερωτήσεις σου, τις απορίες σου, τους προβληματι-

σμούς σου σε σχέση με τις μαθηματικές δραστηριότητες; 

 Διατυπώνεις τις σκέψεις και τις απόψεις σου σε σχέση με τις μαθηματι-

κές δραστηριότητες; 

 Συνεργάζεσαι με τους συμμαθητές σου κατά τη διάρκεια των μαθηματι-

κών δραστηριοτήτων; 

 Κατά τη διάρκεια των μαθηματικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιείτε το 

σχολικό εγχειρίδιο; 

 Χρησιμοποιείτε άλλα υλικά πέραν του σχολικού εγχειριδίου; 

 Σου χρησιμεύουν στην καθημερινή σου ζωή τα κλάσματα; 
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 Χρησιμοποιείς τα κλάσματα στην καθημερινή σου ζωή; 

 Σε ποιους τομείς της ζωής μας θεωρείς ότι χρειάζονται οι κλασματικοί 

αριθμοί; Να αναφέρεις όσους τομείς γνωρίζεις. 

 Έχεις παρατηρήσει σε ποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

τα κλάσματα; Αν ναι, να αναφέρεις σχετικές περιπτώσεις. 

 Τι μαθαίνετε την ώρα των Μαθηματικών; 

 Ποιες δεξιότητες αναπτύσσετε την ώρα των Μαθηματικών; 

 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δόθηκε σε όλους τους μαθητές το πα-

ρακάτω pre-test. Το πρώτο μέρος ζητούσε από τους μαθητές να κυκλώσουν 

τις περιπτώσεις των καταστάσεων που αναπαρίσταναν τον αριθμό ένα (1). 

 

Κύκλωσε όπου νομίζεις ότι αναπαρίσταται ο αριθμός ένα (1). 

 

                

           

 

Με αυτό το pre-test θελήσαμε να διερευνήσουμε τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους για τον αριθμό ένα (1) και τι πιστεύουν ότι αυτός αναπαριστά. 

Σύμφωνα με τη διδασκαλία των αριθμών, ήδη από την Α’ Δημοτικού οι μαθη-

τές μαθαίνουν ότι ο αριθμός ένα (1) αναπαριστά μία συγκεκριμένη διακεκριμέ-

νη ποσότητα. Δε διδάσκεται, τουλάχιστον όχι στις διαστάσεις που χρειάζεται, 

ότι ο αριθμός ένα (1) μπορεί να αναπαριστά και μια ομάδα πραγμάτων ή ένα 

σύνολο πραγμάτων. Ο αριθμός ένα (1) μπορεί να αναπαριστά οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω καταστάσεις. Σε αυτό το σημείο, και δε χρειάζεται να περι-

μένουμε την ενότητα των αποτελεσμάτων για να το ανακοινώσουμε, όλοι οι 

μαθητές κύκλωσαν μόνο το ένα πορτοκάλι, και αυτό επιβεβαιώνει ότι η ανα-

παράσταση που έχουν για τον αριθμό ένα (1) είναι αυτή της μιας διακεκριμέ-

νης ποσότητας.  
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Στη συνέχεια, και αφού ολοκλήρωσαν αυτή την δραστηριότητα, δώσα-

με στους μαθητές ένα δεύτερο σετ ασκήσεων. 

 

Στο 

εργαστήρι ενός ζαχαροπλαστείου … 

      

      

      

      

      

      

 

…ποιο κομμάτι χρησιμοποιείς και πόσες φορές θα πάρεις αυτό το κομμάτι για 

να σχηματίσεις ένα ολόκληρο ταψί; 

3 x  = 1  9 x  = 1  4 x  = 1 

2 x  = 1 

 

…πόσα κομμάτια κάθε είδους θα χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις ολόκληρο το 

ταψί; 

1 : 
 

 
 =                     1 : 

 

 
 =   1 : 

 

 
 = 

 

…τι θα απομείνει άραγε από το ταψί; 

1 - 
 

 
 =               1 - 

 

 
 = 

 

…πόσα κομμάτια δημιουργούνται κάθε φορά; 

1 + 
 

 
 =                    1 + 

 

 
 = 
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…πόσα κομμάτια πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να έχεις περισσότερα κομ-

μάτια από αυτά του ενός ταψιού; 

 
 

 
 +  > 1 

 

 
 +  > 1 

 

Φαντάσου ότι το παραπάνω παζλ είναι ένα ταψί με καρυδόπιτα. Ο Κώστας και 

η Μαρία πήγαν επίσκεψη στον παππού τους. Πριν πάνε, όμως, επισκέφτηκαν 

ένα ζαχαροπλαστείο και βρέθηκαν και οι δύο μπροστά από το παραπάνω τα-

ψί. Ο Κώστας ζήτησε να του βάλουν σε ένα ωραίο κόκκινο κουτί τα 
 

 
 του τα-

ψιού. Η Μαρία ζήτησε να της βάλουν σε ένα ωραίο γαλάζιο κουτί τα 
  

 
 του τα-

ψιού.  

 

1) Πόσα κομμάτια έβαλε ο καθένας στο κουτί του; 

2) Ποιανού τα κομμάτια είναι τα περισσότερα; 

 

Οι ασκήσεις αυτές αφορούσαν στην ικανότητα  των μαθητών να υπο-

λογίζουν νοερά απλές πράξεις που θα περιείχαν τον αριθμό ένα (1) και κλα-

σματικές μονάδες ή κλάσματα. Στη συνέχεια, ζητήσαμε να μας ερμηνεύσουν 

είτε με προτάσεις, είτε ζωγραφίζοντας, είτε με όποιον άλλο τρόπο ήθελαν, τις 

απαντήσεις τους. Περαιτέρω, θέλαμε να δούμε κατά πόσο αυτές οι δύο δοκι-

μασίες συνδέονταν μεταξύ τους. Η υπόθεσή μας, λοιπόν, τοποθετήθηκε στην 

εξής θέση: οι μαθητές των οποίων το γνωστικό σχήμα για τον αριθμό ένα (1) 

ήταν αυτή του φυσικού αριθμού που αντιστοιχεί κάθε φορά σε μία διακεκριμέ-

νη ποσότητα θα δυσκολεύονταν στο δεύτερο σετ ασκήσεων να διακρίνουν πί-

σω από τον αριθμό ένα (1) που εμφανιζόταν σε κάθε διαφορετική πράξη, τη 

διαφορετική του υπόσταση (2/2, 3/3, 5/5, 8/8 κ.λπ.) και, άρα, θα δυσκολεύο-

νταν τόσο στο να προβούν σε νοερούς υπολογισμούς σωστούς, όσο και σε 

σωστές ερμηνείες στις απαντήσεις τους. 

Στις ασκήσεις με τις ανισότητες, όπου τους ζητείται να βρουν ποιο κλά-

σμα πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί προκειμένου η αρχική ποσότητα να 

ξεπεράσει τον αριθμό ένα (1) ή η τελική ποσότητα να είναι μικρότερη του 1, 

έχει ακριβώς την ίδια λογική με την αρχική μας σκέψη, δηλαδή να διερευνή-

σουμε κατά πόσο οι μαθητές θα καταφέρουν να διακρίνουν πίσω από τον α-

ριθμό ένα (1) τις διαφορετικές καταστάσεις που αυτός αναπαριστά. Παρότι με 
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τις ερωτήσεις μας, αλλά και με τις διευκρινήσεις που τους δώσαμε, ξεκαθαρί-

σαμε ότι το ταψί αφορούσε στον αριθμό ένα (1), αυτό δεν ήταν αρκετό να τους 

βοηθήσει μιας και η αναπαράσταση για τον αριθμό ένα (1) ήταν ένα παγιωμέ-

νο γνωστικό σχήμα. Η πλειοψηφία των μαθητών μας έδωσε λευκή κόλλα, δύο 

μαθητές έδωσαν απαντήσεις όπως 3 x 12 = 1, χωρίς να συνειδητοποιούν το 

άτοπο της απάντησής τους. Υποθέσαμε ότι στην πραγματικότητα ήθελαν να 

γράψουν 3 x 1/3 = 1, μιας και το 1/3 αφορούσε σε ποσότητα 12 κομματιών, 

μα η σκέψη μας παραμένει μόνο μια υπόθεση.  

Τελικά, τους ζητείται να λύσουν ένα πρόβλημα που περιέχει καταχρη-

στικό κλάσμα και να προβούν σε ερμηνείες των αποτελεσμάτων τους. Ζητή-

σαμε από όλους τους μαθητές να μην προβούν σε αλγόριθμους και να κάνουν 

τις πράξεις με νοερούς υπολογισμούς. Για το πρόβλημα τους ζητήσαμε, αντί 

αλγόριθμων, να χρησιμοποιήσουν ένα παζλ που τους είχαμε δώσει και για τις 

άλλες ασκήσεις, στο οποίο μπορούσαν να ζωγραφίζουν. Τα κλάσματα που 

τους δόθηκαν ήταν πολύ απλά και μπορούσαν εύκολα να τα αναπαραστή-

σουν ζωγραφίζοντάς τα. Ζητήσαμε να μην προβούν σε αλγόριθμους, ώστε να 

ελέγξουμε την κατανόηση της έννοιας του κλάσματος και όχι την ικανότητα 

εκτέλεσης αλγόριθμων που γίνονται από πολλούς μαθητές διεκπεραιωτικά, 

χωρίς κατανόηση. Σε συζήτηση που είχαμε μαζί τους στο τέλος, μας είπαν ότι 

δεν κατανοούσαν καθόλου τις ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό ένα (1). 

Μας είπαν, επίσης, ότι δεν έχουν δουλέψει ποτέ τις νοερές πράξεις ού-

τε με τους φυσικούς ούτε με τους κλασματικούς αριθμούς. Δεν κατανοούσαν 

με ποιο τρόπο θα έπρεπε να δουλέψουν νοερά. Κανένας μαθητής δεν απά-

ντησε σωστά στα παραπάνω τεστ, ούτε οι μαθητές που ο δάσκαλος μας χα-

ρακτήρισε ως άριστους. Τέλος, τους δώσαμε ένα ακόμα τεστ με σειρά προ-

βλημάτων τα οποία έπρεπε να χαρακτηρίσουν ως πρόβλημα πρόσθεσης, 

πρόβλημα αφαίρεσης, πρόβλημα πολλαπλασιασμού, πρόβλημα διαίρεσης 

μερισμού, πρόβλημα διαίρεσης μέτρησης, προκειμένου να ελέγξουμε αν γνω-

ρίζουν τις έννοιες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και 

της διαίρεσης, διαίρεσης μερισμού, διαίρεσης μέτρησης. Θέλαμε περισσότερο 

να διερευνήσουμε κατά πόσο έχουν κατανοήσει τη διαίρεση μέτρησης και αν 

αυτό τους εμποδίζει να δώσουν ερμηνεία στις απαντήσεις με διαιρέσεις κλα-

σμάτων.  
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Να υπενθυμίσουμε, όμως, ότι στην πιλοτική μας διδασκαλία με μαθητές 

Γ’ Δημοτικού δε χρειάστηκε να μιλήσουμε για διαίρεση μέτρησης, καθώς οι 

μαθητές μετά την ενασχόλησή τους με τα παζλ κατάφερναν να ερμηνεύουν τις 

απαντήσεις τους χωρίς τη γνώση της διαίρεσης μέτρησης. Από τους 75 μαθη-

τές, μόνο οι 3 χαρακτήρισαν το πρόβλημα διαίρεσης μέτρησης ως πρόβλημα 

διαίρεσης, ενώ κανένας άλλος μαθητής δεν το χαρακτήρισε ως τέτοιο. 50 μα-

θητές το χαρακτήρισαν ως πρόβλημα πολλαπλασιασμού και 22 ως πρόβλημα 

πρόσθεσης. Σε συζήτηση που είχαμε εκ των υστέρων, μας είπαν πως ποτέ 

δεν έχουν ακούσει για διαίρεση το χαρακτηρισμό διαίρεση μέτρησης. Αναφέ-

ραμε σε αυτή την ενότητα τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευνάς 

μας, μιας και δεν μπορούσαν να τεθούν με κάποια άλλης μορφής στατιστική 

ανάλυση (περιγραφικής) και να δώσουμε περισσότερα συμπεράσματα. Οι 

μαθητές δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν σωστά σε καμία δραστηριότητα αυ-

τής της προκαταρκτικής δοκιμασίας.  

 

12.2 Δεύτερο μέρος της εργασίας 

Στους δασκάλους των τάξεων που θα έπαιρναν μέρος στην εργασία προτεί-

ναμε τις παρακάτω αρχές. Δώσαμε και στους δύο δασκάλους μια σχετική 

σχάρα αξιολόγησης που θα συμπλήρωναν κάθε φορά που θα τελείωναν τις 

εργασίες τους στο μάθημα των Μαθηματικών. Στο τέλος του χρόνου ζητήσαμε 

και από τους ίδιους τους μαθητές να αξιολογήσουν κατά πόσο εφαρμόστηκαν 

οι παρακάτω αρχές.  

Στη διδασκαλία μας καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς εφαρμόσαμε ψυ-

χολογικές αρχές που περιγράφουμε παρακάτω και αφορούν σε ερευνητικά 

πορίσματα από το χώρο της Εκπαιδευτικής, της Εξελικτικής, της Γνωστικής, 

της Κοινωνικής και της Κλινικής Ψυχολογίας. Κατά συνέπεια, ο τρόπος διδα-

σκαλίας μας είχε μαθητοκεντρικό χαρακτήρα παρά δασκαλοκεντρικό. Προ-

σπαθήσαμε να συνδέσουμε το σχολείο με τις πραγματικές συνθήκες ζωής και 

να εστιάσουμε στην κατανόηση και στη σκέψη παρά στην απομνημόνευση και 

στην απλή εξάσκηση. 

Διαμορφώσαμε ένα περιβάλλον μάθησης που ενθαρρύνει τους μαθη-

τές να μαθαίνουν ενεργητικά, να συνεργάζονται με τους άλλους μαθητές και 
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να χρησιμοποιούν εργασίες που έχουν νόημα. Δώσαμε βαρύτητα στις παρα-

κάτω αρχές: 

 

α) Ενεργός συμμετοχή 

Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή. Η 

μάθηση στο σχολείο απαιτεί την προσοχή των μαθητών, την παρατήρηση, την 

απομνημόνευση, την κατανόηση, τη θέση στόχων και την ανάληψη ευθύνης 

για την ίδια τη μάθησή τους. Αυτές οι γνωστικές δραστηριότητες δεν είναι δυ-

νατές χωρίς την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή του μαθητή. Προσπαθήσαμε 

να βοηθήσουμε τους μαθητές ώστε να είναι ενεργοί στην τάξη και να θέτουν 

στόχους, αξιοποιώντας τη φυσική τους διάθεση για διερεύνηση, για κατανόη-

ση νέων πραγμάτων και για μάθηση. 

Η πρόκληση ήταν να δημιουργήσουμε ενδιαφέροντα και απαιτητικά 

περιβάλλοντα μάθησης στα οποία ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μα-

θητών. Παραθέτουμε κάποιες ενέργειές μας για τον τρόπο με τον οποίο προ-

σπαθήσαμε να καταφέρουμε τέτοιες συνθήκες συμμετοχής: 

 

 αποφύγαμε καταστάσεις όπου οι μαθητές παραμένουν παθητικοί α-

κροατές για πολλή ώρα, 

 ενθαρρύναμε τη συμμετοχή σε συζητήσεις μέσα στην τάξη και σε άλλες 

συνεργατικές δραστηριότητες, 

 αφήσαμε τους μαθητές να αναλάβουν κάποιο βαθμό ελέγχου της δικής 

τους μάθησης, 

 βοηθήσαμε τους μαθητές να δημιουργήσουν μαθησιακούς στόχους 

που είναι συναφείς με τα ενδιαφέροντά τους και τα σχέδιά τους για το 

μέλλον. 

 

β) Κοινωνική αλληλεπίδραση 

Η μάθηση είναι πρωτίστως μία κοινωνική δραστηριότητα και η συμμετοχή 

στην κοινωνική ζωή του σχολείου είναι βασική για να υπάρξει μάθηση. Η δη-

μιουργία μιας παραγωγικής και συνεργατικής ατμόσφαιρας αποτελεί ουσιαστι-

κό κομμάτι της μάθησης στο σχολείο. Η έρευνα έχει δείξει ότι η κοινωνική συ-
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νεργασία μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών, υπό τον όρο ότι τα 

είδη των αλληλεπιδράσεων που ενθαρρύνονται συμβάλλουν στη μάθηση. 

Τέλος, οι κοινωνικές δραστηριότητες είναι ενδιαφέρουσες αυτές καθαυ-

τές και βοηθούν τους μαθητές να διατηρήσουν την ενασχόλησή τους με τη 

σχολική τους εργασία. Οι τρόποι με τους οποίους διευκολύναμε την κοινωνική 

συμμετοχή και τη μάθηση είναι οι παρακάτω: 

 

 μπορέσαμε να αναθέσουμε στους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες και 

να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους, 

 μπορέσαμε να δημιουργήσουν οι μαθητές ένα περιβάλλον τάξης που 

να περιλαμβάνει κοινούς χώρους εργασίας και κοινή χρήση των υλι-

κών, 

 μέσα από το παράδειγμα και την καθοδήγηση μπορούν να διδάξουν 

στους μαθητές πώς να συνεργάζονται μεταξύ τους, 

 δημιουργήσαμε συνθήκες όπου οι μαθητές μπήκαν σε διαδικασία αλ-

ληλεπίδρασης μεταξύ τους, για να εκφράσουν τη γνώμη τους και να α-

ξιολογήσουν τα επιχειρήματα των άλλων μαθητών. 

 

γ) Δραστηριότητες που έχουν νόημα 

Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 

θεωρούν χρήσιμες για την πραγματική ζωή και έχουν σχέση με την κουλτούρα 

τους. 

 Πολλές σχολικές δραστηριότητες δεν έχουν καμία σκοπιμότητα για τους 

μαθητές επειδή δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο τις κάνουν, ποιος είναι ο 

σκοπός τους και η χρησιμότητά τους. Ορισμένες φορές οι σχολικές δραστηρι-

ότητες δεν έχουν νόημα για τους μαθητές διότι ανήκουν σε διαφορετικό πολι-

τισμικό πλαίσιο. Πολλά σχολεία δεν είναι παρά κοινότητες όπου παιδιά από 

διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον μαθαίνουν μαζί. Υπάρχουν συστηματικές 

πολιτισμικές διαφορές στις πρακτικές, τις συνήθειες, τους κοινωνικούς ρόλους 

κ.λπ. που επηρεάζουν τη μάθηση. Ορισμένες φορές οι δραστηριότητες που 

έχουν κάποιο νόημα για μαθητές που προέρχονται από μία πολιτισμική ομάδα 

δεν έχουν καμία απολύτως σημασία για μαθητές από άλλη κουλτούρα. Λαμ-

βάνοντας υπόψη μας τις πολιτισμικές διαφορές της τάξης μας ενσωματώσαμε 
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τις δραστηριότητες αυτές μέσα σε κάποιο αυθεντικό πλαίσιο. Χρησιμοποιήσα-

με παραδείγματα από την πραγματική ζωή των μαθητών.  

Όσον αφορά στις πολιτισμικές διαφορές, τις σεβαστήκαμε και τις είδαμε 

ως πλεονέκτημα πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε, και όχι ως ένα αρ-

νητικό στοιχείο. Τις σχολικές συνήθειες που δεν ήταν οικείες σε κάποια παιδιά 

μπορέσαμε να τις παρουσιάσουμε σταδιακά, έτσι ώστε η μετάβαση να είναι 

λιγότερο τραυματική για τις ομάδες με διαφορετική εθνική προέλευση. 

 

δ) Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις 

Οι νέες γνώσεις δομούνται πάνω στη βάση των όσων ήδη καταλαβαίνουμε 

και πιστεύουμε. Η ιδέα ότι η ικανότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν κάτι και-

νούριο συνδέεται με το τι ξέρουν ήδη είναι σχετικά παλιά, αλλά τα πιο πρό-

σφατα ερευνητικά πορίσματα δείχνουν ότι είναι καθοριστικής σημασίας για να 

υπάρξει μάθηση. Δεν είναι δυνατό να κατανοήσει, να θυμηθεί ή να μάθει κα-

νείς κάτι που του είναι τελείως ξένο. Χρειάζονται κάποιες προϋπάρχουσες 

γνώσεις για να κατανοήσουμε το νόημα της εισερχόμενης πληροφορίας. Ω-

στόσο, η ύπαρξη της προαπαιτούμενης προϋπάρχουσας γνώσης δεν αρκεί 

για να εξασφαλιστούν ικανά αποτελέσματα. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε την 

προϋπάρχουσα γνώση μας ώστε να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε για 

κατανόηση και μάθηση. Η έρευνα δείχνει ότι οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν 

πάντα τη σχέση ανάμεσα σε αυτά που μαθαίνουν και σε όσα ήδη ξέρουν. Η 

έρευνα δείχνει, επίσης, ότι η μάθηση ενισχύεται όταν οι εκπαιδευτικοί αποδί-

δουν μεγάλη προσοχή στην προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή, και τη χρησι-

μοποιούν ως σημείο αφετηρίας για τη διδασκαλία. 

Μπορέσαμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να ενεργοποιήσουν τις προ-

ηγούμενες γνώσεις τους και να τις αξιοποιήσουν για καλύτερες επιδόσεις στα 

σχολικά έργα. Αυτό μπορέσαμε να το καταφέρουμε με διάφορους τρόπους: 

 

 συζητούσαμε κάθε φορά το περιεχόμενο του μαθήματος πριν αρχίσου-

με τη διδασκαλία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν τις 

απαραίτητες προϋπάρχουσες γνώσεις και για να τις ενεργοποιήσουν, 
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 συνήθως οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών είναι ελλιπείς ή 

υπάρχουν εσφαλμένες ιδέες και καίριες παρανοήσεις· διερευνήσαμε τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σε βάθος, έτσι ώστε να μπορέ-

σουμε να εντοπίσουν τις εσφαλμένες ιδέες και παρανοήσεις, 

 χρειάστηκε περαιτέρω να ανατρέξουμε στα περασμένα για να καλύ-

ψουμε την σημαντική προαπαιτούμενη ύλη, 

 φροντίσαμε οι ερωτήσεις που κάναμε να είναι χρήσιμες για να βοηθη-

θούν οι μαθητές να δουν τη σχέση ανάμεσα σε όσα μαθαίνουν και σε 

όσα ήδη γνωρίζουν. 

 

ε) Χρήση στρατηγικών 

Τα παιδιά από μικρές ηλικίες αναπτύσσουν στρατηγικές που τα βοηθούν να 

λύνουν προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν ζητάμε από παιδιά προσχολικής 

ηλικίας να πάνε να αγοράσουν κάποια τρόφιμα από το μπακάλη, πολλές φο-

ρές αυτά επαναλαμβάνουν στο δρόμο ό,τι τους ζητήσαμε για να τα θυμούνται 

καλύτερα. Τα παιδιά αυτά έχουν ανακαλύψει την επανάληψη ως στρατηγική 

βελτίωσης της μνήμης τους χωρίς κανείς να τους το έχει πει. Όταν τα παιδιά 

πηγαίνουν στο σχολείο, χρειάζονται βοήθεια από τους δασκάλους ώστε να 

αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές για τη λύση μαθηματικών προβλημάτων, 

την κατανόηση κειμένων, τη μελέτη του φυσικού κόσμου, της συνεργατικής 

μάθησης κ.λπ.. Η έρευνα δείχνει ότι μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη 

αν οι εκπαιδευτικοί κάνουν συστηματικές προσπάθειες να διδάξουν στρατηγι-

κές μάθησης στα παιδιά. Οι στρατηγικές είναι σημαντικές επειδή βοηθούν 

τους μαθητές να καταλάβουν και να λύσουν προβλήματα με τρόπους που εί-

ναι κατάλληλοι για την προκείμενη περίπτωση. Οι στρατηγικές μπορούν να 

βελτιώσουν τη μάθηση και να την κάνουν ταχύτερη. Οι στρατηγικές μπορεί να 

διαφέρουν ως προς την ακρίβειά τους, τη δυσκολία εκτέλεσής τους, τις υπο-

λογιστικές τους απαιτήσεις και το φάσμα των προβλημάτων στα οποία έχουν 

εφαρμογή. Όσο πιο μεγάλο είναι το εύρος των στρατηγικών που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά, τόσο πιο επιτυχημένα μπορούν 

να είναι στη λύση προβλημάτων, στην ανάγνωση, στην κατανόηση κειμένου, 

στην απομνημόνευση κ.λπ.. 
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Αναγνωρίσαμε τη βαρύτητα της απόκτησης και εφαρμογής διαφόρων 

στρατηγικών από τους μαθητές και ενσωματώσαμε στην ενασχόλησή μας με 

τα Μαθηματικά τη διδασκαλία στρατηγικών άμεσα ή έμμεσα. Στη δεύτερη πε-

ρίπτωση, δώσαμε στους μαθητές μία κατάσταση προβλήματος και υποδείξα-

με τη διαδικασία διερεύνησης ή υποβάλλαμε βασικές ερωτήσεις. 

Θεωρήσαμε σημαντικό να μάθουν οι μαθητές πώς να χρησιμοποιούν 

αυτές τις στρατηγικές με σιγουριά και από μόνοι τους, και να μη βασίζονται 

στους δασκάλους τους για να τους δώσουν πάντοτε την απαραίτητη υποστή-

ριξη. Περιορίζαμε σταδιακά τη βοήθειά μας ώστε να επιτρέπουμε στους μαθη-

τές να αναλαμβάνουν περισσότερες υπευθυνότητες για τη μάθησή τους. 

 

στ) Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού 

Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν πώς να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τη 

μάθησή τους, πώς να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και πώς 

να διορθώνουν τα λάθη τους. 

Ο όρος «αυτορρύθμιση» χρησιμοποιείται εδώ για να δείξει την ικανότη-

τα των μαθητών να παρακολουθούν τη δική τους μάθηση, να κατανοούν πότε 

κάνουν λάθη και να ξέρουν πώς να τα διορθώνουν. Η αυτορρύθμιση δεν είναι 

το ίδιο με τη χρήση στρατηγικών. Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν 

στρατηγικές για να μαθαίνουν μηχανικά, χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση του 

τι κάνουν. Η αυτορρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών 

που βοηθούν τους μαθητές να αξιολογούν τη μάθησή τους, να ελέγχουν την 

κατανόησή τους και να διορθώνουν τα λάθη τους όταν χρειάζεται. Η αυτορ-

ρύθμιση βασίζεται στο στοχασμό του ατόμου με την έννοια της επίγνωσης 

των ιδεών και των στρατηγικών που χρησιμοποιεί κανείς. Οι στοχαστικές δια-

δικασίες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη συζήτηση, την επιχειρηματο-

λογία και τις εκθέσεις όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις από-

ψεις τους και να τις υπερασπίσουν. Μία άλλη πτυχή της στοχαστικής διαδικα-

σίας είναι η ικανότητα διάκρισης των φαινομένων από την πραγματικότητα, 

των κοινότυπων ιδεών από την επιστημονική γνώση κ.λπ. 

Μπορέσαμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να αναπτύξουν την αυτορ-

ρύθμιση και τον αναστοχασμό δίνοντάς τους ευκαιρίες: 
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 να σχεδιάσουν πώς να λύνουν προβλήματα, 

 να αξιολογούν τις προτάσεις, τα επιχειρήματα, τις λύσεις προβλημάτων 

κ.λπ. των άλλων ή των ίδιων, 

 να ελέγχουν τον τρόπο σκέψης τους και να θέτουν ερωτήματα στον ε-

αυτό τους για την κατανόησή τους («γιατί κάνω αυτό που κάνω;» «πό-

σο καλά το κάνω;» «τι απομένει να κάνω;» κ.λπ.), 

 να αναπτύσσουν ρεαλιστικές γνώσεις για τον εαυτό τους ως μαθητές 

(«χρειάζομαι δουλειά στα Μαθηματικά»), 

 να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους, και 

 να γνωρίζουν ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές που 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν και πότε να τις χρησιμοποιήσουν. 

 

ζ) Αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

Ορισμένες φορές η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να εμποδίζει το δρόμο 

προς τη μάθηση κάτι νέου. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να επιλύουν τις 

εσωτερικές αντιφάσεις και να αναδομούν τις υπάρχουσες έννοιες, όποτε αυτό 

χρειάζεται. 

Ορισμένες φορές, η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να εμποδίσει την 

κατανόηση των νέων πληροφοριών. Αν και αυτό ισχύει συχνότερα στην εκμά-

θηση της Φυσικής και των Μαθηματικών, εντούτοις έχει εφαρμογή σε όλα τα 

γνωστικά πεδία. Και συμβαίνει επειδή η τρέχουσα κατανόησή μας για το φυ-

σικό και κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία, τη θεωρητική αντίληψη για τους 

αριθμούς κ.λπ. είναι προϊόν χιλιάδων ετών πολιτισμικής δραστηριότητας που 

έχει αλλάξει ριζικά τους διαισθητικούς τρόπους εξήγησης των φαινομένων. Για 

παράδειγμα, στο χώρο των Μαθηματικών, πολλά παιδιά κάνουν λάθος όταν 

χρησιμοποιούν κλάσματα, επειδή χρησιμοποιούν κανόνες που ισχύουν μόνο 

για τους φυσικούς αριθμούς. Έτσι: 

 

 προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε την κατανόηση των πληροφοριών 

που είναι αντίθετες στη διαισθητική αντίληψη, 

 δημιουργήσαμε συνθήκες μέσα στις οποίες οι εναλλακτικές πεποιθή-

σεις και εξηγήσεις να μπορούν να εξωτερικευτούν και να εκφραστούν, 
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 χτίσαμε πάνω στις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και σιγά σιγά 

τις οδηγήσαμε σε ωριμότερες κατανοήσεις· η παραγκώνιση της προϋ-

πάρχουσας γνώσης μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση εσφαλμένων 

αντιλήψεων, 

 δώσαμε στους μαθητές παρατηρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να 

τους δείξουν ότι κάποιες από τις ιδέες τους μπορεί να είναι λάθος, 

 οι επιστημονικές εξηγήσεις που δώσαμε παρουσιάστηκαν με σαφήνεια 

και εξηγήθηκαν με παραδείγματα μοντέλων, 

 δώσαμε στους μαθητές αρκετό χρόνο, που ζήτησαν πια και οι ίδιοι οι 

μαθητές, νιώθοντας ελεύθεροι να εκφράζουν τις ανάγκες τους, για να 

αναδομήσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.  

 

η) Στόχος η κατανόηση και όχι η απομνημόνευση 

Η μάθηση είναι καλύτερη όταν το υλικό είναι οργανωμένο γύρω από γενικές 

αρχές και εξηγήσεις αντί όταν βασίζεται στην απομνημόνευση απομονωμένων 

στοιχείων και διαδικασιών. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν οι μαθητές τους να κατανοούν ό,τι μαθαί-

νουν και να μην απομνημονεύουν με επιφανειακό τρόπο. Η έρευνα δείχνει ότι 

όταν οι πληροφορίες απομνημονεύονται επιφανειακά, ξεχνιούνται εύκολα. Α-

ντίθετα, όταν κάτι γίνεται κατανοητό, δεν ξεχνιέται εύκολα και μπορεί να εφαρ-

μοστεί σε άλλες περιπτώσεις. Για να καταλάβουν οι μαθητές μας τι τους διδά-

σκουμε πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία και το χρόνο να σκεφτούν τι κά-

νουν, να μιλήσουν για αυτό με τους συμμαθητές τους και με τους δασκάλους 

τους, να το διευκρινίσουν και να καταλάβουν πώς εφαρμόζεται σε πολλές πε-

ριπτώσεις: 

 

 ζητήσαμε από τους μαθητές να εξηγήσουν ένα φαινόμενο ή μία έννοια 

με δικά τους λόγια, 

 δώσαμε την ευκαιρία στους μαθητές να δίνουν παραδείγματα που δεί-

χνουν πώς εφαρμόζεται μία αρχή ή πώς λειτουργεί ένας νόμος, 

 δώσαμε στους μαθητές να πραγματευτούν χαρακτηριστικά προβλήμα-

τα στο χώρο του γνωστικού πεδίου· τα προβλήματα ήταν δε αυξανόμε-
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νου βαθμού δυσκολίας για να αποκτήσουν οι μαθητές μεγαλύτερη ε-

μπειρία, 

 ζητήσαμε από τους μαθητές να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις δια-

φορές, να συγκρίνουν, να αντιπαραβάλλουν και να δημιουργούν ανα-

λογίες, 

 διδάξαμε στους μαθητές πώς να εξάγουν γενικές αρχές από τις συγκε-

κριμένες περιπτώσεις και πώς να γενικεύουν από τα επιμέρους παρα-

δείγματα. 

 

θ) Βοήθεια προς τους μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους 

Οι μαθητές συνήθως δε μπορούν να εφαρμόσουν ό,τι μαθαίνουν στο σχολείο 

για να λύσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Για παράδειγμα, μπορεί 

να μάθουν στο σχολείο για τους νόμους του Νεύτωνα, αλλά συνήθως δεν κα-

ταφέρνουν να διαπιστώσουν πώς εφαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες 

ζωής. Η εφαρμογή των γνώσεων είναι πολύ σημαντική. Γιατί θα πρέπει να 

πηγαίνει κανείς στο σχολείο αν ό,τι μαθαίνει εκεί δεν εφαρμόζεται σε άλλες κα-

ταστάσεις και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός σχολείου; 

 Βελτιώσαμε την ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν όσα έχουν μά-

θει στο σχολείο με τους παρακάτω τρόπους: 

 

 δεν επιμείναμε στην εμπέδωση της ύλης· χωρίς την εις βάθος κατανό-

ηση δε μπορεί να γίνει η μεταφορά των γνώσεων σε άλλες περιπτώ-

σεις, 

 βοηθήσαμε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχει η 

μεταφορά των πληροφοριών που μαθαίνουν σε άλλες περιπτώσεις, 

 βοηθήσαμε να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει σε ένα γνωστικό πεδίο σε 

άλλα πεδία με τα οποία μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση, 

 δείξαμε στους μαθητές πώς να εξάγουν γενικές αρχές από τα συγκε-

κριμένα παραδείγματα, 

 βοηθήσαμε τους μαθητές να μάθουν πώς να παρακολουθούν τη μάθη-

σή τους και πώς να ψάξουν και να βρουν ανατροφοδότηση για την 

πρόοδό τους, 

 εργαστήκαμε με στόχο την κατανόηση και όχι την απομνημόνευση. 
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ι) Διάθεση χρόνου για εξάσκηση 

Η μάθηση είναι μία πολύπλοκη γνωσιακή δραστηριότητα που δε χωράει βια-

σύνη. Απαιτείται σημαντικός χρόνος και εξάσκηση για να αρχίσει να συγκρο-

τείται η επιδεξιότητα σε ένα τομέα. Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να 

κάνουν πολλή εξάσκηση για να αποκτήσουν εμπειρία σε κάποιο τομέα. Ακόμη 

και οι μικρές διαφορές στο χρόνο που είμαστε εκτεθειμένοι στις πληροφορίες 

μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές στις πληροφορίες που αποκτούμε. Οι ψυ-

χολόγοι Chase & Simon (βλ. Linharesa & Freitasb, 2010) μελέτησαν σκακι-

στές και βρήκαν ότι κατά κανόνα είχαν δαπανήσει μέχρι και 50.000 ώρες εξά-

σκησης στο σκάκι. Ένας σκακιστής ηλικίας 35 ετών που έχει παίξει σκάκι για 

50.000 ώρες πρέπει να έχει περάσει 4 έως 5 ώρες καθημερινής εξάσκησης 

από την ηλικία των 5 έως 30! Οι λιγότερο προχωρημένοι παίκτες έχουν δαπα-

νήσει σημαντικά λιγότερο χρόνο παίζοντας σκάκι. 

Οι μαθητές από μειονεκτικά περιβάλλοντα, που έχουν λιγότερες ευκαι-

ρίες να μάθουν και λείπουν από το σχολείο λόγω εργασίας ή ασθένειας, δεν 

αναμένεται να έχουν τόσο καλές επιδόσεις στο σχολείο όσο τα παιδιά που εί-

χαν περισσότερο χρόνο να εξασκηθούν και να αποκτήσουν πληροφορίες. 

Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν 

την έκθεση του μαθητή σε καταστάσεις μάθησης, κυρίως σε μικρή ηλικία. Κα-

ταγράφουμε παρακάτω τους τρόπους με τους οποίους προσπαθήσαμε να αυ-

ξήσουμε την ώρα ενασχόλησης των μαθητών με τις εργασίες τους: 

 

 αυξήσαμε το χρόνο που περνούν οι μαθητές για μάθηση μέσα στην τά-

ξη διδάσκοντας το μάθημα των Μαθηματικών καθ’όλη τη διάρκεια μιας 

μέρας του ωρολογίου προγράμματος και δεν κάναμε ποτέ ωριαίες δι-

δασκαλίες των 45 λεπτών, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα 

σπουδών, 

 δώσαμε στους μαθητές εργασίες μάθησης που είναι σύμφωνες με όσα 

ήδη γνωρίζουν, 

 δεν προσπαθήσαμε να καλύψουμε πολλά θέματα ταυτόχρονα· δώσαμε 

χρόνο στους μαθητές να κατανοήσουν τις νέες πληροφορίες, 
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 βοηθήσαμε τους μαθητές να καλλιεργήσουν «την οικειοθελή εξάσκη-

ση» που περιλαμβάνει την ενεργητική σκέψη και την παρακολούθηση 

της δικής τους μάθησης, 

 διατηρήσαμε επαφή με τους γονείς, ώστε να μπορέσουν να μάθουν να 

προσφέρουν πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες στα παιδιά τους. 

 

ια) Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν βασικές αναπτυξιακές διαφορές στη μά-

θηση. Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται, διαμορφώνουν νέους τρόπους ανα-

παράστασης του κόσμου και επίσης αλλάζουν τις διαδικασίες και τις στρατηγι-

κές που χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν αυτές τις αναπαραστάσεις. Επι-

πλέον, υπάρχουν σημαντικές ατομικές διαφορές στη μάθηση. Ο αναπτυξιακός 

ψυχολόγος Howard Gardner έχει υποστηρίξει ότι υπάρχουν πολλές άλλες δι-

αστάσεις της ανθρώπινης νοημοσύνης, πέραν των λογικών και γλωσσικών 

ικανοτήτων, που συνήθως εκτιμούνται στα περισσότερα σχολικά περιβάλλο-

ντα. 

Κάποια παιδιά είναι προικισμένα στη μουσική, άλλα έχουν εξαιρετικές 

χωρικές ικανότητες (οι οποίες είναι απαραίτητες π.χ. για τους αρχιτέκτονες και 

τους καλλιτέχνες) ή σωματικές/κιναισθητικές ικανότητες (που χρειάζονται οι 

αθλητές) ή ικανότητες να συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους κ.λπ.. Τα 

σχολεία πρέπει να δημιουργούν το καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη 

των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τέτοιες ατομικές διαφορές.  

Έτσι: 

 

 μάθαμε πώς να εκτιμάμε κατάλληλα τις γνώσεις, τις στρατηγικές και 

τους τρόπους μάθησης των παιδιών, 

 δώσαμε στα παιδιά μία ποικιλία υλικών, δραστηριοτήτων και μαθησια-

κών εργασιών που να περιλαμβάνουν τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις 

φυσικές επιστήμες, τα καλλιτεχνικά, τη μουσική, την κίνηση, την κοινω-

νική αντίληψη κ.λπ., 

 εντοπίσαμε τις ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο ενδιαφέρον, στην επιμονή και στην αυτοπεποίθηση που 

δείχνουν σε διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων, 



Σουβλίδη Μαρία - Η Αναπαράσταση του Αριθμού Ένα (1) στην Περίπτωση των Καταχρηστικών Κλασμάτων 

ΕΚΠΑ – ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Μ.Ι.Θ.Ε. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - 109 - 
 

 υποστηρίξαμε τις ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών ώστε να τις αξιο-

ποιήσουν για να βελτιώσουν τη συνολική τους σχολική επίδοση, 

 κάναμε στα παιδιά ερωτήσεις που προκαλούν τη σκέψη, τους θέσαμε 

προβλήματα και τους ζητήσαμε να ελέγξουν τις υποθέσεις τους με διά-

φορους τρόπους, 

 δημιουργήσαμε συνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο, βάζοντας στα 

παιδιά προβλήματα και υλικά παρμένα από τις καθημερινές τους κατα-

στάσεις, 

 δημιουργήσαμε τις συνθήκες για αλληλεπίδραση των μαθητών με αν-

θρώπους της κοινότητάς τους και ειδικά με ενήλικες που είναι πεπειρα-

μένοι και ενθουσιώδεις για τα είδη των θεμάτων που ενδιαφέρουν τους 

μαθητές. 

 

ιβ) Καλλιέργεια της μάθησης με κίνητρα 

Η μάθηση επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη κινήτρων για το μαθητή. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν πε-

ρισσότερα κίνητρα για μάθηση με τη συμπεριφορά τους και τα λεγόμενά τους. 

Οι μαθητές που έχουν κίνητρα να μάθουν αναγνωρίζονται εύκολα επειδή έ-

χουν ένα πάθος για την επίτευξη των στόχων τους και είναι έτοιμοι να κατα-

βάλλουν μεγάλες προσπάθειες. Δείχνουν, επίσης, μεγάλη αποφασιστικότητα 

και επιμονή. Αυτό επηρεάζει την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφορι-

ών που μαθαίνουν. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να έχουν μαθητές με κίνητρα 

στις τάξεις τους. Πώς μπορούν να το πετύχουν; 

Οι ψυχολόγοι διακρίνουν ανάμεσα σε δύο είδη παροχής κινήτρων. Η 

εξωτερική παρότρυνση και η εσωτερική παρώθηση. Η εξωτερική παρότρυνση 

προκαλείται όταν χρησιμοποιούνται θετικές ενισχύσεις για να αυξηθεί η συ-

χνότητα εμφάνισης της ζητούμενης συμπεριφοράς. Ο έπαινος, η υψηλή βαθ-

μολογία, τα βραβεία, τα χρήματα, το φαγητό κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν γι’αυτό το λόγο. Η εσωτερική παρώθηση υπάρχει όταν οι μαθητές συμ-

μετέχουν ενεργητικά σε δραστηριότητες χωρίς να χρειάζεται να επιβραβευ-

θούν γι’αυτό. Το παιδί που φτιάχνει ένα παζλ με μεράκι είναι εσωτερικά πα-

ρακινημένο. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των εσωτερικά παρωθημένων 

μαθητών είναι η πεποίθησή τους ότι η προσπάθεια είναι σημαντική για την ε-
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πιτυχία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επηρεάσουν την αποφασιστικότητα των 

μαθητών για επίτευξη στόχων με τη συμπεριφορά τους και τα λεγόμενά τους. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών μας χρησιμοποιήσαμε θετικά σχόλια 

που: 

 

 αντικατοπτρίζουν ειλικρινή αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών, 

 αναγνωρίζουν τις επιτυχίες των μαθητών, 

 αποδίδουν την επιτυχία των μαθητών σε ενδογενείς και όχι εξωγενείς 

παράγοντες (π.χ. «έχεις καλές ιδέες»), 

 βοηθούν τους μαθητές να πιστέψουν στον εαυτό τους («προσπάθησες 

πολύ στα Μαθηματικά και οι βαθμοί σου έχουν βελτιωθεί ικανοποιητι-

κά»), 

 δίνουν ανατροφοδότηση για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μα-

θητές μαζί με οδηγίες για το πώς να τις βελτιώσουν, 

 βοηθούν τους μαθητές να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, 

 αποφύγαμε ομαδοποιήσεις με βάση τις ικανότητες· η ομαδοποίηση αυ-

τή δίνει το μήνυμα ότι οι ικανότητες έχουν μεγαλύτερη αξία από την 

προσπάθεια, 

 καλλιεργήσαμε τη συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό· η έρευνα δεί-

χνει ότι τα ανταγωνιστικά συστήματα που ενθαρρύνουν τους μαθητές 

να δουλεύουν μεμονωμένα για να πετύχουν μεγαλύτερη βαθμολογία 

και περισσότερες ανταμοιβές, συνήθως δίνουν το μήνυμα ότι αυτό που 

έχει αξία είναι οι ικανότητες, και μειώνουν την εσωτερική παρώθηση, 

 δώσαμε ανανεωμένες και ενδιαφέρουσες εργασίες που προκαλούν την 

περιέργεια των μαθητών και τις ανώτερες νοητικές ικανότητές τους στο 

κατάλληλο πάντα επίπεδο δυσκολίας. 

 

Παραπάνω αναφέρουμε τον τρόπο που εργαστήκαμε στην ομάδα ερ-

γασίας μας και γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε το πρώτο πληθυντικό πρό-

σωπο. Τις ίδιες αρχές δώσαμε και στους δασκάλους των δύο τμημάτων της 

Στ’ Δημοτικού οι οποίοι, μετά από εκτενή συζήτηση μαζί τους, εξέφρασαν την 

αναγκαιότητα αυτών των αρχών όχι μόνο στο μάθημα των Μαθηματικών αλλά 

και στα υπόλοιπα μαθήματα. 
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Τους δόθηκε, περαιτέρω, ο παρακάτω πίνακας, τον οποίο μπορούσαν 

να φωτοτυπήσουν και να χρησιμοποιούν μετά στις εργασίες τους προκειμένου 

να ελέγχουν κατά πόσο ακολουθούν αυτές τις αρχές στις δραστηριότητές τους 

με τους μαθητές.  

Αρχές  Καθόλου Λίγο Αρκετά 

Ενεργός 

συμμετοχή 

   

Κοινωνική 

αλληλεπίδραση  

   

Δραστηριότητες 

με νόημα 

   

Σύνδεση των νέων 

πληροφοριών με τις 

προϋπάρχουσες 

γνώσεις 

   

Χρήση 

στρατηγικών 

   

Ανάπτυξη αυτορ-

ρύθμισης και 

αναστοχασμού  

   

Αναδόμηση της 

προϋπάρχουσας 

γνώσης 

   

Κατανόηση και όχι 

απομνημόνευση 

   

Διάθεση χρόνου 

για εξάσκηση 

   

Αναπτυξιακές και 

ατομικές διαφορές  

   

Καλλιέργεια 

της μάθησης 

με κίνητρα 
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Όσον αφορά στη διδακτική παρέμβαση που λάμβανε χώρα στο τμήμα 

της Ε’ Δημοτικού, ζητήσαμε περαιτέρω άδεια από το σχολικό σύμβουλο της 

περιφέρειας να μας επιτρέψει:  

 

 τη μη-χρησιμοποίηση του σχολικού εγχειριδίου στην περίπτωση της 

ενότητας των κλασμάτων· συζητήσαμε την ανάγκη να μη χρησιμοποιή-

σουμε το σχολικό εγχειρίδιο, ώστε να δουλέψουμε την αναπαράσταση 

του αριθμού ένα (1) και να ελέγξουμε πιθανές αλλαγές στις στρατηγικές 

των μαθητών, 

 τη διδασκαλία των Μαθηματικών καθ’όλη τη διάρκεια μίας μέρας στις 5 

μέρες της εβδομάδας και το τεκμηριώσαμε ως εξής: οι μαθητές θα έ-

χουν χρόνο να διατυπώνουν τις ερωτήσεις τους, περισσότερο χρόνο 

στην ενασχόλησή τους και στην εξάσκησή τους με τα Μαθηματικά που 

δε θα διακόπτεται από την παρέμβαση άλλου μαθήματος, και περισσό-

τερο χρόνο να συζητήσουν.  

 

Επιπλέον, στο δάσκαλο της Ε’ Δημοτικού προτείναμε να διδάξει σύμ-

φωνα με τη διδακτική παρέμβαση που θα περιγράψουμε, και τον οποίο εξοι-

κειώσαμε με τις ασκήσεις και τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε. Δε χρειάστη-

καν παρά δύο ώρες για να εξοικειωθεί με τη διαδικασία καθώς η διδακτική 

παρέμβαση είναι απλή και κατανοητή. Το γεγονός δε ότι έχει παιγνιώδη μορ-

φή αποτελούσε ένα ισχυρό εργαλείο κινήτρου και για τον ίδιο τον εκπαιδευτι-

κό. Η περαιτέρω σύσταση να μη χρησιμοποιήσει το σχολικό εγχειρίδιο αλλά 

να επικεντρωθεί με συγκεκριμένες δραστηριότητες στους στόχους του αναλυ-

τικού προγράμματος τον έκανε να νιώσει ανακούφιση και να τον κινητοποιήσει 

περαιτέρω. 

Αρχικά, είχε ιδιαίτερες ενστάσεις ως προς την καταλληλότητα της ημε-

ρήσιας ενασχόλησης με τα Μαθηματικά χωρίς την παρέμβαση κάποιου άλλου 

μαθήματος. Αυτή η σκέψη του ήταν κάτι που θα αξιολογούσαμε στο τέλος της 

χρονιάς τόσο από τον ίδιο όσο και από τους μαθητές. Οι δάσκαλοι της Στ’ Δη-

μοτικού θα ακολουθούσαν τις αρχές που προτείναμε παραπάνω, αλλά θα 

χρησιμοποιούσαν τη δική τους διδακτική παρέμβαση την οποία θα μας περιέ-

γραφαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγξουμε κα-
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τά πόσο εφαρμόστηκαν οι αρχές αυτές, με ποιες διδακτικές παρεμβάσεις και 

με ποια υλικά. Πέρα από αυτές τις αρχές, οι οποίες συμφωνήθηκαν με τους 

δασκάλους της Στ’ τάξης, δε δόθηκε καμία άλλη οδηγία ως προς τη χρήση εγ-

χειριδίου ή την ημερήσια ενασχόληση με τα Μαθηματικά ή κάποια πρόταση 

για κάποιας μορφής διδακτική παρέμβαση. Τέτοιου είδους οδηγίες δόθηκαν 

μόνο στο δάσκαλο της Ε’ Δημοτικού. Δόθηκαν, όμως, σε όλους τους δασκά-

λους οδηγίες σε σχέση με τις παρανοήσεις και τις δυσκολίες των μαθητών έτσι 

όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο που αναφερθήκαμε στους ρητούς αριθ-

μούς.  

 

12.3 Η διδακτική μας παρέμβαση  

Θα κάνουμε μία σύνοψη των βασικότερων βημάτων μας ώστε να γίνουμε κα-

τανοητοί ως προς τους στόχους μας. Κατά την έναρξη των εργασιών μας 

χρησιμοποιήσαμε τη διδακτική παρέμβαση που είχαμε χρησιμοποιήσει στους 

μαθητές της Γ’ Δημοτικού, την οποία παρουσιάσαμε παραπάνω. Είναι πολύ 

σημαντικό να πούμε ότι κατά την έναρξη των εργασιών μας οι μαθητές δε 

μπορούσαν να απαντήσουν σε βασικές ερωτήσεις που αφορούσαν στα κλά-

σματα, παρότι είχαν διδαχτεί τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς με 

εισαγωγικό τρόπο ήδη από την Γ’ Δημοτικού. Οφείλαμε λοιπόν να ξεκινήσου-

με εκ του μηδενός αναζητώντας μαζί με τους μαθητές τόσο την ανάγκη ύπαρ-

ξης αυτών των αριθμών όσο και τη διασαφήνισή τους. Πριν διατυπώσουμε, 

όμως, τους στόχους μας θεωρούμε απόλυτα σημαντικό να καταθέσουμε την 

αντίδραση των παιδιών όταν πρωτοήρθαν σε επαφή με ένα περιβάλλον όπου 

ακολουθούσε τις αρχές που έχουμε ήδη αναφέρει: 

  

 βρήκαμε μαθητές που θεωρούσαν άτοπη τη διατύπωση ερωτήσεων, 

 αν διατύπωναν μια ερώτηση και ο δάσκαλος απαντούσε και οι μαθητές 

δεν κατανοούσαν αυτή την εξήγηση, οι μαθητές δεν είχαν το θάρρος να 

διατυπώσουν εκ νέου το ερώτημά τους, καθώς πίστευαν πως τόσο ο 

δάσκαλος όσο και οι συμμαθητές τους θα τους κορόιδευαν, 

 θεώρησαν πως η μη χρήση σχολικού εγχειριδίου θα ήταν μια μη ωφέ-

λιμη ενέργεια από μέρους του δασκάλου και διατύπωσαν τις ενστάσεις 

τους, 
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 οι γονείς αντέδρασαν με την απόφαση της μη χρήσης του σχολικού εγ-

χειριδίου, 

 οι μαθητές έδειχναν διστακτικοί ως προς τη διατύπωση και έκφραση 

κάθε σκέψης τους σε σχέση με τις ιδέες τους, 

 η αναζήτηση των προϋπαρχουσών γνώσεων τους ήταν μια δύσκολη 

διαδικασία, καθώς οι μαθητές απαντούσαν με τρόπο ώστε να είναι 

σύμφωνος με αυτόν που πίστευαν πως προσδοκούσε ο δάσκαλος, 

 υπήρχε ένα έντονα ανταγωνιστικό και βαθμοθηρικό κλίμα μεταξύ των 

παιδιών, 

 τα παιδιά δε μπορούσαν να ανταλλάξουν ιδέες μεταξύ τους και δε 

μπορούσαν να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά καθώς συχνά προέβαι-

ναν σε καβγάδες, 

 από δική μας έρευνα σχετικά με την αντίληψη που έχουν για το βαθμό 

δυσκολίας των Μαθηματικών, οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν πως 

τα Μαθηματικά είναι ένα εύκολο μάθημα, 

 η αντίληψη που είχαν για την αυτο-εικόνα τους σε σχέση με τις επιδό-

σεις τους στα Μαθηματικά, έτσι όπως ερευνήθηκε από εμάς στην αρχή 

της χρονιάς, έδειξε ότι θεωρούσαν οι περισσότεροι τον εαυτό τους καλό 

μαθητή στα Μαθηματικά. 

 

Με βάση λοιπόν το προ-τεστ που είχαμε δώσει και το κλίμα που συνα-

ντήσαμε και περιγράφουμε παραπάνω, αποφασίσαμε να συντάξουμε τους 

παρακάτω στόχους όπου οι δραστηριότητές μας αντικατοπτρίζουν αυτούς.  

 

α) Γνωστικοί στόχοι 

 να κατανοήσουν το λόγο ύπαρξης των κλασματικών αριθμών, 

 να ανακαλύψουν μέσα από τις δραστηριότητες το ρόλο του αριθμητή 

που φανερώνει άλλοτε το σύνολο των κομματιών ενός αντικειμένου και 

άλλοτε το σύνολο των μερών από το οποίο συνίσταται ένα φυσικό α-

ντικείμενο, 

 να ανακαλύψουν μέσα από τις δραστηριότητες το ρόλο του αριθμητή· 

αυτός αναπαριστά τα πραγματικά κομμάτια που χρησιμοποιούμε, και 
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μπορεί να είναι είτε περισσότερα από αυτά που συνιστούν το όλον του 

φυσικού αντικειμένου, είτε λιγότερα, 

 να οικοδομήσουν μέσα από τις δραστηριότητες ένα νέο γνωστικό σχή-

μα για την αναπαράσταση του αριθμού ένα (1) και να κατανοήσουν ότι 

αυτό εκφράζει, ανάλογα με τη μαθηματική κατάσταση, διαφορετική πο-

σότητα κάθε φορά, 

 να μπορούν να δίνουν παραδείγματα από τη ζωή τους όπου το ένα (1) 

αναπαριστά διαφορετικές ποσότητες, 

 να αναλύουν το ένα (1) και να το συνθέτουν, 

 να είναι σε θέση να συμπληρώνουν κομμάτι ώστε να το αυξάνουν ή να 

αφαιρούν κομμάτια ώστε να το ελαττώνουν, 

 να μάθουν να βρίσκουν τις υποδιαιρέσεις και πολλαπλάσια των παρα-

κάτω μεγεθών: 1 κιλού, 1 μέτρου, 1 ώρας, 1 χρόνου, 1 μέρας, 1 εβδο-

μάδας, 1 μήνα κ.λπ., 

 να διατυπώνουν δικά τους προβλήματα τα οποία θα αφορούν σε ένα 

διαφορετικό ένα (1), 

 να κατανοήσουν μέσα από δραστηριότητες τις πράξεις της πρόσθεσης, 

της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης μέτρησης με-

ταξύ κλάσματος και του αριθμού 1 ή 2 ή 3 κ.λπ., 

 να ανακαλύψουν, μέσα από δραστηριότητες, την ανάγκη μετατροπής 

ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα και την ανάγκη, έτσι, μετατροπής 

ενός κλάσματος σε ισοδύναμό του, 

 να μπορούν να διαβάζουν μαθηματικές εξισώσεις, να δίνουν ερμηνεία 

σε κάθε όρο αυτών των μαθηματικών εξισώσεων, 

 να μπορούν να διατυπώνουν προβλήματα όταν τους δίνεται μια αριθ-

μητική παράσταση, να μπορούν να λύνουν τέτοιες αριθμητικές παρα-

στάσεις με κλάσματα, να μπορούν να αναπαριστούν είτε χρησιμοποιώ-

ντας παζλ, είτε όποιο μέσο κατασκεύαζαν, είτε ζωγραφίζοντας και να 

δίνουν ερμηνεία στις απαντήσεις τους, 

 να επιλέγουν την κατάλληλη στρατηγική προς επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων με κλάσματα και να εξηγούν την καταλληλότητά της, 

 να εκτελούν νοερές πράξεις με κλασματικούς αριθμούς, 

 να παρουσιάζουν τις εργασίες τους στους συμμαθητές τους, 
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 να ασκούν δημόσιο λόγο προκειμένου να επιχειρηματολογούν με λογι-

κό και εύληπτο τρόπο.  

 

β) Κοινωνικο-συναισθηματικοί – Ψυχοκινητικοί στόχοι 

 να αποκτήσουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες όπως συνεργασία, 

 να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους χρησιμοποιώντας κατάλλη-

λες λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές, 

 να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ορθά και να διατυπώνουν με σαφήνεια 

τις θέσεις και τις απόψεις τους, 

 να σέβονται το συνομιλητή και να μην τον διακόπτουν, 

 να μη δυσανασχετούν με τις απορίες που διατυπώνουν οι συμμαθητές 

τους, 

 μα μην είναι ανταγωνιστικοί και βαθμοθηρικοί, 

 να είναι πρόθυμοι να προάγουν τις εργασίες της ομάδας τους, 

 να δέχονται με κριτικό πνεύμα τις παρατηρήσεις άλλων ομάδων, 

 να σέβονται το βαθμό μάθησης των συμμαθητών τους καθώς και το δι-

αφορετικό ρυθμό μάθησης ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός, 

 να σέβονται τους συμμαθητές τους από άλλες χώρες και τις δυσκολίες 

που αυτή αντιμετωπίζουν ως προς τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, 

 να κατανοήσουν ότι μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση ο στόχος 

της προαγωγής της γνώσης είναι εξ ίσου σημαντικός με την προαγωγή 

των διαπροσωπικών τους σχέσεων, 

 να είναι πρόθυμοι να δέχονται και να δίνουν βοήθεια όποτε αυτό χρειά-

ζεται, 

 να μη δυσανασχετούν με τις λανθασμένες απαντήσεις που δίνουν, είτε 

οι ίδιοι είτε οι συμμαθητές τους, 

 να επιδεικνύουν υπομονή και επιμονή, 

 να νιώθουν χαρά μέσα από την ενασχόλησή τους με τα Μαθηματικά,  

 να μη νιώθουν απογοήτευση και ματαίωση, 

 να νιώθουν χαρά μέσα από διαδικασίες διερεύνησης και ανακάλυψης 

της γνώσης, 

 να κατανοήσουν την αναγκαιότητα να επιδεικνύουν κριτικό και αναστο-

χαστικό πνεύμα ως ενεργοί και υπεύθυνοι μαθητές, 
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 να αλλάξουν τη στάση τους από παθητική σε ενεργητική, νιώθοντας 

την ευθύνη που έχουν και οι ίδιοι στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην 

πρόσκτηση της γνώσης, 

 να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των Μαθηματικών ως μελλοντικοί 

ενεργοί πολίτες, 

 να διατυπώνουν ελεύθερα και χωρίς φόβο τις απορίες τους ακόμα κι αν 

αυτό γίνεται επανειλημμένα, 

 να κατανοήσουν τη συνεργατική φύση που πρέπει να επιδεικνύουν τό-

σο σε σχέση με τους συμμαθητές τους, όσο και σε σχέση με το δάσκα-

λό τους, 

 να κινούνται στον κόσμο της γνώσης χρησιμοποιώντας υλικά που θα 

θέτουν σε λειτουργία την αίσθηση της όρασης, της ακοής, της κίνησης, 

 να συντονίζουν τις παραπάνω λειτουργίες προκειμένου για τη δραστη-

ριότητά τους με τις μαθηματικές τους εργασίες, 

 να αναλαμβάνουν ρόλους και να τους φέρνουν εις πέρας, 

 να κατανοήσουν πως έχουν ευθύνη και υποχρέωση να ενημερώνουν 

τόσο το δάσκαλο όσο και τους συμμαθητές τους για τους προβληματι-

σμούς τους καθώς και να φέρνουν υλικό που έχουν βρει και πιστεύουν 

ότι θα προάγει τη διαδικασία της μάθησης.  

 να μη φοβούνται την εποικοδομητική κριτική και να μη δέχονται την ά-

λογη κριτική που στοχεύει στην απαξίωση της προσωπικότητάς τους, 

 να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους ως μαθητές και το δικαίωμά τους 

στην εκπαίδευση, 

 να σέβονται το διαπολιτισμικό περιβάλλον του σχολείου τους και να 

προάγουν με δραστηριότητες αυτή τη διαφορετικότητα, 

 να κατανοήσουν πως τα Μαθηματικά αποτελούν ένα σημαντικό κομμά-

τι που συνιστά τον πολιτισμό μιας κοινωνίας. 

 

12.3.1 Διδακτική παρέμβαση για την αναπαράσταση του 

αριθμού ένα (1) στην περίπτωση των κλασμάτων  

Οι ασκήσεις που θα παρουσιάσουμε είναι αυτές με τις οποίες εργαστήκαμε με 

τους μαθητές και σκοπό είχαν την εννοιολογική αλλαγή της αναπαράστασης 

των μαθητών για τον αριθμό ένα (1). Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν 
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παζλ που έφτιαχναν οι μαθητές ή ζωγραφιές για κάθε μαθηματική κατάσταση. 

Θα παρουσιάσουμε τα βασικότερα είδη ασκήσεων και θα εξηγήσουμε το σκο-

πό αυτών των ασκήσεων. 

 

12.3.2 Ενασχόληση με τα κλάσματα και η αναπαράσταση του 

αριθμού ένα (1) 

Σκοπός των παρακάτω ασκήσεων είναι να αντιληφθούν οι μαθητές το ρόλο 

του παρονομαστή. Ο παρονομαστής μπορεί να εκφράζει είτε συγκεκριμένα 

κομμάτια που συνιστούν ένα σύνολο, είτε τις ομάδες που συνιστούν ένα σύ-

νολο, δεδομένου ότι οι ομάδες αυτές είναι ισάριθμες. Ο ρόλος του παρονομα-

στή, περαιτέρω, διαφοροποιείται στην περίπτωση των διαλυμάτων (μάθημα 

Χημείας) όπου εκφράζει συγκεκριμένη ποσότητα διαλυμένης ουσίας ή το σύ-

νολο του διαλύματος. Με αυτή, όμως, την περίπτωση ασχοληθήκαμε κατά το 

τέλος της χρονιάς και δε θα κάνουμε μνεία εδώ. Εντούτοις, φαίνεται ότι ο ρό-

λος του παρονομαστή και το τι αυτός εκφράζει και συνιστά δημιουργεί εννοιο-

λογικά εμπόδια στους μαθητές που αφορούν στην κατανόηση των κλασμά-

των. Από αυτή την ομάδα ασκήσεων ξεκίνησε και η διδασκαλία για τις στρα-

τηγικές νοερών υπολογισμών με κλάσματα. Από τις παρακάτω δραστηριότη-

τες εμβαθύναμε περισσότερο στην αναπαράσταση του ένα (1), αφού οι μαθη-

τές διαπίστωσαν ότι 1 = 3/3, 1= 5/5, 1= 23/23 κ.λπ.. Ο αριθμός ένα (1) σε κά-

θε μαθηματική κατάσταση αφορά σε διαφορετική ποσότητα κομματιών. Πρώ-

τη στρατηγική των μαθητών κατά την ενασχόληση τους με ασκήσεις κλασμά-

των ήταν να εντοπίσουν από πόσα κομμάτια ή από πόσα μέρη αποτελείται το 

ολόκληρο που αναπαρίσταται με τον αριθμό ένα (1).  
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Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω παζλ, συζήτησε με τους συμμαθητές σου και 

απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα. Στη συνέχεια, να κοινοποιήσετε τα συ-

μπεράσματά σας. 

  

α) Παρονομαστής ως σύνολο συγκεκριμένων κομματιών που αφορούν 

στο ολόκληρο. 

1 - 
 

 
 = 

 

 
 +  = 1 

 

1 + 
 

 
 = 

 

 
 +  = 2 

 

1 : 
 

 
 = 1 +  = 2 

 

4 x 
 

 
 = 2 - 

 

 
 =  

 

β) Παρονομαστής ως σύνολο ισάριθμων ομάδων που αφορούν στο ολό-

κληρο. 

 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παζλ, συζήτησε με τους συμμαθητές σου, λύ-

στε τις παρακάτω πράξεις και ανακοινώστε στους συμμαθητές σας τα συμπε-

ράσματά σας.  

 

1 - 
 

 
 = ...                                 2 x  = 1 

 

1 - 
 

 
 = ... 3 x  = 1 
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1 - 
 

 
 = ... 6 x  = 2 

 

1 - 
 

  
 = ... 4 x  = 1 

 

Σε αυτή την ομάδα ασκήσεων οι μαθητές διαπίστωσαν ότι ο παρονο-

μαστής μπορεί να αφορά σε σύνολο ισάριθμων ομάδων που συνιστούν το ένα 

(1) (ολόκληρο). Τους άρεσε ιδιαίτερα αυτό το παιχνίδι γιατί έκαναν μαντεψιές 

ανάλογα με τον παρονομαστή σχετικά με το ποιες μπορούσαν να είναι οι ισά-

ριθμες ομάδες. Διαπίστωσαν ότι σε αυτό το παζλ μπορούμε να δουλέψουμε 

και να εξάγουμε διάφορα συμπεράσματα ανάλογα με τις ισάριθμες ομάδες με 

τις οποίες δουλεύουμε. Έτσι, εμβαθύναμε περισσότερο στην αναπαράσταση 

του αριθμού ένα (1). Προχωρήσαμε περαιτέρω με το 2 και το 3 που αναπαρι-

στούσαν 2 ίδια ή 3 ίδια παζλ. Επιλέξαμε αυτή τη δραστηριότητα γιατί την κρί-

ναμε πρόσφορη και εισαγωγική σε άλλη ομάδα ασκήσεων με τα κλάσματα, 

κυρίως την ομάδα που αφορούσε σε ασκήσεις του τύπου: τα 3/5 του 50. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις ασκήσεων ο παρονομαστής αφορά ακριβώς σε σύνολο 

ισάριθμων ομάδων που συνιστούν το ολόκληρο (50). 

 

12.3.3 Ετερώνυμα κλάσματα και η αναπαράσταση του αριθμού 

ένα (1) 

Έχοντας οι μαθητές εξοικειωθεί αρκετά με την αναπαράσταση του ένα (1) 

στην περίπτωση των κλασμάτων στην πρόσθεση ή στην αφαίρεση ετερωνύ-

μων κλασμάτων, ποτέ δεν πρόσθεσαν τους παρονομαστές αναμεταξύ τους, 

κάτι που επιδεικνύουν οι περισσότεροι μαθητές που δεν έχουν κατανοήσει το 

ρόλο του παρονομαστή. Ήρθαν σε προβληματισμό σχετικά με το πώς θα 

προσθέσουν διαφορετικά κομμάτια, αλλά ποτέ δεν εξέφρασαν την άποψη ότι 

πρέπει να προβούν σε πρόσθεση των παρονομαστών. Δε χρησιμοποιήσαμε 

σε αυτή την ομάδα ασκήσεων το μηχανιστικό τρόπο παρουσίασης του αλγό-

ριθμου της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Δεν μιλήσαμε για το ΕΚΠ (ελάχιστο 

κοινό πολλαπλάσιο). Οι δραστηριότητές μας, αντίθετα, ήταν υπό μορφή παι-

χνιδιού, αναζήτησης «σπασίματος» των κομματιών και δημιουργίας ισάριθ-
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μων πιτών. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγινε η ανακάλυψη, από μέρους των 

μαθητών, των ισοδύναμων κλασμάτων.  

 

Εισαγωγική δραστηριότητα 

 

 

 

 

 

 

Θέλουμε να ταΐσουμε με τις παραπάνω πίτες 36 άτομα. Έχουμε μόνο 9 κομμά-

τια. Τι μπορούμε να κάνουμε; 

 

Με την παραπάνω δραστηριότητα οι μαθητές κατάλαβαν ότι πρέπει να 

προβούν σε διάσπαση των πιτών. Έχοντας κατά νου ότι τα 36 άτομα πρέπει 

να πάρουν ίσης ποσότητας κομμάτια συνειδητοποίησαν ότι σε όλες τις πίτες 

τα κομμάτια πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια. Μέσα από την αλληλεπίδραση με 

την ομάδα τους προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης δοκιμών. Η μοιρασιά δε στα 36 

άτομα ανέδειξε την ανάγκη πως σε κάθε πίτα, σε όσα κομμάτια σπάμε το ένα 

κομμάτι, πρέπει να σπάσουν και τα υπόλοιπα κομμάτια για να διασφαλίσουμε 

την ισότητα μεταξύ των κομματιών. Και αυτή η διαπίστωση προέκυψε από μια 

δραστηριότητα που είχε νόημα για τους μαθητές. Μετά από αρκετές δοκιμές 

κατέληξαν στο σπάσιμο κάθε πίτας σε 12 κομμάτια που στο σύνολό τους έδι-

ναν 36 κομμάτια, όσα ακριβώς χρειάζονταν για να ταΐσουν τους 36 ανθρώ-

πους. Ήταν μια δραστηριότητα με την οποία ενθουσιάστηκαν και, στη συνέ-

χεια, οι μαθητές ανακάλυψαν την ισοδυναμία κλασμάτων απρόσκοπτα. 

Έχοντας ήδη κάνει αυτή την εισαγωγική δραστηριότητα, κατανόησαν 

την ανάγκη της μετατροπής των ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα, καθώς 

και την αντικατάσταση κλασμάτων με ισοδύναμά τους με ίδιο παρονομαστή. 

Ούτε σε αυτή την περίπτωση μιλήσαμε ή διδάξαμε τον τρόπο μετατροπής ε-

νός κλάσματος σε ισοδύναμά του. Αφήσαμε τους μαθητές να εξασκηθούν με 

ασκήσεις παρόμοιες με την παραπάνω. Τους δώσαμε όσο χρόνο χρειάστηκε 

ώστε να μπορούν σε απλά κλάσματα να βρίσκουν χρησιμοποιώντας ως υλικά 

τα ισοδύναμα κλάσματα ενός κλάσματος μέχρι η διαδικασία να αυτοματοποι-
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ηθεί και, στη συνέχεια, προχωρήσαμε στη χρήση νοερών υπολογισμών για 

την εύρεση ισοδύναμων κλασμάτων.  

 

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω παζλ, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 

και ανακοινώστε στους συμμαθητές σας τα συμπεράσματά σας.  

 

 

 
 + 

 

 
 = ...  

 

 

 
 + 

 

 
 = ...  

 

 

 
 + 

 

 
 = ...  

 

 

 
 + 

 

 
 = ...  

 

 

 
 + 

 

 
 = ...  

 

 

 
 + 

 

 
 = ...  

 

 Σε αυτές τις ασκήσεις οι μαθητές μπόρεσαν να αντικαταστήσουν τους 

όρους των προσθέσεων με τα ισοδύναμά τους κλάσματα. Στη συνέχεια, πρό-

σθεσαν τους αριθμητές και για παρονομαστή έβαζαν το νέο παρονομαστή. Με 

αυτό τον τρόπο ανακάλυψαν μόνοι τους τον αλγόριθμο της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης κλασμάτων.  

 

12.3.4 Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων και η αναπαράσταση 

του αριθμού ένα (1) 

Αφού εξοικειώθηκαν αρκετά οι μαθητές με δραστηριότητες τέτοιου είδους, ή-

ταν σε θέση να συγκρίνουν κλάσματα και να τα διατάσσουν σύμφωνα με την 

αριθμητική τους αξία. Οι μαθητές ανακάλυπταν μόνοι τους, μέσα από τις δρα-

στηριότητες, τους τρόπους σύγκρισης και διάταξης και δε χρειάστηκε να επι-

καλεστούμε ορισμούς τους οποίους θα έπρεπε να απομνημονεύσουν. Ποτέ δε 
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χρειάστηκε να ανατρέξουν σε έναν ορισμό της μορφής: «όταν δύο κλάσματα 

έχουν ίδιους αριθμητές, μεγαλύτερο είναι εκείνο το κλάσμα που έχει μικρότερο 

παρονομαστή». 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είχαν σκοπό να εξοικειώσουν τους 

μαθητές με τα κλάσματα–κομμάτια. Η εκπαίδευσή τους για την αλλαγή της 

αναπαράστασης του αριθμού ένα (1) στην περίπτωση των κλασμάτων και ο 

χρόνος που τους δόθηκε για να εξοικειωθούν μέσα από το παιχνίδι, τους έ-

δωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουν νοερές αναπαραστάσεις για τα κλάσματα, 

νοερά σχήματα που θα τους βοηθούσαν να πραγματοποιούν νοερούς υπολο-

γισμούς. Για παράδειγμα, μαθηματικές καταστάσεις, όπως η εύρεση της πο-

σότητας που αφορούσε τα 3/5 του 100 ή τα 7/5 του 100, ήταν εύκολα διαχει-

ρίσιμες από τους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω οι μαθητές 

έβγαζαν εύκολα τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 

 3/5 x 100 < 100 

 5/5 x 100 = 100 

 7/5 x 100 > 100 

 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες πλαισιώνονταν γύρω από ένα σε-

νάριο όπου αρχικά ο εκπαιδευτικός έθετε την ερώτηση προς επίλυση. Άλλοτε 

δε χρειαζόταν να θέσουμε κανένα ερώτημα, αλλά η δραστηριότητά μας κυμαι-

νόταν γύρω από την εξαγωγή συμπερασμάτων. Και άλλοτε οι ίδιοι οι μαθητές 

έχοντας συγκεκριμένα δεδομένα έθεταν ερωτήματα προς απάντηση. Δώσαμε 

ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες δύο δραστηριότητες, καθώς θεωρήσαμε πιο 

πρόσφορη δραστηριότητα σε εισαγωγικό επίπεδο να αποτελέσει η συζήτηση 

και η εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από μαθηματικές καταστάσεις προτού 

προβούμε στην επίλυση προβλημάτων. Οι μαθητές είναι συνηθισμένοι στο να 

διατυπώνει ο δάσκαλος ερωτήματα που οι ίδιοι πρέπει να απαντήσουν. Στη 

δική μας περίπτωση, στη διδακτική παρέμβαση που παρουσιάσαμε, τους ξέ-

νισε η μη-διατύπωση ερωτημάτων προς επίλυση με αλγοριθμικούς τρόπους 

και η συζήτηση γύρω από παρατηρήσεις που κάναμε όλοι μαζί.  
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12.3.5 Η περίπτωση του 1/2 (μισού) στον πολλαπλασιασμό 

κλασμάτων 

Μετά την ενασχόλησή μας με την αναπαράσταση του ένα (1), κρίναμε πρό-

σφορο να ασχοληθούμε με το μισό (1/2), ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν ότι 

ο πολλαπλασιασμός μεταξύ κλασμάτων διαφέρει από τον πολλαπλασιασμό 

μεταξύ φυσικών αριθμών. Οι μαθητές έχουν συνηθίσει, μέσα από την πράξη 

του πολλαπλασιασμού, να διπλασιάζεται ή να τριπλασιάζεται μία ποσότητα 

κ.ο.κ.. Στην περίπτωση, όμως, των κλασμάτων, μία ποσότητα μετά τον πολ-

λαπλασιασμό υποδιπλασιάζεται κ.ο.κ.. Γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε την 

περίπτωση του μισού, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ανα-

παράσταση του πολλαπλασιασμού και να διαμορφώσουν ένα νέο γνωστικό 

σχήμα για αυτή την πράξη. 

 

 Μισές φορές το 3 

1/2  x  3 =  1,5 

 Μισές φορές το 90  

1/2  x  90 =  45  

 Το μισό του 1/2   

  

 

 

 

                                                      1/2                                                 
 

 
  x  

 

 
    

 

 Το μισό του 1/3  

 

 

 

 

 

  

                                            1/3                                                         
 

 
  x  
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Όταν επεκτείναμε τις πιο πάνω δραστηριότητες στα δεκαδικά κλάσματα 

και στους δεκαδικούς αριθμούς, οι μαθητές μπορούσαν να κάνουν προσεγγί-

σεις σχετικά με το αποτέλεσμα, προσεγγίσεις που έδειχναν σε ποιο αριθμό 

πλησίαζε το κάθε γινόμενο. Π.χ.: 

 

 0,2 x 7 < 7 (προφορικά έλεγαν: απείχε αρκετά από το 7)  

 0,8 x 7 < 7 (το αποτέλεσμα πρόκειται περί ενός αριθμού που βρίσκεται 

αρκετά κοντά στο 7) 

 1,2 x 7 > 7. 

 

Δώσαμε αρκετό χρόνο στην εξάσκηση με τέτοιες προσεγγίσεις που 

αφορούσαν και δεκαδικούς αριθμούς και κλάσματα, ώστε οι μαθητές να εμβα-

θύνουν στις έννοιες των αριθμών αυτών. Τελικά, η διδακτική μας παρέμβαση 

έληξε με τον περιβόητο αριθμό ένα (1) για τον οποίο οι μαθητές έφτιαξαν έναν 

εννοιολογικό χάρτη. Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με την επίλυση προβλημά-

των που αφορούν στα κλάσματα αλλά αυτές οι δραστηριότητες δεν αφορούν 

στην παρούσα εργασία.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Οι εργασίες μας σχετικά με την αναπαράσταση του ένα (1) στην περί-

πτωση των κλασμάτων είχαν διάρκεια τέσσερις μήνες.  

 

13. Τρίτο μέρος της έρευνας 

 

Στο τέλος της χρονιάς, στις αρχές Ιουνίου, προχωρήσαμε στο τρίτο μέρος της 

έρευνάς μας. Σε αυτό το στάδιο: 

3/3 

1 

7/4 - 3/4 0,2 + 0,8 

1/2 x 2 4/5 + 1/5 
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α) δώσαμε στους μαθητές της Ε’ τάξης Δημοτικού ένα post-test για να 

αξιολογήσουμε την ικανότητά τους σχετικά με την ερμηνεία των κλασμάτων, 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που δίνουν οι μαθητές όταν κάνουν πράξεις 

με τα κλάσματα, τη χρήση νοερών υπολογισμών και την ικανότητά τους να 

κατανοούν τα καταχρηστικά κλάσματα και την επίλυση προβλήματος με βάση 

της γνώσεις τους για τα κλάσματα, 

β) δώσαμε στους μαθητές της Στ’ τάξης Δημοτικού ένα post -test για να 

αξιολογήσουμε την ικανότητά τους σχετικά με την ερμηνεία των κλασμάτων, 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που δίνουν οι μαθητές όταν κάνουν πράξεις 

με τα κλάσματα, τη χρήση νοερών υπολογισμών και την ικανότητά τους να 

κατανοούν τα καταχρηστικά κλάσματα και την επίλυση προβλήματος με βάση 

της γνώσεις τους για τα κλάσματα, 

γ) δώσαμε στους μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού ένα ερωτηματο-

λόγιο σχετικά με την αντίληψή τους για τα Μαθηματικά και την αυτο-εικόνα 

τους, 

δ) δώσαμε στους εκπαιδευτικούς και των δύο τάξεων ένα ερωτηματο-

λόγιο που αφορούσε στη διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν, στις 

δυσκολίες που πιθανόν αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων οι 

ίδιοι ή σε σχέση με τους μαθητές τους και στην εμπιστοσύνη τους στο μαθη-

σιακό υλικό που χρησιμοποίησαν. 

 

Post-test μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού 

 

Το πάθημα του Φούρναρη… (Διάρκεια: 90’) 
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Ο Φούρναρης έφτιαξε ένα ταψί γαλακτομπούρεκο και το χώρισε σε 24 κομμά-

τια για να το πουλήσει. Στο τέλος της μέρας, κοιτάζοντας τα χαρτιά του υπολό-

γισε πόσοι άνθρωποι του ζήτησαν από ένα (1) κομμάτι γαλακτομπούρεκο, δι-

απίστωσε πως έπρεπε να είχε φτιάξει τα 
  

 
 του γλυκού για να τους είχε εξυπη-

ρετήσει όλους. 

1α) Πόσα κομμάτια συνολικά έπρεπε να είχε φτιάξει ο φούρναρης για 

να καταφέρει να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες; 

1β) Πόσα επιπλέον κομμάτια έπρεπε να είχε φτιάξει ο Φούρναρης για 

να μη δυσαρεστήσει τους πελάτες του; 

Απάντηση: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Οδηγίες: 

 Παρατήρησε προσεκτικά το ταψί με τα κομμάτια που έχει φτιάξει ο 

φούρναρης και συμπλήρωσε κατάλληλα με τα κομμάτια (κλάσματα) 

ώστε οι παρακάτω ανισότητες και ισότητες να έχουν νόημα.  

 Οι αριθμοί που καλείσαι να συμπληρώσεις πρέπει να προκύψουν μετά 

από νοερή σκέψη και όχι μετά τη χρήση κάποιου αλγόριθμου (όπως, 

για παράδειγμα, χρήση ΕΚΠ, μετατροπή σε ομώνυμα κλάσματα κ.λπ.).  

 Μπορείς να ζωγραφίζεις κάθε φορά το ταψί με τα κομμάτια και να ανα-

παριστάς τι σημαίνει η απάντησή σου κάθε φορά, αλλά και για να σε 

βοηθάει να λύνεις το πρόβλημα που σου τίθεται κάθε φορά.  

 Για να ερμηνεύσετε την απάντησή σας πρέπει να χρησιμοποιείτε, ανά-

μεσα σε άλλες που θα επιλέξετε, και τη λέξη «ταψί», «ταψιά», «κομμά-

τια γλυκού». 

 

2α) 3 x  = 1  

Καθένα από τα μέρη που χρησιμοποίησες παραπάνω πόσα κομμάτια γλυκού 

αναπαριστά; ……………………… 

 

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 
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2β) 6 x  = 1  

Καθένα από τα μέρη που χρησιμοποίησες παραπάνω πόσα κομμάτια γλυκού 

αναπαριστά; ……………………… 

 

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2γ) 2 : 
 

 
 = ...  

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2δ) 2 : 
 

 
 = ... 

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2ε) 2 - 
 

 
 = ... 

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2στ) 2 + 
 

 
 = ... 

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2ζ) 
 

 
 +  > 1 

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2η) 
  

 
 -  < 1  

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 
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2θ) …  x 
 

 
 > 1  

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2ι) 
 

 
 = … +   

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2κ) 
  

  
 = … +   

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2λ) 
 

 
 : 

 

 
 = ...  

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

2μ) 
 

 
 : 

 

 
 = ...    

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2ν) 
 

 
 x 

 

 
 = ...  

Δώσε μια ερμηνεία της απάντησής σου 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 Δοκίμασε να απαντήσεις στις παρακάτω πράξεις κάνοντας υπολογι-

σμούς νοερά (χωρίς χρήση αλγόριθμων). Μπορείς να ζωγραφίζεις!!!!!!! 

 

 
 + 

 

 
 = ... 

 

 

 
 + 

 

 
 = ... 

 

 

 
 - 

 

 
 = ... 
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 - 

 

 
 = ... 

 

Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το post-test δόθηκε 

στους μαθητές πέντε μήνες μετά την ενασχόληση και των δύο τμημάτων με τα 

κλάσματα. Περαιτέρω, στους δασκάλους των δύο τμημάτων δόθηκε το παρα-

κάτω ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγράψουν και να καταθέσουν πα-

ραμέτρους σε σχέση με τις διδακτικές τους μεθόδους, τη διδακτική τους πα-

ρέμβαση όσον αφορά τη θεματική ενότητα των κλασμάτων. Οι απαντήσεις σε 

αυτό το ερωτηματολόγιο κυμαίνονταν στο εξής εύρος απαντήσεων: α) καθό-

λου, β) λίγο, γ) αρκετά, δ) πάρα πολύ. Περιέχει και ανοιχτές ερωτήσεις όπου 

οι δάσκαλοι μπορούν να περιγράψουν τις μεθόδους τους: 

 

 Σας είναι εύκολη η παρουσίαση της ενότητας των κλασμάτων στους 

μαθητές; 

 Σας είναι εύκολη η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων στην ενότητα 

κλάσματα; 

 Χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το σχολικό εγχειρίδιο για την παρουσί-

αση των κλασμάτων; 

 Από την διδακτική σας εμπειρία, πιστεύετε πως οι μαθητές δυσκολεύο-

νται με την έννοια των κλασμάτων; 

 Με ποια εισαγωγική δραστηριότητα διερευνήσατε τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των μαθητών; 

 Με ποιες δραστηριότητες τροποποιήσατε τις λανθασμένες εναλλακτικές 

ιδέες των μαθητών; 

 Σας είναι δύσκολο να κατευθύνετε την εργασία των μαθητών ομαδοσυ-

νεργατικά; 

 Γράψτε μερικούς από τους στόχους που θεωρείτε ότι πετύχατε κατά τη 

διάρκεια ενασχόλησης με τη θεματική ενότητα των κλασμάτων. 

 Κατά τη διάρκεια της διδακτικής σας εμπειρίας έχετε ασχοληθεί με τη 

χρήση στρατηγικών νοερών πράξεων με τους φυσικούς αριθμούς; 

 Πιστεύετε ότι οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν νοερές πρά-

ξεις με φυσικούς αριθμούς; 
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 Πιστεύετε ότι οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν νοερές πρά-

ξεις με κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς; 

 Βρίσκετε ευχάριστη την ώρα όπου λαμβάνει χώρα η ενασχόληση με 

δραστηριότητες γύρω από τα κλάσματα; 

 Αντιλαμβάνεστε αν οι μαθητές σας νιώθουν ευχαρίστηση κατά την ενα-

σχόλησή τους με τα κλάσματα; 

 Πού αποδίδετε την πιθανή δυσαρέσκεια των μαθητών κατά τη διάρκεια 

της ενασχόλησής τους με τα κλάσματα; 

 Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι μπορούν οι μαθητές σας να εκδηλώσουν 

κατά την ενασχόλησή τους με τα κλάσματα; 

 Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να επιδεικνύει ένας δάσκαλος κα-

τά την ενασχόλησή τους με τα κλάσματα με μαθητές; 

 Πόσο χρόνο σας πήρε η διδασκαλία των κλασμάτων; 

 Βρίσκετε τη συμμετοχή των μαθητών σας ενεργή; 

 Με ποιους τρόπους αυξήσατε τη συμμετοχή των μαθητών σας κατά τη 

διάρκεια της ενασχόλησής σας με τα κλάσματα; 

 Θεωρείτε ότι καλύψατε την ύλη των κλασμάτων ικανοποιητικά; 

 Πιστεύετε ότι οι μαθητές σας είναι έτοιμοι να πραγματευτούν προβλή-

ματα κλασμάτων; 

 

14. Αποτελέσματα 

 

14.1 Στην περίπτωση του pre-test 

Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου επίσημα διδάσκονται τα κλάσματα ήδη 

από την Γ’ τάξη. Στη Δ’ τάξη περαιτέρω πραγματεύονται με εισαγωγικό τρόπο 

τόσο τους κλασματικούς όσο και τους δεκαδικούς αριθμούς. Στην Ε’ και στην 

Στ’ τάξη οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος δίνουν μεγάλη βαρύτητα 

στην εκμάθηση των κλασμάτων και στην επίλυση προβλημάτων.  

Η διεξαγωγή ενός pre-test στην αρχή της χρονιάς στους μαθητές της 

Στ’ Δημοτικού, μας φάνηκε μια εύστοχη διαδικασία καθώς οι μαθητές αυτοί, 

περισσότερο από κάθε άλλους, διέθεσαν περισσότερο χρόνο στην εκμάθηση 

των κλασμάτων. Δεν είχαμε τις ίδιες απαιτήσεις στην αρχή της χρονιάς από 

τους μαθητές της Ε’ Δημοτικού. Διεξαγάγαμε όμως το pre-test προκειμένου να 
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εξάγουμε περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα μετά τη διδακτική μας παρέμ-

βαση. Προτού δώσουμε το pre-test ελέγξαμε τη δυνατότητα των μαθητών της 

Στ’ τάξης να εκτελούν πράξεις με τα κλάσματα (ομώνυμα κι ετερώνυμα). Οι 

μαθητές γνώριζαν να εκτελούν και τις τέσσερις πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Πριν τη διεξαγωγή του pre-test, οι δάσκαλοι μας 

ζήτησαν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επανάληψη με τους μαθητές πά-

νω στα κλάσματα. Δόθηκε χρόνος για επανάληψη μόνο στους μαθητές της Στ’ 

τάξης (δύο εβδομάδες) και όχι στους μαθητές της Ε’, γιατί θέλαμε να δούμε 

κατά πόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα παρουσίαζαν σταθερότητα στο χρόνο 

και κατά πόσο η εννοιολογική αλλαγή σε σχέση με την αναπαράσταση του α-

ριθμού 1 στην οποία στοχεύαμε, θα είχε όσο το δυνατό περισσότερο μόνιμο 

χαρακτήρα. Ο δάσκαλος της Στ’ τάξης μας κατέγραψε ποιες μαθηματικές συ-

μπεριφορές επιδεικνύουν οι μαθητές του σχετικά με τα κλάσματα: 

 

 εκτελούν και τις τέσσερις πράξεις με κλασματικούς αριθμούς, 

 γνωρίζουν και εκτελούν πράξεις με μεικτούς αριθμούς, 

 γνωρίζουν και εκτελούν πράξεις με σύνθετα κλάσματα, 

 γνωρίζουν και εκτελούν πράξεις με καταχρηστικά κλάσματα, 

 γνωρίζουν το ρόλο του αριθμητή και του παρονομαστή, 

 λύνουν απλά προβλήματα με κλάσματα, 

 μπορούν να βρουν το μέρος από ένα σύνολο, 

 γνωρίζουν και μπορούν να βρουν το ΕΚΠ, 

 γνωρίζουν ότι τα ετερώνυμα κλάσματα μετατρέπονται σε ομώνυμα, 

 γνωρίζουν τα ισοδύναμα κλάσματα. 

 

Η επανάληψη που ζήτησαν αφορούσε επιπλέον σε όλες τις παραπάνω 

παραμέτρους. Περαιτέρω ζητήσαμε από το δάσκαλο της Στ’ τάξης να μας πε-

ριγράψει τη μαθηματική ικανότητα των μαθητών του χρησιμοποιώντας έναν 

από τους εξής χαρακτηρισμούς: α) άριστος, β) πολύ καλός, γ) καλός, δ) αδύ-

νατος, ε) εξαιρετικά αδύνατος. Ο δάσκαλος της Στ’ τάξης μας είπε ότι έχει για 

δεύτερη χρονιά τους μαθητές του, χρησιμοποίησε τόσο το βιβλίο του μαθητή 

όσο και των εργασιών, και δεν άφησαν καμία άσκηση άλυτη. Οι μαθητές 

καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς έλυσαν πάρα πολλές ασκήσεις και εξασκήθη-
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καν αρκετά. Περαιτέρω έπαιρναν και εργασίες για το σπίτι για να εξασκηθούν 

περισσότερο. Μας είπε πως η ενότητα των κλασμάτων δεν τον δυσκολεύει 

μιας και έχει αρκετή εμπειρία. Για αρκετά χρόνια δουλεύει με μαθητές Ε’ και 

Στ’ Δημοτικού. Έχει συστηματοποιήσει την εργασία του καθώς έχει φτιάξει το 

αρχείο του για κάθε ενότητα των Μαθηματικών. Στη μεθοδολογία του χρησι-

μοποιεί ασκήσεις που είτε παρουσιάζει στους μαθητές, είτε συζητά μαζί με 

τους μαθητές, είτε λύνουν μόνοι τους οι μαθητές. Μας είπε πως έχει φτιάξει 

πάρα πολλά τεστ αξιολόγησης τα οποία έχουν ολοκληρώσει οι μαθητές, οι 

οποίοι έχουν εξασκηθεί αρκετά. Μας είπε πως αναμένει από την πλειοψηφία 

των  μαθητών του να τα πάνε αρκετά καλά.  

Από την άλλη μεριά, με συζήτηση που είχαμε με τους μαθητές της Στ’ 

τάξης, και μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με ανοιχτές ερωτήσεις 

που τους δώσαμε, διαπιστώσαμε τα εξής (δίνουμε συγκεντρωτικά τα αποτε-

λέσματα και από τα δύο τμήματα Ε’ και Στ’ Δημοτικού): 

 

 Σου αρέσει το μάθημα των Μαθηματικών; 

50 μαθητές δήλωσαν πως τους αρέσουν τα Μαθηματικά. 

 Δυσκολεύεσαι στο μάθημα των Μαθηματικών; 

45 μαθητές δήλωσαν πως δε δυσκολεύονται καθόλου. 5 μαθητές δήλωσαν 

πως δυσκολεύονται λίγο. 

 Θεωρείς ότι οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές στα κλάσματα; 

50 μαθητές απάντησαν καταφατικά. 

 Βρίσκεις την ώρα απασχόλησης με τα Μαθηματικά στο σχολείο μια ευ-

χάριστη και δημιουργική ώρα; 

50 μαθητές απάντησαν καταφατικά. 

 Διατυπώνεις τις ερωτήσεις σου, τις απορίες σου, τους προβληματι-

σμούς σου σε σχέση με τις μαθηματικές δραστηριότητες; 

50 μαθητές απάντησαν καταφατικά. 

 Διατυπώνεις τις σκέψεις και τις απόψεις σου σε σχέση με τις μαθηματι-

κές δραστηριότητες; 

50 μαθητές απάντησαν καταφατικά. 

 Συνεργάζεσαι με τους συμμαθητές σου κατά τη διάρκεια των μαθηματι-

κών δραστηριοτήτων; 
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50 μαθητές απάντησαν αρνητικά καθώς δεν επιτρέπεται. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθηματικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιείτε το 

σχολικό εγχειρίδιο; 

50 μαθητές απάντησαν καταφατικά. 

 Χρησιμοποιείτε άλλα υλικά πέραν του σχολικού εγχειριδίου; 

50 μαθητές απάντησαν αρνητικά. 

 Σου χρησιμεύουν στην καθημερινή σου ζωή τα κλάσματα; 

50 μαθητές απάντησαν αρνητικά 

 Χρησιμοποιείς τα κλάσματα στην καθημερινή σου ζωή; 

50 μαθητές απάντησαν αρνητικά.  

 Σε ποιους τομείς της ζωής μας θεωρείς ότι χρειάζονται οι κλασματικοί 

αριθμοί; Να αναφέρεις όσους τομείς γνωρίζεις. 

30 μαθητές απάντησαν ότι χρειάζονται στα Μαθηματικά. 20 μαθητές δεν έδω-

σαν απάντηση, δηλαδή, δεν ανέφεραν κάποιο τομέα της ζωής που χρειάζο-

νται τα Μαθηματικά. Κάποιοι μαθητές απάντησαν ότι τα χρησιμοποιούμε για 

να μοιράζουμε. 

 Τι μαθαίνετε την ώρα των Μαθηματικών; 

Με τη μία ή την άλλη διατύπωση, η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των 

μαθητών έδειξε πως αυτό που μαθαίνουν την ώρα των Μαθηματικών ήταν να 

κάνουν πράξεις και να λύνουν προβλήματα. 

 Ποιες δεξιότητες αναπτύσσετε την ώρα των Μαθηματικών; 

Σε αυτή την ερώτηση απάντησαν κατά τον ίδιο τρόπο με την προηγούμενη. Οι 

μαθητές ζήτησαν διευκρινήσεις καθώς δεν καταλάβαιναν διόλου τη λέξη «δε-

ξιότητες». 

 Πιστεύεις ότι θα κάνετε κλάσματα στο επόμενο σχολικό έτος; 

Για τις απαντήσεις βλ. Πίνακα 12. 

 Πιστεύεις ότι θα είσαι καλός μαθητής στα Μαθηματικά στο επόμενο 

σχολικό έτος; 

Για τις απαντήσεις βλ. Πίνακα 13. 

 

Τέλος, στο pre-test που δόθηκε στους μαθητές κανένας δεν απάντησε 

σωστά σε καμία ερώτηση. Έχουμε ήδη αναφέρει πως σχετικά με τους μαθη-

τές που βλέπουν να αναπαρίσταται ο αριθμός ένα (1) στο πρώτο μέρος του 
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τεστ, όλοι οι μαθητές κύκλωσαν το ένα πορτοκάλι. Θορυβηθήκαμε αρκετά με 

τις απαντήσεις των μαθητών κυρίως της Στ’ τάξης, και δώσαμε τις ίδιες ασκή-

σεις χωρίς να τους ζητούμε να κάνουν τις πράξεις νοερά. Οι μαθητές της Στ’ 

τάξης ανταποκρίθηκαν θετικά στις ασκήσεις με τις ισότητες τις οποίες έλυσαν 

σωστά με αλγοριθμικό τρόπο. Και σε αυτή την περίπτωση τους ζητήθηκε να 

δώσουν ερμηνεία των απαντήσεών τους και δεν έδωσαν. Πολλές φορές α-

κούσαμε: «τι εννοείτε όταν λέτε ‘να ερμηνεύσω την απάντησή μου’; εμείς δεν 

έχουμε κάνει ποτέ τέτοια άσκηση, τι εννοείτε όταν λέτε ‘νοερά’». 

Ζητήσαμε από τους μαθητές να μας φτιάξουν μόνοι τους ένα πρόβλημα 

με πρόσθεση κλασμάτων. Οι μαθητές δυσανασχέτησαν, αγχώθηκαν και δια-

μαρτύρονταν πως δεν έχουν μάθει να δουλεύουν με αυτό τον τρόπο. Δίναμε 

στους μαθητές πολύ απλά κλάσματα που θα μπορούσαν να αναπαραστή-

σουν ζωγραφίζοντάς τα αλλά τα παιδιά δε χρησιμοποίησαν ποτέ τη ζωγραφι-

κή προκειμένου να αναπαραστήσουν ένα κλάσμα ή μια κατάσταση προκειμέ-

νου να διατυπώσουν ένα πρόβλημα. Όταν τους το συστήσαμε, τα προβλήμα-

τα πρόσθεσης που έφτιαχναν αφορούσαν κομμάτια που ανήκαν στην ίδια πί-

τα και ήταν της μορφής: 1 κομμάτι + 1 κομμάτι = 2 κομμάτια. Όσον αφορά στη 

διατύπωση προβλήματος με πολλαπλασιασμό ή διαίρεση κλασμάτων, οι μα-

θητές δεν εξέφρασαν καμία άποψη. Αδυνατούσαν εντελώς να δημιουργήσουν 

τέτοιας μορφής προβλήματα, αν και ο δάσκαλός τους μας είχε διαβεβαιώσει 

πως είχαν λύσει πάρα πολλά προβλήματα όλων των πράξεων.  

 

14.2 Αποτελέσματα post-test (φύλλο αξιολόγησης) 

 

14.2.1 Αποτελέσματα για τους μαθητές της Ε’ Δημοτικού στο 

φύλλο αξιολόγησης της επίδοσής τους στο γνωστικό κομμάτι 

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού δεν κατάφεραν να δώσουν καμία σωστή απά-

ντηση στο pre-test. Οι μαθητές αυτοί δήλωναν τότε, στην αρχή της χρονιάς, 

πως δε δυσκολεύονταν στα Μαθηματικά, δούλευαν ατομικά κ.λπ. Τις απαντή-

σεις τους τις έχουμε καταγράψει διεξοδικά παραπάνω στα αποτελέσματα. Η 

έκπληξή μας ήταν μεγάλη όταν διαπιστώσαμε ότι οι απαντήσεις τους στο 

post-test ήταν ορθές. 17 στους 25 μαθητές απάντησαν στο σύνολο των νοε-

ρών πράξεων σωστά. 8 μαθητές δεν απάντησαν σωστά κατά το γραπτό τεστ. 
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Σε προφορική συνέντευξη, όμως, χρησιμοποιώντας τις ίδιες ασκήσεις, με δια-

τύπωση των κατάλληλων ερωτήσεων, οδηγούνταν στο σωστό αποτέλεσμα. 

Αυτοί οι μαθητές έδειχναν να παρουσιάζουν ακόμα δυσκολίες στον τρόπο με 

τον οποίο διάβαζαν τις αριθμητικές παραστάσεις. Ήθελαν καθοδήγηση σχετι-

κά με την ανάγνωση αυτών των αριθμητικών παραστάσεων και ανισοτήτων 

προκειμένου να απαντήσουν σωστά. Φαίνεται ότι αυτοί οι μαθητές ήθελαν 

περισσότερο χρόνο για εξοικείωση με την ανάγνωση των αριθμητικών παρα-

στάσεων. Έδειχναν όμως να είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία αφού μετά 

από μια μικρή κινητοποίηση ως προς τις στρατηγικές αναφωνούσαν «α, ναι!» 

και συνέχιζαν απρόσκοπτα. Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού αναγνώριζαν πίσω 

από τον αριθμό 1 ή 2 το σύνολο των κομματιών της εκάστοτε μαθηματικής 

κατάστασης. Υπήρχαν μαθητές που χωρίς να ζωγραφίζουν τις αναπαραστά-

σεις κάθε μαθηματικής κατάστασης προχωρούσαν σε νοερούς υπολογισμούς. 

Οι μαθητές αυτοί ήταν στο σύνολο 3. Οι υπόλοιποι 14 ζωγράφιζαν πάντα τι 

αναπαριστά κάθε άσκηση και συμπλήρωναν το σωστό αποτέλεσμα. Έτσι, 

από τις απαντήσεις τους προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

 25 μαθητές διέκριναν την αναπαράσταση του ένα (1) σε όλες τις κατα-

στάσεις που τους παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος του post-test, α-

ναλύοντας περαιτέρω τι αναπαριστά κάθε ομάδα: 1 = 4/4 = 6/6 = 2/2 

κ.λπ. Οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού, για δεύτερη φορά, όπως ακριβώς 

και στην περίπτωση του pre-test, κύκλωσαν την αναπαράσταση του 

ενός ψαριού ως εκείνη που αναπαριστά τον αριθμό ένα (1). 

 Στο πρόβλημα με το πάθημα του φούρναρη, 3 μαθητές της Ε’ Δημοτι-

κού ανέλυσαν τη σκέψη τους χρησιμοποιώντας μαθηματικές προτάσεις 

του τύπου: αφού τα 6/6 του ταψιού είναι 24 κομμάτια, το 1/6 του ταψιού 

είναι 4 κομμάτια, άρα τα 10/6 του ταψιού είναι 40 κομμάτια. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι μαθητές έχουν κατανοήσει ότι ο παρονομαστής εκφράζει 

τo σύνολο των ομοειδών ομάδων από τις οποίες αποτελείται το ταψί. 

Κατανοούν, δηλαδή, ότι ο παρονομαστής 6 δεν αποτελεί 6 κομμάτια, 

αλλά 6 ισότιμες ομάδες των 4 κομματιών. Περαιτέρω, αντιλαμβάνονται 

τη σημασία της αποδεικτικής διαδικασίας και την καταγράφουν. Οι 12 

μαθητές παίζοντας με το σχήμα που τους έχει δοθεί ζωγραφίζουν με 
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διαφορετικό χρώμα τις 6 ισότιμες ομάδες του ταψιού και απαντούν κα-

τευθείαν 40 χρησιμοποιώντας τον πολλαπλασιασμό: 10 x 4 = 40. Δεν 

καταγράφουν, όμως αναλυτικά, τη μαθηματική απόδειξη της απάντη-

σής τους. Με τους υπόλοιπους 10 μαθητές χρειάστηκε να κάνουμε κα-

τευθυντήριες ερωτήσεις προκειμένου να τους κινητοποιήσουμε π.χ. «τι 

εκφράζει ο παρονομαστής σε αυτή την περίπτωση;», «Με ποιο τρόπο 

θα χωρίσεις το ταψί γνωρίζοντας το ρόλο του παρονομαστή;», «Από 

πόσα μέρη αποτελείται το ταψί σου;», «Πόσα μέρη λείπουν ακόμα;». Οι 

μαθητές ήδη με μια πρώτη ερώτηση κινητοποιούνταν και ήθελαν να 

προχωρήσουν μόνοι τους. Οι μαθητές αυτοί δυσκολεύονταν να διατυ-

πώσουν τις απαντήσεις τους με ένα φορμαλιστικό τρόπο. Κατάφεραν 

μόνο προφορικά να δίνουν σωστές απαντήσεις. Όταν ζητήθηκε από 

όλους τους παραπάνω μαθητές να αναπαραστήσουν με ζωγραφιά τα 

10/6 του ταψιού, όλοι οι μαθητές ζωγράφισαν δέκα τετράδες. Να επα-

ναλάβουμε σε αυτό το σημείο ότι τόσο στο pre-test όσο και στο post-

test, όλες οι ασκήσεις συνδέονταν με μια προβληματική κατάσταση 

που αφορούσε σε ένα ταψί. Δεν αποτελούσαν, δηλαδή, ξεχωριστές 

ασκήσεις που οι μαθητές για κάθε μία από αυτές τις ασκήσεις θα έ-

πρεπε να δημιουργήσουν μια νέα προβληματική κατάσταση. Στην πε-

ρίπτωση, λοιπόν, του post-test οι μαθητές μπορούσαν να ανατρέξουν 

σε κάθε ερώτημα στο ταψί του φούρναρη.  

Στη δεύτερη ενότητα της αξιολόγησης των γνώσεών τους, 3 μα-

θητές της Ε’ Δημοτικού απάντησαν σε όλες τις ασκήσεις νοερά, χωρίς 

τη χρήση κανόνων (π.χ. ΕΚΠ), και χωρίς να προβούν στη χρήση ζω-

γραφικής. Ο χρόνος απάντησής τους ήταν άμεσος, κάτι που μας κάνει 

να υποπτευόμαστε πως έχουν διαμορφώσει μια ισχυρή και δομημένη 

αναπαράσταση για την έννοια του κλάσματος και τις ιδιότητές του και 

ίσως μια καλά δομημένη αναπαράσταση για τον αριθμό ένα (1). Πιθα-

νόν να έχουν χτίσει νοερές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν για 

την επίλυση των προβλημάτων. 16 μαθητές απαντούσαν με τη χρήση 

της ζωγραφικής χωρίς να προβαίνουν σε χρήση κανόνων και του ΕΚΠ. 

Η στρατηγική της χρήσης της ζωγραφικής τους προτείνεται από τον ε-

ρευνητή και τη χρησιμοποιούν, κάτι που, όπως θα δούμε παρακάτω, 

δεν έκαναν οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού. 6 μαθητές χρειάζονταν συζή-
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τηση με βοηθό της έρευνας. Διαπιστώνεται, όμως, σε αυτή την περί-

πτωση, η ανάγκη χρήσης εξωτερικών αναπαραστάσεων. 6 μαθητές 

μπόρεσαν να προβούν σε λύση των μαθηματικών ζητημάτων που τους 

τέθηκαν με τη βοήθεια συζήτησης με το βοηθό, ο οποίος χρειάστηκε να 

τους ενθαρρύνει, να τους κατευθύνει με βοηθητικές ερωτήσεις και να 

τους προτείνει χρήση εναλλακτικών αναπαραστάσεων. Σε αυτή την 

περίπτωση, το μαθησιακό υλικό έπρεπε να δοθεί από το βοηθό με τη 

βοήθεια του οποίου (τα παιδιά έπρεπε όχι μόνο να βλέπουν μα και να 

πιάνουν το υλικό κάνοντας δοκιμές) να προβαίνουν στη λύση. Ο χρό-

νος επίλυσης κάθε μαθηματικής κατάστασης ήταν περίπου ο τριπλάσι-

ος από την ομάδα των 16 παιδιών που δούλεψαν με εικονικές αναπα-

ραστάσεις. Η ομάδα αυτών των 6 παιδιών δε μπόρεσε να προτείνει 

βοηθητικές αναπαραστάσεις που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν 

και η επιλογή προτάθηκε από το βοηθό της έρευνας.  

 19 μαθητές έδειξαν, χωρίς τη βοήθεια του βοηθού, ότι μπορούν να 

δουλέψουν ανεξάρτητα και γνωρίζοντας πώς να βοηθήσουν τον εαυτό 

τους αν έρθουν σε αδιέξοδο. Έχουν κατανοήσει ότι ο παρονομαστής 

εκφράζει ισότιμες ομάδες που έπρεπε να εντοπίσουν. Έκαναν σωστή 

ανάγνωση των αριθμητικών παραστάσεων και των ανισοτήτων περι-

γράφοντας δια μέσω αυτών των παραστάσεων τις μεταβολές του τα-

ψιού. Έδειξαν ότι έχουν κατανοήσει πως η αναπαράσταση ολόκληρου 

του ταψιού μπορεί να αποδοθεί αριθμητικά με τον αριθμό ένα (1). Η 

γνώση αυτή φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο αριθμός 

(δύο) 2 σε επόμενες ερωτήσεις που αφορούν στα δύο ταψιά, και επο-

μένως μπόρεσαν να επεκτείνουν τη γνώση τους για την αναπαράσταση 

του αριθμού ένα (1) και στον αριθμό δύο (2) ή τρία (3), καθώς και στην 

έννοια του μισού (1/2) ταψιού ή του 3/2 στο ενάμιση ταψί. Μπορούσαν 

να κάνουν πράξεις νοερά με ακέραιο και κλάσμα, αφού αντικαθιστού-

σαν νοερά τον ακέραιο με ισοδύναμο κλάσμα. Κατανοούσαν πως: αν 

3/3 = 1, τότε 2 = 6/6. Σε αυτό το σημείο, η εννοιολογική αλλαγή στην 

αναπαράσταση του αριθμού ένα (1) θεωρήσαμε πως πιθανόν να έχει 

συντελεστεί με επιτυχία.  
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Η άποψη μας αυτή ενισχύθηκε και από τις επόμενες ασκήσεις που α-

φορούσαν στη δημιουργία ποσότητας μεγαλύτερης ή μικρότερης από το ταψί 

που αφορούσε στον αριθμό ένα (1). Συμπλήρωναν σωστά το μέρος του συ-

νόλου που έλειπε προκειμένου να δημιουργήσουν μεγαλύτερο ή μικρότερο 

ταψί στην περίπτωση των ανισοτήτων, δηλαδή συμπλήρωναν σωστά τον 

κλασματικό αριθμό που λείπει ώστε να προκύψει κλασματική ποσότητα μι-

κρότερη ή μεγαλύτερη από τη μονάδα. Περαιτέρω ενίσχυση της πεποίθησης 

αυτής, προέκυψε και μετά την επιτυχία τους να αναλύσουν ένα καταχρηστικό 

κλάσμα στο ακέραιο μέρος τους και στο κλασματικό, γνωρίζοντας πόσα κομ-

μάτια αφορούν το ακέραιο μέρος και πόσα κομμάτια αφορούν το κλασματικό 

μέρος. Η από μέρους μας εξέταση κατά πόσο είχε προκύψει εννοιολογική αλ-

λαγή για την αναπαράσταση του αριθμού ένα (1) προέκυψε μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διαιρέσεων κλάσματος με κλάσμα χωρίς να χρησιμοποιούν 

τον αλγόριθμο της πράξης αυτής, με τη χρήση κάποιου κανόνα περί πολλα-

πλασιασμού με τον αντίστροφο. Η εργασία τους, στην περίπτωση του πολλα-

πλασιασμού και της διαίρεσης, αφορούσε πιθανόν στην ενσωμάτωση του 

πλαισίου του ένα (1) (ταψιού) στη σκέψη τους, μέσα στο οποίο εντόπιζαν τη 

διαδρομή της λύσης της μαθηματικής κατάστασης που τους ζητούνταν. Ιδιαί-

τερα στον πολλαπλασιασμό 1/2 x 3/6, δεν ακολούθησαν τον κανόνα πολλα-

πλασιασμού κλασμάτων, καθώς η εξοικείωσή τους με τον αριθμό ένα (1) και 

τα παρεπόμενά του 1/2 και ενάμιση (3/2) πιθανόν τους βοήθησαν να αντιλη-

φθούν τον πολλαπλασιαστικό του ρόλο. Οδηγηθήκαμε δε σε ένα τέτοιο συ-

μπέρασμα καθώς οι μαθητές ερμήνευαν την απάντησή τους όπως τους είχε 

ζητηθεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις (ταψί, κομμάτια).  

Δηλαδή, η αναπαράσταση του αριθμού ένα (1) πιθανόν να λειτούργησε 

στην σκέψη των παιδιών με τους εξής τρόπους: α) την αναπαράσταση ολό-

κληρου του ταψιού, β) ως εργαλείο για την εύρεση ισοδύναμων κλασμάτων, γ) 

ως πλαίσιο ερμηνείας για την πράξη της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού, 

δ) ως κατευθυντήρια γραμμή για διατύπωση μαθηματικού σεναρίου που αφο-

ρούσε στην εκάστοτε πράξη που πραγματεύονταν, και ε) ως επέκταση της 

γνώσης των παρεπόμενων του αριθμού ένα (1) και που αφορούν στο 1/2 (μι-

σό) και 3/2 (ενάμιση). 
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Πίνακας 2. Μέσος όρος χρόνου απαντήσεων μαθητών Ε’ τάξης Δημοτικού στο β’ μέ-
ρος του post-test. 
 

 Αριθμός 
μαθητών 

Χρόνος 

 
Με νοερές πράξεις 
 

 
3 

 
4 – 6 sec 

Με βοήθεια εξωτερικής 
αναπαράστασης 
 

 
14 

 
1,5 – 3 min 

Με βοήθεια 
από τον ερευνητή 
 

 
8 

 
περίπου 5 min 

 

Προκύπτει, εδώ, ότι όταν οι μαθητές έχουν διαμορφώσει ισχυρή νοητική ανα-

παράσταση για τον αριθμό 1 απαντούν αυτοματοποιημένα. Οι μαθητές που 

χρησιμοποιούν ως στρατηγική επίλυσης των πράξεων εξωτερική αναπαρά-

σταση, η χρονική τους ανταπόκριση κυμαίνεται από 1,5 – 3 min, αυξάνεται 

κατά περίπου 30 φορές του χρόνου των αυτοματοποιημένων απαντήσεων. 

 

Πίνακας 3. Χρήση νοερών πράξεων στο post-test από τους μαθητές της Ε’ τάξης Δη-
μοτικού συναρτήσει αναπαραστάσεων και μαθηματικής απόδειξης («το πρόβλημα του 
φούρναρη»). 
 

 Αριθμός μαθητών 

Με νοερές πράξεις, με εξωτερικές αναπα-
ραστάσεις, χωρίς μαθηματική απόδειξη 

 
14 

Με νοερές πράξεις, χωρίς εξωτερική 
αναπαράσταση, με παρουσίαση 
μαθηματικής απόδειξης 

 
3 

Με νοερές πράξεις, με αναπαραστάσεις 
που πρότεινε ο ερευνητής, 
χωρίς μαθηματική απόδειξη 

 
8 

 

Προκύπτει, εδώ, ότι η καταγραφή αποδεικτικής διαδικασίας του αποτελέσμα-

τος που βρίσκουν οι μαθητές δεν είναι αυτονόητη για αυτούς. Η πλειοψηφία 

των μαθητών θεωρεί ότι η απόδοση του αποτελέσματος είναι αρκετή, και αυτό 

δείχνει ότι χρησιμοποιούν τα μαθηματικά εγωκεντρικά (καταχραζόμενοι σε αυ-

το το σημείο τον ορισμό του Piaget για τον εγωκεντρισμό των παιδιών, στη 

φάση όπου δεν έχουν ακόμα οικοδομήσει επικοινωνιακά εργαλεία με τους άλ-

λους ανθρώπους). Η πλειοψηφία των μαθητών δείχνει να μη χρησιμοποιεί τη 

μαθηματική γλώσσα προκειμένου να επικοινωνήσει με τους άλλους ανθρώ-

πους, αλλά μόνο προς χάριν εύρεσης του αποτελέσματος. 
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14.2.2 Αποτελέσματα για τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού στο 

φύλλο αξιολόγησης της επίδοσής τους στο γνωστικό κομμάτι 

 

 Στο πρώτο μέρος του post-test οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού απάντη-

σαν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχαν απαντήσει και στο pre-test. 

Αναγνώρισαν μόνο στη διακεκριμένη ποσότητα του ενός ψαριού αυτή 

την αναπαράσταση που εκφράζει τον αριθμό ένα (1). Μια ομάδα από 

ομοειδή αντικείμενα δεν την αναγνώρισαν ως εναλλακτική αναπαρά-

σταση για τον αριθμό ένα (1). 

 Στο πρόβλημα με το πάθημα του φούρναρη οι μαθητές της Στ’ Δημοτι-

κού δεν τα κατάφεραν. Προσπαθήσαμε να τους κινητοποιήσουμε επι-

σημαίνοντάς τους να σκεφτούν το ρόλο του παρονομαστή. Σε όλες τις 

ασκήσεις όσοι μαθητές το χρειάζονταν δέχονταν διευκρινιστικές ερωτή-

σεις και κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να κινητοποιηθεί η σκέ-

ψη τους, έτσι όπως ακριβώς κάναμε και με τους μαθητές της Ε’ Δημοτι-

κού που το είχαν ανάγκη. Μετά από συζήτηση που είχαμε μαζί τους, οι 

περισσότεροι μαθητές που επιθυμούσαν να δεχτούν βοήθεια είχαν επι-

κεντρωθεί στα 6 κομμάτια του ταψιού (μιας κι έβλεπαν τον παρονομα-

στή 6), κάτι με το οποίο έρχονταν σε αντίφαση αφού τα κομμάτια του 

ταψιού ήταν 24. Ένας μόνο μαθητής της Στ’ Δημοτικού χρησιμοποιώ-

ντας τη μέθοδο της αναγωγής στη μονάδα προέβη σε σωστή λύση του 

προβλήματος. Όταν, όμως, του ζητήθηκε, όπως και στους μαθητές της 

Ε’ Δημοτικού, να μας ζωγραφίσει τα κομμάτια που αναπαριστούν τα 

10/6 του ταψιού, ζωγράφισε 40 κομμάτια αλλά όχι 10 τετράδες. To γε-

γονός ότι ο μαθητής ζωγραφίζει 40 διάσπαρτα κομμάτια και όχι 10 τε-

τράδες μας οδηγεί στο να υποψιαστούμε πως δεν κατανοεί απαραίτητα 

το ρόλο του παρονομαστή και τι ακριβώς εκφράζει στην προκειμένη 

περίπτωση. Όταν ρωτήθηκε να περιγράψει τη μέθοδο αναγωγής στη 

μονάδα, ο μαθητής είπε πως πρέπει να βρει πρώτα το ένα (1) και μετά 

τα πολλά. Όταν περαιτέρω του ζητήθηκε να εξηγήσει τι είναι αυτό το 

ένα (1), μίλησε για ένα κομμάτι και όχι το ένα μέρος από τα ομότιμα μέ-

ρη που περιέχει το σύνολο του ταψιού. Ίσως εκτελεί μια διαδικασία την 
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οποία δεν κατανοεί και απλά έχει μιμηθεί. Οι υπόλοιποι μαθητές έδω-

σαν απαντήσεις που δεν έβγαζαν κανένα νόημα. 

 Στους μαθητές δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την «αποκάλυ-

ψη» του τι αναπαριστά το ένα (1) (= ολόκληρο το ταψί). Τους δόθηκαν 

οδηγίες σχετικά με την ανάγνωση των αριθμητικών παραστάσεων, ισο-

τήτων και ανισοτήτων. Σχεδόν τους διαβάσαμε κάθε ισότητα και ανισό-

τητα ώστε να κατανοήσουν τι τους ζητείται. Τους δόθηκε φύλλο εργα-

σίας με ένα μεγάλο ταψί προκειμένου να ζωγραφίζουν. Τους θυμίσαμε, 

πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ποια είναι τα καταχρηστικά κλάσματα. Ό-

λες τις παραπάνω οδηγίες δεν τις δώσαμε στους μαθητές της Ε’ τάξης. 

Στην ερώτηση 3 x … = 1, διαβάσαμε στους μαθητές «τρεις φορές ποιο 

κομμάτι θα πάρουμε για να φτιάξουμε ένα ολόκληρο ταψί». Η απάντη-

ση που έδωσε το σύνολο των μαθητών της Στ’ ήταν: 3 x 8 = 1, χωρίς 

να αναγνωρίζουν το άτοπο της απάντησής τους. Οι μαθητές προφανώς 

εννοούσαν: 3 x 1/3, όπου το 1/3 αφορά 8 κομμάτια. Μιλούσαν, δηλαδή, 

για τρεις ισότιμες ομάδες των 8 κομματιών. Δεν το έγραψαν όμως σε 

μορφή κλάσματος.  

 Οι μαθητές της Στ’ τάξης δεν έχουν κατανοήσει τι εκφράζει ο παρονο-

μαστής. Δεν έχουν κατανοήσει πως αποτελεί είτε το σύνολο των κομ-

ματιών που συνιστούν το ολόκληρο, είτε τις ισότιμες ομάδες που συνι-

στούν το ολόκληρο. Αυτό αποτελεί εμπόδιο στο να εντοπίσουν τις ομά-

δες αυτές, χωρίζοντας το ταψί, και να εκφράσουν αυτές τις ομάδες με 

κλασματικό αριθμό. Δυσκολεύονται να εντοπίσουν την ποσότητα των 

κομματιών που αναπαριστά ένας κλασματικός αριθμός. 

 Δυσκολεύονται να κάνουν ανάγνωση των αριθμητικών παραστάσεων 

με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να συμπληρώσουν 

σε κενό ώστε να βγάζει νόημα η ισότητα ή η ανισότητα. Αυτό δε σημαί-

νει ότι δε μπορούν να σκεφτούν ή να βρουν επιτυχώς την απάντηση αν 

δεχτούν προφορική καθοδήγηση. Η δυσκολία, όμως, να κάνουν ανά-

γνωση των παραστάσεων τους εμποδίζει να βρουν τον αριθμό που 

λείπει, αφού δε γνωρίζουν τι αναπαριστά αυτός ο αριθμός και δεν μπο-

ρούν να ερμηνεύσουν τις απαντήσεις τους. Δυσκολεύονται βλέποντας 
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την πράξη να διατυπώσουν μαθηματικά συμπεράσματα που αφορούν 

σε μια μαθηματική κατάσταση. 

 Οι μαθητές της Στ’ τάξης δεν έχουν κατανοήσει, στην περίπτωση του 

προβλήματος με το πάθημα του φούρναρη, τι αναπαριστά ο αριθμός 

ένα (1) ή ο αριθμός δύο (2). Η δυσκολία τους να κατανοήσουν ότι το 

ένα (1) αποτελεί το σύνολο των κομματιών του ταψιού και ο αριθμός 

δύο (2) αποτελεί τα διπλάσια κομμάτια του πρώτου, τους εμποδίζει να 

κάνουν νοερές πράξεις και να προβούν σε αποτελέσματα χωρίς τη 

χρήση αλγόριθμων. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι τις ίδιες 

πράξεις οι μαθητές μπόρεσαν να πραγματευτούν χρησιμοποιώντας 

αλγόριθμους, χωρίς όμως να μπορούν να ερμηνεύσουν τα βήματα των 

αλγόριθμων. Για παράδειγμα, δε μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί στην 

πρόσθεση ακεραίου με κλάσμα 2 + 1/2 έβαζαν ως παρονομαστή τη 

μονάδα 2/1. Οι μαθητές αυτοί δεν κατανοούν τι σημαίνει το κλάσμα 2/1 

και δε μπορούν να το εξηγήσουν και να το ερμηνεύσουν. Σε αυτή την 

περίπτωση, λοιπόν, δε μπορούν να προβούν σε νοερή αντικατάσταση 

ενός κλάσματος με ισοδύναμο, κάτι που κατάφεραν οι μαθητές της Ε’ 

τάξης έχοντας την εμπειρία της αναπαράστασης του αριθμού ένα (1). 

 Οι μαθητές μπορούν να ονομάσουν πότε ένα κλάσμα ονομάζεται κατα-

χρηστικό, αλλά δε μπορούν να δώσουν την ερμηνεία ενός τέτοιου κλά-

σματος και δε μπορούν να το αναπαραστήσουν. Και σε αυτή την περί-

πτωση δεν κατανοούν το ρόλο του παρονομαστή που συνιστά το ολό-

κληρο μιας ποσότητας ένα (1) που πραγματεύονται με αποτέλεσμα να 

μην εντοπίζουν τον αριθμητή ως σύνολο ομοειδών ομάδων από το σύ-

νολο των ομάδων του παρονομαστή. Αλγοριθμικά μπορούσαν να κά-

νουν τη διαίρεση του αριθμητή και του παρονομαστή μα δεν μπορούν 

να δώσουν μια ερμηνεία ή να δημιουργήσουν ένα μαθηματικό σενάριο 

ή μια προβληματική κατάσταση αναφερόμενοι σε ένα καταχρηστικό 

κλάσμα. Αντίθετα, οι μαθητές της Ε’ τάξης μπορούσαν να προβούν σε 

διατύπωση μαθηματικού σεναρίου ξεκινώντας από το τι αναπαριστά ο 

αριθμός ένα (1). Ήταν, δηλαδή, σε θέση να ορίσουν μέσω μιας πράξης 

δεδομένα και ζητούμενα ενός προβλήματος.  
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 Οι μαθητές δεν κατανοούν τον πολλαπλασιαστικό ρόλο ενός κλάσμα-

τος ως παράγοντα γινομένου σε πολλαπλασιασμό κλασμάτων. Στην 

περίπτωση του 1/2 x 3/6 οι μαθητές της Στ’ τάξης δε μπορούν να το 

διαβάσουν ως «το μισό του μισού ταψιού». Η δυσκολία τους, επομέ-

νως, και σύμφωνα με τα παραπάνω, τόσο με την αναπαράσταση του 

ένα όσο και με την ανάγνωση παραστάσεων τους εμποδίζει να κάνουν 

νοερά μια τέτοια πράξη, πόσο περισσότερο να την ερμηνεύσουν και να 

εξηγήσουν τα αποτελέσματά της. Υπενθυμίζουμε ότι στην αντίστοιχη 

περίπτωση οι μαθητές της Ε’ τάξης είχαν χρησιμοποιήσει ως πλαίσιο 

εργασίας και εναρκτήριας σκέψης το πλαίσιο του ταψιού που θεωρού-

σαν ως τον αριθμό ένα (1). Οι μαθητές της Στ’ τάξης, όταν τους ζητή-

θηκε να ορίσουν ένα σενάριο με την πράξη του πολλαπλασιασμού, δε 

χρησιμοποίησαν ποτέ το ταψί που τους δόθηκε αν και στις διευκρινή-

σεις τους προτάθηκε να το χρησιμοποιήσουν.  

 Η ίδια δυσκολία εντοπίζεται και στη διαίρεση κλασμάτων. Οι μαθητές δε 

μπορούν να κάνουν νοερά την πράξη. Δεν αναγνωρίζουν τι αναπαρι-

στά κάθε κλασματικός αριθμός. Δεν κατανοούν τι πρέπει να βρουν κά-

νοντας διαίρεση. Δε μπορούν να διατυπώσουν μαθηματικό σενάριο. 

Έχουμε ήδη πει πως οι μαθητές τόσο της Ε’ όσο και της Στ’ τάξης δεν 

είχαν ακούσει ποτέ για τη διαίρεση μέτρησης. Σε αυτό το σημείο διε-

ρευνήσαμε περισσότερο την κατάσταση και με άλλους μαθητές, όπου 

διαπιστώσαμε πως τη διαίρεση μέτρησης δεν την γνώριζαν. Μετά από 

συζήτηση και με εκπαιδευτικούς, διαπιστώσαμε πως δίνουν βαρύτητα 

στη διαίρεση μερισμού. Η μη εξάσκηση των μαθητών με προβλήματα 

διαίρεσης μέτρησης εμποδίζει τους μαθητές από ένα σημαντικό σύνολο 

νοητικών διεργασιών. Στην περίπτωση της διαίρεσης κλασμάτων, οι 

μαθητές μπορούσαν να λύσουν αλγοριθμικά, αλλά δε μπορούσαν να 

εξηγήσουν το ρόλο του διαιρετέου, το ρόλο του διαιρέτη και το ρόλο του 

πηλίκου.  

 Αφού οι μαθητές δε μπορούν να αναγνωρίσουν την αναπαράσταση του 

ένα (1) σε ολόκληρο το ταψί, μιας και δε μπορούν να αναγνωρίσουν το 

ρόλο του παρονομαστή και τα ισότιμα μέρη που αναπαριστά για να 

σχηματίσει το ολόκληρο, δε μπορούν να εντοπίσουν εκείνο το κλάσμα 
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που αν προστεθεί θα δημιουργήσει αριθμό μεγαλύτερο του ένα (1), δη-

λαδή κομμάτια που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο ταψί από το αρχικό. 

Αντίστοιχα, δε μπορούν να αφαιρέσουν εκείνο το κλάσμα που θα δημι-

ουργήσει ένα μικρότερο ταψί από το αρχικό για τους ίδιους λόγους. Σε 

αυτή την ομάδα ασκήσεων φαίνεται και η δυσκολία των μαθητών να 

κάνουν υποθέσεις μιας και σε αυτή την ομάδα των ασκήσεων οι απα-

ντήσεις δεν είναι μονοσήμαντες αλλά πολλαπλές.  

 Στις πράξεις των ετερωνύμων κλασμάτων οι μαθητές επέδειξαν τη συ-

μπεριφορά που πολλές έρευνες έχουν αναδείξει. Πρόσθεταν ή αφαι-

ρούσαν τους δύο αριθμητές μεταξύ τους και τους δύο παρονομαστές 

μεταξύ τους. Παρότι έχουν διδαχθεί μέχρι το τέλος της Στ’ Δημοτικού τη 

διαδικασία μετατροπής των ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα με τη 

χρήση του ΕΚΠ, δεν το χρησιμοποίησαν. Δεν κατανοούν την προβλη-

ματική κατάσταση που συνίσταται μεταξύ ετερωνύμων κλασμάτων σε 

πραγματικό επίπεδο. Είναι και ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές ξε-

χνούν τη διαδικασία μετατροπής. 

 Κατά τον ίδιο τρόπο οι μαθητές δείχνουν να μην έχουν εξοικειωθεί με 

τα ισοδύναμα κλάσματα. Σε απλά κλάσματα δε μπορούν να βρουν ισο-

δύναμά τους και δε γνωρίζουν τη χρήση τους σε πραγματικό επίπεδο. 

Όλες οι παραπάνω δυσκολίες καθιστούν στους μαθητές αδύνατους να 

προβούν σε οποιαδήποτε νοερή πράξη μεταξύ κλασμάτων.  

 Κατά τη διαδικασία του post-test οι μαθητές έδειξαν να μη μπορούν να 

πειραματιστούν, να μη μπορούν να κάνουν υποθέσεις, να μη μπορούν 

να ελέγξουν, να μη μπορούν να περιγράψουν μαθηματικές καταστά-

σεις, να μη μπορούν να ερευνήσουν με δοκιμή.  

 

Aν θα θέλαμε να εντοπίσουμε τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των 

μαθητών της Ε’ και της Στ’ τάξης, αυτές συνοψίζονται ως εξής: 

α) στη χρήση στρατηγικών που έκαναν οι μαθητές της Ε’ τάξης και όχι 

οι μαθητές της Στ’ τάξης, 

β) στις δοκιμές όπου προέβησαν οι μαθητές της Ε’ και όχι οι μαθητές 

της Στ’ τάξης, 
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γ) στην ερμηνεία κάθε σταδίου της επίλυσης που προέβησαν οι μαθη-

τές της Ε’ τάξης και όχι της Στ’ τάξης, 

δ) στην επέκταση της γνώσης σχετικά με τους αριθμούς 2 και 1/2 που 

υιοθέτησαν οι μαθητές της Ε’ και όχι της Στ’ τάξης, 

ε) στη μη χρήση κανόνων από μέρους των μαθητών της Ε’ τάξης, 

στ) στη διατύπωση σεναρίων για κάθε μαθηματική κατάσταση που α-

φορούσε το τεστ στο οποίο αξιολογήθηκαν. 

 

Τελικά, μετά από ένα χρόνο συστηματικής διδασκαλίας και ενασχόλη-

σης στο μάθημα των Μαθηματικών, οι μαθητές δεν έδειξαν να έχουν αλλάξει 

τις απαντήσεις που έδωσαν στο pre-test, στο οποίο αξιολογήθηκαν στην αρχή 

της χρονιάς, σε κανένα επίπεδο.  

 

14.2.3 Αποτελέσματα τριγωνοποίησης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ειδικά στο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η μεθο-

δολογία της παρούσας εργασίας, μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε τις σχέσεις 

μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων που λειτουργούν ως δορυφόροι γύρω 

από το μαθησιακό υλικό (σχέσεις δασκάλων-μαθητών, σχέσεις συμμαθητών, 

αυτό-εικόνα, πεποιθήσεις, διατύπωση ερωτημάτων, προβλέψεις). Εδώ, πα-

ρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των κατηγοριών ανάλυσης στο πλαίσιο της ερ-

γασίας μας. 
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Πίνακας 4. Προβλέψεις δασκάλων Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού αναφορικά με τις επιδόσεις των 
μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού στο post-test, συναρτήσει της αυτο-εικόνας και των πε-
ποιθήσεών τους για τη χρήση νοερών πράξεων με κλάσματα. 
 

  
Αυτο-εικόνα 
Δασκάλου 

Πεποίθηση για 
χρήση νοερών 

πράξεων με 
κλάσματα 

Προβλέψεις 
επίδοσης 

στο 
post-test 

Τελική 
επίδοση 

στο 
post-test 

 
Μαθητές 
Ε’ τάξης 

 
Κριτικά 
ιδωμένη 

 
Ισχυρή 

 
Τη θέτει  

συναρτήσει 
άλλων 

παραγόντων 
 

 
Υψηλή 

 
Μαθητές 
Στ’ τάξης 

 
Υψηλή 

 

 
Αδύναμη 

 
Υψηλή 

 
Χαμηλή 

 

Από τον Πίνακα 4. προκύπτει ότι η αυτο-εικόνα του δασκάλου της Στ’ τάξης 

έρχεται σε αντιδιαστολή με την επίδοση των μαθητών του στο post-test. Ό-

μως, η πεποίθησή του σχετικά με την αδυναμία των μαθητών να εκτελούν νο-

ερές πράξεις (κάτι που «δε συνάδει με την ηλικία του», όπως χαρακτηριστικά 

ανέφερε κάποιος δάσκαλος) ακολουθεί πράγματι τη χαμηλή επίδοση των μα-

θητών του στην εκτέλεση νοερών πράξεων. 

 

Πίνακας 5. Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού στην ερμηνεία 
των απαντήσεών τους στο φύλλο αξιολόγησης, συναρτήσει του χρόνου επεξεργασίας της ά-
σκησης και του χρόνου προφορικού λόγου, ανά άσκηση, π.χ. στη διαίρεση κλασμάτων. 
 

 Μαθησιακό 
υλικό 

(δραστηριότητα) 

Χρόνος 
επεξεργασίας 

άσκησης 

Χρόνος  
προφορικού 

λόγου 

Επίδοση στην 
ερμηνεία των 
απαντήσεων 

Μαθητές 
Ε’ τάξης 

Άσκηση βιβλίου 
(επί του 

παιχνιδιού) 
 

περίπου 
40 min 

 

περίπου 
7 min 

Υψηλή 

Δάσκαλοι  
Ε’ τάξης 

 περίπου 10 
min 

 

Χαμηλή 

Μαθητές 
Στ’ τάξης 

Άσκηση βιβλίου 
(στο τετράδιο 

εργασιών) 
 

περίπου 
7 min 

 

Καθόλου 
χρόνος 

 

 

Δάσκαλοι  
Στ’ τάξης 
 

 περίπου 7 min 
 

 

Από τον Πίνακα 5. προκύπτει ότι η επίδοση των μαθητών στην ερμηνεία των 

απαντήσεών τους είναι ανάλογη του χρόνου επεξεργασίας της άσκησης, και 

ανάλογη του χρόνου που τους δόθηκε για να εκφραστούν προφορικά.  
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Πίνακας 6. Κατανομή του χρόνου (ανά άσκηση) από μαθητές και δασκάλους Ε’ και Στ’ Δημο-
τικού, συναρτήσει της επίδοσης στην ερμηνεία των απαντήσεων. 

 

  
Συζήτηση 

 
Διερεύνηση 

 
Εξάσκηση 

 
Επέκταση 

Επίδοση 
στην 

ερμηνεία των 
απαντήσεων 

Μαθητές 
Ε’ τάξης 
 

 
 

20% 

 
 

20% 

 
 

20% 

 
 

40% 

 
 

Υψηλή 
Δάσκαλοι 
Ε’ τάξης 
 

Μαθητές 
Στ’ τάξης 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

Χαμηλή 
Δάσκαλοι 
Στ’ τάξης 
 

 

Από τον Πίνακα 6. προκύπτει ότι η ισομερής κατανομή του χρόνου, ανά ά-

σκηση, στη συζήτηση, διερεύνηση, εξάσκηση και επέκταση, έχει ως αποτέλε-

σμα την αύξηση της επίδοσης στην ερμηνεία των απαντήσεων των μαθητών. 

 
Πίνακας 7. Είδος ερωτημάτων μαθητών της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού, στην αρχή και στο 
τέλος του σχολικού έτους, σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας με το μαθησιακό υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε. 

 

 Μαθητές Ε’ τάξης Μαθητές Στ’ τάξης 

Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

Είδος 
ερωτημάτων 

Ερωτήσεις 
επανάληψης 
της μορφής: 
«Μπορείτε 

να το 
επαναλάβετε;» 

Ερωτήσεις 
υποθετικές, 

εμβάθυνσης, 
επέκτασης, 

σύγκρισης, αλλά 
και ερωτήσεις 
περισσότερες 

σε αριθμό 
 

Ερωτήσεις 
επανάληψης 

και 
ερωτήσεις 

επιβεβαίωσης 

Ερωτήσεις 
επανάληψης 

και 
ερωτήσεις 

επιβεβαίωσης 
 

Συνθήκες 
εργασίας με 
μαθησιακό 
υλικό 

Βιβλία και 
αλγόριθμοι 

Πιλοτικό 
μαθησιακό, 

ομαδο-
συνεργατικό και 
εποικοδομηστικό 

 

Βιβλία και 
αλγόριθμοι 

Βιβλία και  
αλγόριθμοι 

 

Από τον Πίνακα 7. προκύπτει ότι οι μαθητές της Στ’ τάξης κάνουν ερωτήσεις 

επανάληψης και επιβεβαίωσης όταν ο δάσκαλός τους χρησιμοποιεί ως μονα-

δική πηγή γνώσης το βιβλίο. Αντίθετα, οι μαθητές της Ε’ τάξης χρησιμοποιώ-
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ντας πιλοτικό μαθησιακό, ομαδοσυνεργατικό και εποικοδομηστικό υλικό, κά-

νουν ερωτήσεις που αφορούν σε εμβάθυνση, υπόθεση, σύγκριση και επέκτα-

ση. 

 

Πίνακας 8α. Αυτο-εικόνα μαθητών Ε’ τάξης Δημοτικού και δασκάλων Ε’ τάξης Δημοτικού, σε 
σχέση με α) τις συνθήκες εργασίας με το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε και β) τους 
διδακτικούς στόχους, στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έτους. 

 

 Μαθητές Ε’ τάξης Δάσκαλοι Ε’ τάξης 

 Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

Αρχή  
σχολικού έτους 

Τέλος  
Σχολικού 

έτους 

 
Αυτο-εικόνα 
 

 
Υψηλή 

 
Διαμόρφωση 

κριτικής 
στάσης 

 
Υψηλή 

 
Κριτικά 
ιδωμένη 

 
 
Συνθήκες 
εργασίας με 
μαθησιακό  
υλικό 

 
Βιβλία και 
αλγόριθμοι 

 
Πιλοτικό 

μαθησιακό, 
ομαδο-

συνεργατικό 
και εποικοδο-

μηστικό 
 

 
Βιβλία και 
αλγόριθμοι 

 
Πιλοτικό 

μαθησιακό, 
ομαδο-

συνεργατικό 
και εποικοδο-

μηστικό 

 
Διδακτικοί 
στόχοι 
 

 
Διαδικαστική 

γνώση 

 
Ερμηνευτική, 
διερευνητική 

γνώση 
 

 
Γνωστικοί 

 
Γνωστικοί, 

Ψυχο-κινητικοί, 
Κοινωνικοί 

 

Από τον Πίνακα 8α. προκύπτει ότι η αυτο-εικόνα των μαθητών της Ε’ τάξης 

σχετικά με τις επιδόσεις τους στα Μαθηματικά, μετά τη χρήση του μαθησιακού 

υλικού, αναδιαμορφώνεται αφού οι μαθητές συνειδητοποιούν πως ένα μαθη-

ματικό φαινόμενο, όπως αυτό των κλασμάτων, δεν αρχίζει και τελειώνει με τη 

μάθηση διαδικασιών επίλυσης, δηλαδή εκμάθηση αλγόριθμων και κανόνων, 

αλλά εμπεριέχει την εννοιολογική και ερμηνευτική διάσταση της γνώσης που 

αποκτάτε μέσω των διδακτικών στόχων που τίθενται από το δάσκαλο σε σχέ-

ση με το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιεί. 
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Πίνακας 8β. Αυτο-εικόνα μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού και δασκάλων Στ’ τάξης Δημοτικού, σε 
σχέση με α) τις συνθήκες εργασίας με το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε και β) τους 
διδακτικούς στόχους, στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έτους. 

 

 Μαθητές Στ’ τάξης Δάσκαλοι Στ’ τάξης 

 Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

Αρχή  
σχολικού έτους 

Τέλος  
Σχολικού 

έτους 

 
Αυτο-εικόνα 
 

 
Υψηλή 

 
Υψηλή 

 
Υψηλή 

 
Υψηλή  

 
Συνθήκες 
εργασίας με 
μαθησιακό 
υλικό  
 

 
Βιβλία και 
αλγόριθμοι 

 
Βιβλία και 

Αλγόριθμοι 

 
Βιβλία και 

Αλγόριθμοι 

 
Βιβλία και 
αλγόριθμοι 

 
Διδακτικοί 
στόχοι 
 

 
Διαδικαστική 

γνώση 

 
Γνωστικοί 

 

 
Μόνο 

γνωστικοί 
(Διαδικαστικοί) 

 

 
Προαγωγή της 
διαδικασίας και 
όχι της έννοιας 

 
Από τον Πίνακα 8β. προκύπτει ότι η αυτο-εικόνα των μαθητών της Στ’ τάξης 

σχετικά με τις επιδόσεις τους στα κλάσματα θεωρείται υψηλή όταν ο μαθητής 

έχει αποκτήσει δεξιότητες διαδικαστικής γνώσης, οι οποίες είναι συναρτήσει 

των διδακτικών στόχων που θέτει ο δάσκαλος και αφορούν στη διαδικαστική 

γνώση. 
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Πίνακας 9. Σύγκριση των μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού ως προς τη στάση τους απένα-
ντι στη δυσκολία της άσκησης και στα επίπεδα προσπάθειας, συναρτήσει των συνθηκών ερ-
γασίας με μαθησιακό υλικό, στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έτους. 

 

 Μαθητές Ε’ τάξης Μαθητές Στ’ τάξης 

 Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

 
Στάση 
απέναντι στη 
δυσκολία της 
άσκησης 
 

 
Εγκατάλειψη 

 

 
Επίμονη 

 
Εγκατάλειψη 

 

 
Εγκατάλειψη 

 

 
Επίπεδα 
προσπάθειας 
 

 
Χαμηλά 

 
Υψηλά 

 
Χαμηλά 

 
Χαμηλά 

 
Συνθήκες 
εργασίας με 
μαθησιακό 
υλικό 
 

 
Βιβλίο και αλ-

γόριθμοι 

 
Πιλοτικό 

μαθησιακό, 
ομαδο-

συνεργατικό και 
εποικοδομηστικό 

  

 
Βιβλίο και αλ-

γόριθμοι  

 
Βιβλίο και αλ-

γόριθμοι 

 

Από τον Πίνακα 9. προκύπτει ότι οι μαθητές της Στ’ τάξης εγκαταλείπουν την 

προσπάθεια πραγμάτευσης της άσκησης όταν το μαθησιακό υλικό που χρη-

σιμοποιούν δεν τους δίνει τη δυνατότητα δοκιμών, κάτι που, αντίθετα, έχουν 

την ευκαιρία να κάνουν οι μαθητές της Ε’ τάξης με το πιλοτικό μαθησιακό, ο-

μαδοσυνεργατικό και εποικοδομηστικό υλικό, και άρα, είναι σε θέση να αυξά-

νουν το χρόνο ενασχόλησής τους και τα επίπεδα της προσπάθειάς του σε μια 

δύσκολη άσκηση.  
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Πίνακας 10. Σύγκριση των ερωτημάτων (ως προς την ποσότητα και την ποιότητα) των μαθη-
τών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού, συναρτήσει των συνθηκών εργασίας με μαθησιακό υλικό και 
των επιδόσεων στην ερμηνεία των απαντήσεων, στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έτους. 

 

 Μαθητές Ε’ τάξης Μαθητές Στ’ τάξης 

 Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

 
Πλούτος 
ερωτημάτων 

 
Φτωχός σε 

ποσότητα και 
ποιότητα 

 

 
Υψηλός σε 

ποσότητα και 
ποιότητα 

 
Φτωχός σε 

ποσότητα και 
ποιότητα 

 
Φτωχός σε 

ποσότητα και 
ποιότητα 

 
Συνθήκες 
εργασίας με 
μαθησιακό 
υλικό 

 
Βιβλίο και 
αλγόριθμοι 

 
Πιλοτικό 

μαθησιακό, 
ομαδο-

συνεργατικό και 
εποικοδομηστικό 

 

 
Βιβλίο και 
αλγόριθμοι 

 
Βιβλίο και 
αλγόριθμοι 

 
Επίδοση στην 
ερμηνεία των  
απαντήσεων 
 

 
Χαμηλή 

 
Υψηλή 

 
Χαμηλή  

 
Χαμηλή 

 

Από τον Πίνακα 10. προκύπτει ότι η ποσότητα και η ποιότητα των ερωτημά-

των που τίθενται από τους μαθητές είναι συναρτήσει των νοητικών ερεθισμά-

των που αντανακλά το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιούν. Η ποιότητα και 

ποσότητα των ερωτημάτων που τίθενται από τους μαθητές είναι ανάλογη της 

επίδοσής τους στο τεστ αξιολόγησης. 
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Πίνακας 11. Επίπεδα στρες μαθητών της Ε’ και Στ’ τάξης σε σχέση με την αυτο-εικόνα και την 
επίδοσή τους στο τεστ επίδοσης, στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έτους. 

 

 Μαθητές Ε’ τάξης Μαθητές Στ’ τάξης 

Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

 
Αυτο-εικόνα 

 
Υψηλή 

 
Διαμόρφωση 

κριτικής 
στάσης 

 

 
Υψηλή 

 
Υψηλή 

 
Τεστ 
αξιολόγησης 
 

 
Χαμηλό 

 
Ικανοποιητικό 

 
Χαμηλό 

 
Χαμηλό 

 
Στρες 
κατά το τεστ 
αξιολόγησης 
 

 
Υψηλό 

 
Φυσιολογικό 

 
Υψηλό 

 
Υψηλό 

 

Από τον Πίνακα 11. προκύπτει ότι η αυτο-εικόνα των μαθητών της Στ’ τάξης, 

τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που είναι υψηλή, έρ-

χεται σε αντιδιαστολή με τα επίπεδα στρες που παρουσιάζουν κατά τη διάρ-

κεια του τεστ αξιολόγησης. Αντίθετα, οι μαθητές της Ε’ τάξης, στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς, όπου έχουν αναδιαμορφώσει την αυτο-εικόνα τους, πα-

ρουσιάζουν φυσιολογικά επίπεδα στρες κατά τη διάρκεια του τεστ αξιολόγη-

σης. 
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Πίνακας 12. Πρόβλεψη, στο τέλος του σχολικού έτους, αναφορικά με το αν στη διδακτέα ύλη 
του επόμενου σχολικού έτους θα υπάρχουν τα κλάσματα, και αν «Ναι», σε ποια μαθήματα, 
συναρτήσει με την άποψή τους για: α) «τι κάνουμε την ώρα των Μαθηματικών;», β) «το αν 
χρησιμοποιούμε τα κλάσματα στην καθημερινή μας ζωή;», και το αν ο δάσκαλος έχει δουλέψει 
με διαθεματικά / διεπιστημονικά project. 
  

 Αν θα 
υπάρχουν 
κλάσματα 

στο  
επόμενο 
σχολικό 

έτος 

Σε ποια 
μαθήματα 

θα 
συναντή-

σουμε 
κλάσματα 

«Τι κάνουμε 
στα 

Μαθηματικά;» 

Χρησιμοποιούμε 
τα κλάσματα 

στην 
καθημερινή ζωή; 

Έχει 
δουλέψει  

ο δάσκαλος 
με 

διαθεματικά 
project; 

 
 
 
 
Μαθητές 
Ε’ τάξης 

 
13 

[1]
 

 

 
Γεωγραφία, 

Ιστορία, 
Φυσική 

 
Διερευνούμε, 

Παρατηρούμε, 
Εξετάζουμε, 
Αναζητούμε 

 
Ναι 

 
Ναι 

 
8 

[2] 

 

 
4 

[3]
 

 
 
 
 
Μαθητές 
Στ’ τάξης 

 
11 

[4]
 

 

 
--- 

 
Λύνουμε 

 
Ναι 

 
Όχι 

 
9 

[5]
 

 

 
5 

[6]
 

 

 
[1]

 «Ναι», και είπαν και σε ποια μαθήματα, 
[2]

 «Ναι, αλλά σε πιο δύσκολο επίπεδο», αλλά δεν είπαν ποια 
μαθήματα θα τα συναντήσουν, 

[3]
 «Δεν ξέρω», 

[4]
 «Δεν ξέρω», 

[5]
 «Όχι», 

[6]
 «Ναι», αλλά δεν είπαν σε 

ποια μαθήματα θα τα συναντήσουν. 

 

Από τον Πίνακα 12. προκύπτει ότι όταν οι μαθητές δουλεύουν την έννοια των 

κλασμάτων σε διαθεματικά και διεπιστημονικά project, αναμορφώνουν την 

άποψή τους σχετικά με το σκοπό του αντικειμένου των Μαθηματικών, που 

αυτός αφορά τόσο στη χρήση των κλασμάτων στην καθημερινή μας ζωή όσο 

και στους διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που τα συναντούμε, δίνοντας 

ένα διαφορετικό νόημα της συμμετοχής τους στο μάθημα αυτό.  
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Πίνακας 13. Προβλέψεις των μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού για τις μελλοντικές τους επι-
δόσεις, συναρτήσει των συνθηκών εργασίας με μαθησιακό υλικό, στην αρχή και στο τέλος του 
σχολικού έτους. 

 

 Μαθητές Ε’ τάξης Μαθητές Στ’ τάξης 

 Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

Αρχή  
σχολικού 

έτους 

Τέλος  
σχολικού 

έτους 

 
Συνθήκες 
εργασίας με 
μαθησιακό 
υλικό 

 
Βιβλίο και 
αλγόριθμοι 

 
Πιλοτικό 

μαθησιακό, 
ομαδο-

συνεργατικό 
και 

εποικοδομηστικό 
 

 
Βιβλίο και 
αλγόριθμοι 

 
Βιβλίο και 
αλγόριθμοι 

 
Μελλοντικές 
επιδόσεις 
 

 
Άκριτη 

αισιοδοξία 

 
Επιτυχία 

υπό όρους 

 
Χωρίς όρους 

αισιοδοξία 

 
Χωρίς όρους 

αισιοδοξία 

 
«Η επιτυχία 
στα Μαθηματικά 
είναι θέμα 
ευφυΐας;» 
 

Ναι Όχι Ναι Ναι 

 

Από τον Πίνακα 13. προκύπτει ότι οι συνθήκες εργασίες με το πιλοτικό μαθη-

σιακό, ομαδοσυνεργατικό και εποικοδομηστικό, διαμορφώνει κριτικά τη στάση 

τους σχετικά με τις μελλοντικές του επιδόσεις, κάνοντάς τους να μιλούν για 

επιτυχία υπό όρους, καθώς δε συνδέουν τη μελλοντική τους επίδοση υπό ό-

ρους ευφυΐας. 

 

14.3 Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του δασκάλου της Στ’ 

Δημοτικού 

 Σας είναι εύκολη η παρουσίαση της ενότητας των κλασμάτων στους μα-

θητές; 

«Αρκετά εύκολη. Έχω δημιουργήσει μάλιστα το φάκελο που χρησιμοποιώ 

σχετικά με τα κλάσματα και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αρκετή ε-

ξάσκηση.» 

 Σας είναι εύκολη η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων στην ενότητα κλά-

σματα; 
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«Η γκάμα των ασκήσεων τόσο του σχολικού βιβλίου, όσο και των εργασιών 

που δίνεται για εργασία στο σπίτι, είναι υπεραρκετή ύλη για την εξάσκηση με 

τα κλάσματα.» 

 Χρησιμοποιείτε για την παρουσίαση των κλασμάτων το σχολικό εγχειρί-

διο κατά κύριο λόγο; 

«Βέβαια, το βιβλίο του μαθητή όσο και το τετράδιο εργασιών είναι το κύριο ερ-

γαλείο μας μιας και έχει πληθώρα από ασκήσεις και ακολουθεί μια καλή δομή 

για την κατανόηση των κλασμάτων.» 

 Από τη διδακτική σας εμπειρία, πιστεύετε πως οι μαθητές δυσκολεύο-

νται με την έννοια των κλασμάτων; 

«Σίγουρα η έννοια των κλασμάτων δυσκολεύει τους μαθητές περισσότερο στα 

σύνθετα προβλήματα. Δυσκολεύονται όχι τόσο στο να εκτελέσουν πράξεις με 

τα κλάσματα, όσο στο να λύνουν σύνθετα προβλήματα με κλάσματα.». Στη 

διευκρινιστική ερώτηση περί σύνθετων κλασμάτων, τους ζητήσαμε να μας 

συστήσουν ποιο θεωρούν σύνθετο πρόβλημα σε σχέση με τα κλάσματα. Ζη-

τήθηκε, περαιτέρω, αν μπορούν να μας υποδείξουν ένα σύνθετο πρόβλημα 

από τη γκάμα προβλημάτων στο κεφάλαιο των κλασμάτων και μας υπέδειξαν 

τα προβλήματα που αφορούν στην μέθοδο της αναγωγής στη μονάδα. 

 Με ποια εισαγωγική δραστηριότητα διερευνήσατε τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των μαθητών; 

«Παρότι είχαμε κάνει τα κλάσματα την περσινή χρονιά, μεσολάβησε το καλο-

καίρι και οι μαθητές ξέχασαν αρκετά πράγματα. Στην αρχή της χρονιάς πάντα 

κάνω επανάληψη με τους μαθητές προκειμένου να θυμηθούν την ύλη της 

προηγούμενης χρονιάς. Έτσι, σιγά σιγά εξοικειώνονται πάλι και ξεκινούμε κα-

νονικά το σχολικό βιβλίο.» 

 Με ποιες δραστηριότητες τροποποιήσατε τις λανθασμένες εναλλακτικές 

ιδέες των μαθητών; 

«Εξηγώ πάρα πολύ καλά τη θεωρία, των κλασμάτων στην προκειμένη 

περίπτωση, και τους παρουσιάζω πάρα πολλές ασκήσεις. Στη συνέχεια, 

λύνουν και οι μαθητές ασκήσεις κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τους 

παρουσιάστηκε.» 

 Σας είναι δύσκολο να κατευθύνετε την εργασία των μαθητών ομαδοσυ-

νεργατικά; 
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«Οι μαθητές δεν έχουν μάθει να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά. Κάνουν πολ-

λή φασαρία και τελικά νομίζουν πως όλη η διαδικασία είναι ένα παιχνίδι. Νομί-

ζω ότι στην περίπτωση των Μαθηματικών είναι δύσκολο, ίσως και μη ωφέλιμο 

να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά γιατί έτσι δε μαθαίνουν. Λύνουν τελικά τις 

ασκήσεις οι καλύτεροι μαθητές και οι αδύνατοι μαθητές αντιγράφουν χωρίς να 

καταλαβαίνουν. Σε άλλα μαθήματα το να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά ίσως 

είναι περισσότερο ελπιδοφόρο.» 

 Γράψτε μερικούς από τους στόχους που θεωρείτε ότι πετύχατε κατά τη 

διάρκεια ενασχόλησης με τη θεματική ενότητα των κλασμάτων. 

«Οι μαθητές μπορούν να κάνουν πράξεις με κλασματικούς αριθμούς (πρό-

σθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Μπορούν να μετατρέπουν ένα 

μεικτό αριθμό σε κλάσμα και το αντίστροφο. Μπορούν να μετατρέπουν ένα 

σύνθετο κλάσμα σε απλό. Μπορούν να κάνουν σύγκριση κλασμάτων. Μπο-

ρούν να κάνουν διάταξη κλασμάτων. Μπορούν να λύνουν απλά προβλήματα 

κλασμάτων όπως να βρίσκουν το μέρος μιας ποσότητας, πρόσθεσης, αφαί-

ρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης κλασμάτων. Οι περισσότεροι μαθητές 

μπορούν να λύσουν προβλήματα με αναγωγή στη μονάδα. Οι περισσότεροι 

μαθητές μπορούν να λύσουν προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανά-

λογα ποσά.» 

 Έχετε ασχοληθεί κατά τη διάρκεια της διδακτικής σας εμπειρίας με τη 

χρήση στρατηγικών νοερών πράξεων με τους φυσικούς αριθμούς; 

«Όχι, γιατί δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές και είναι χρονοβόρα διαδικασί-

α.» 

 Πιστεύετε ότι μπορούν οι μαθητές να πραγματοποιήσουν νοερές πρά-

ξεις με φυσικούς αριθμούς; 

«Απλούς νοερούς υπολογισμούς με φυσικούς αριθμούς, ναι, μπορούν. Αλλά 

σύνθετους νοερούς υπολογισμούς δε μπορούν να πραγματοποιήσουν και 

θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι έχουν εισαχθεί στην ύλη από τόσο μικρή 

ηλικία.» 

 Πιστεύετε ότι μπορούν οι μαθητές να πραγματοποιήσουν νοερές πρά-

ξεις με κλασματικούς αριθμούς και δεκαδικούς αριθμούς; 

«Όχι. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ δύσκολο.» 
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 Βρίσκετε ευχάριστη την ώρα όπου λαμβάνει χώρα η ενασχόληση με 

δραστηριότητες γύρω από τα κλάσματα; 

«Πολλές φορές κάνω αρκετά διαλείμματα προκειμένου να ξεκουραστούν οι 

μαθητές και να χαλαρώσουν. Σίγουρα δεν είναι δυνατό όλα τα μαθήματα να τα 

κάνεις διασκεδαστικά. Κάποτε πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές πως πρέπει 

να βλέπουμε τα μαθήματά μας σοβαρά.»  

 Αντιλαμβάνεστε αν οι μαθητές σας νιώθουν ευχαρίστηση κατά την ενα-

σχόλησή τους με τα κλάσματα; 

«Δεν μπορεί όλοι οι μαθητές να είναι ευχαριστημένοι. Υπάρχουν μαθητές που 

αγαπούν ιδιαίτερα τα Μαθηματικά, ενώ άλλοι δεν ενδιαφέρονται για κανένα 

μάθημα. Είναι θέμα του μαθητή κατά πόσο θα ενδιαφερθεί για το μάθημα. 

Παίζει ρόλο και τι του έχουν περάσει από το σπίτι και κατά πόσο ασχολιούνται 

και οι γονείς τους μαζί τους.» 

 Πού αποδίδετε την πιθανή δυσαρέσκεια των μαθητών κατά τη διάρκεια 

ενασχόλησής τους με τα κλάσματα; 

«Όταν δεν μπορούν να λύσουν τις ασκήσεις σίγουρα δεν αισθάνονται όμορ-

φα. Το γεγονός ότι δεν κατανοούν τους δημιουργεί δυσαρέσκεια.» 

 Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι μπορούν οι μαθητές σας να εκδηλώσουν 

κατά την ενασχόλησή τους με τα κλάσματα; 

«Να γνωρίζουν τις πράξεις μεταξύ κλασμάτων και να είναι σε θέση να επιλύ-

ουν προβλήματα κλασμάτων. Να δίνουν απαντήσεις και να βγάζουν συμπε-

ράσματα. Να συγκρίνουν καταστάσεις μεταξύ τους.» 

 Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να επιδεικνύει ένας δάσκαλος κα-

τά την ενασχόλησή τους με τα κλάσματα με μαθητές; 

«Πρέπει να γνωρίζει αρκετά καλά τη θεωρία των κλασμάτων και να επιλέγει 

κατάλληλες ομάδες ασκήσεων προκειμένου να εξασκούνται οι μαθητές. Σί-

γουρα πρέπει να επιδεικνύει υπομονή με τους μαθητές και να είναι πρόθυμος 

να λύνει τις απορίες τους.» 

 Πόσο χρόνο σας πήρε η διδασκαλία των κλασμάτων; 

«Όσο απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών. Περί των τεσσάρων μηνών. Η ύλη της 

Στ’ τάξης πραγματεύεται αρκετές θεματικές ενότητες και δεν περισσεύει αρκε-

τός χρόνος. Πρέπει να ακολουθεί ένας δάσκαλος το χρονοδιάγραμμα του 

προγράμματος σπουδών προκειμένου να ολοκληρώσει την ύλη του.» 
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 Βρίσκετε τη συμμετοχή των μαθητών σας ενεργή; 

«Υπάρχουν μαθητές που συμμετέχουν ενεργά και άλλοι μαθητές που αδιαφο-

ρούν. Εξαρτάται πραγματικά από τα ενδιαφέροντα των μαθητών.» 

 Με ποιους τρόπους αυξήσατε τη συμμετοχή των μαθητών σας κατά τη 

διάρκεια της ενασχόλησής σας με τα κλάσματα; 

«Συζητώ μαζί τους αρκετά για την αναγκαιότητα να προσέχουν. Τους εξηγώ 

πόσο σημαντικό είναι να προετοιμαστούν σωστά. Κατά τη διάρκεια του μαθή-

ματος όταν δεν παρακολουθούν τους ζητώ ευγενικά να προσέχουν περισσό-

τερο. Αν προκύψει μεγάλη ανάγκη, συζητώ το πρόβλημα και με τους γονείς 

τους.» 

 Θεωρείτε ότι καλύψατε την ύλη των κλασμάτων ικανοποιητικά; 

«Ναι, κάλυψα όλη την ύλη που αφορούσε στα κλάσματα και έκανα και αρκετές 

επαναλήψεις.» 

 Πιστεύετε πως οι μαθητές σας είναι έτοιμοι να πραγματευτούν προβλή-

ματα κλασμάτων; 

«Οι περισσότεροι μαθητές είναι έτοιμοι να πραγματευτούν απλά προβλήματα 

κλασμάτων και να εξάγουν σωστές απαντήσεις. Οι περισσότεροι μαθητές στα 

τεστ αξιολόγησης που έχουμε κάνει μέχρι τώρα τα πηγαίνουν αρκετά καλά.» 

 

15. Συμπεράσματα 

 

Κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί, και θα ήταν ατόπημα, ότι η αποκλειστική χρή-

ση ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να λειτουργήσει με θαυμα-

τουργικό τρόπο, χωρίς να προσμετρηθούν πιο βασικοί παράγοντες, όπως ε-

κείνοι της παρουσίας των μαθητών και των δασκάλων τους. Τα αποτελέσματα 

της έρευνάς μας έδειξαν ότι στο σύνολο των μαθητών της Ε’ τάξης προέκυψε 

εννοιολογική αλλαγή ως προς την αναπαράσταση του αριθμού ένα (1), αλλά 

κανένας δε μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η μαθησιακή αλλα-

γή προέκυψε από τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού χωρίς όρους. 

Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνά μας εί-

ναι ότι το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας επηρεάζει τόσο τις δεξιότητες του δασκάλου όσο και των μαθη-

τών, καθώς η χρήση του μπορεί, με τις κατάλληλες ενέργειες του δασκάλου, 
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να ορίσει ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο μάθησης. Η χρήση του εκπαιδευτι-

κού υλικού, όταν υπόκειται σε βασικές αρχές ομαδοσυνεργατικής και εποικο-

δομιστικής μάθησης, μπορεί να διευκολύνει τη γνωστική μετάβαση των μαθη-

τών πέρα από τη διαδικαστική γνώση σε αυτή της ερμηνευτικής γνώσης. Το 

εκπαιδευτικό υλικό μπορεί, υπό όρους, να χρησιμοποιηθεί ώστε οι μαθητές 

και οι δάσκαλοι να επεκτείνουν τη γνώση τους στην περίπτωση των κλασμά-

των, όταν αυτό χρησιμοποιείται διαθεματικά και διεπιστημονικά. Και μιλάμε 

πάντα για χρήση υπό όρους, γιατί το μαθησιακό υλικό είναι ευαίσθητο και υ-

πακούει στους στόχους που θα βάζει κάθε φορά ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευ-

τικός είναι εκείνος που θα επιλέξει να το μετατρέψει σε ένα γνωστικό εργαλείο 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που ορίζει το σώ-

μα της τάξης. Είναι ο εκπαιδευτικός που θα καταφέρει με τη δεξιοτεχνία του να 

μετατρέψει τις συγκεκριμένες σχεδιαστικές προδιαγραφές του εκπαιδευτικού 

υλικού σε όρους γνωστικής, κοινωνικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης των μα-

θητών. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό μπορεί, όμως, να εξελίξει τις δεξιότητες 

του δασκάλου και να προάγει το ρόλο του στη μαθησιακή διαδικασία μιας και 

το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως διαγνωστικό μέσο 

διερεύνησης των πεποιθήσεων των μαθητών, ως εργαλείο εννοιολογικής αλ-

λαγής σε διάφορα προσχώματα που συναντούν οι μαθητές τους, όπως το ρό-

λο του παρονομαστή, που είναι καίριος, αλλά και ως εργαλείο άσκησης του 

προφορικού μαθηματικού λόγου των μαθητών, εξαγωγής μαθηματικών συ-

μπερασμάτων και επέκτασης της γνώσης, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε πολλά μαθήματα όπως η Γεωγραφία, η Φυσική, η Ιστορία. 

Με τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού ο δάσκαλος μπορεί να εφαρμό-

σει βασικές παιδαγωγικές αρχές και να θέσει στόχους και μετα-γνωστικούς, 

εκτός από γνωστικούς, και αυτό εξαρτάται ακριβώς από τη διάσταση που θα 

προσδώσει στα περιορισμένα χαρακτηριστικά του υλικού, χαρακτηριστικά που 

από ατομικό παιχνίδι το μετατρέπουν σε ομαδικό, κάτι που κινητοποιεί το σύ-

νολο της τάξης και αλλάζει μέχρι και την διάταξη παρουσίας των μαθητών στο 

χώρο. Το λάθος αντιμετωπίζεται διαφορετικά τόσο από το μαθητή όσο και 

από το δάσκαλο με τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού. Το λάθος γίνεται ευ-

καιρία για νέα δοκιμή, για νέα εμπειρία. Δίνει την ευκαιρία να συζητηθεί καθώς 

ο χρόνος διερεύνησης ρυθμίζεται τόσο από το δάσκαλο όσο και από τους μα-

θητές σύμφωνα με τις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες. 
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Ας προχωρήσουμε, όμως, πιο αναλυτικά στα συμπεράσματά μας, ό-

πως αυτά προκύπτουν από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων που παραθέ-

σαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

1ο Συμπέρασμα 

Ο δάσκαλος δεν έχει πάντα την εικόνα εκείνη που αποδίδει ορθά το γνωστικό 

επίπεδο και υπόβαθρο των μαθητών του. Το μαθησιακό υλικό που χρησιμο-

ποιεί του προσδίδει συγκεκριμένο τρόπο στάσης απέναντι στις γνωστικές α-

νάγκες αυτών. Χρησιμοποιώντας ασκήσεις διαδικαστικού τύπου είτε προβλή-

ματα του σχολικού εγχειριδίου, περιορίζει ένα δυναμικό που έχει και αδυνατεί 

να εμφανίσει. Αυτό το δυναμικό αφορά στη δημιουργική και κριτική στάση α-

πέναντι στις δραστηριότητες που επιλέγει και που προάγουν νέες διδακτικές 

προσεγγίσεις που αφορούν περισσότερο στην ερμηνεία και λιγότερο στη δια-

δικασία. Έχει την πεποίθηση ότι προετοιμάζει το μαθητή με τον καλύτερο 

τρόπο αγνοώντας για τι ακριβώς τον προετοιμάζει. Η αυτο-εικόνα του δασκά-

λου συσχετίζεται με τις ασκήσεις που αφορούν στο σχολικό βιβλίο. Οι μαθητές 

στην πραγματικότητα ανταποκρίθηκαν με χαμηλές επιδόσεις σε ασκήσεις που 

δεν ήταν του βιβλίου και παραπονέθηκαν ότι δεν έχουν διδαχτεί ποτέ τέτοιες 

ασκήσεις, τις οποίες όταν τους ζητήθηκε να λύσουν αλγοριθμικά το πέτυχαν. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η πλειοψηφία των μαθητών αποτυγχάνει σε δια-

γωνισμούς που θέτει ετησίως η Μαθηματική Εταιρεία.  

 

2ο Συμπέρασμα 

Tόσο οι μαθητές της Ε’ τάξης, στην αρχή της χρονιάς, όσο και οι μαθητές της 

Στ’ τάξης, στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς, επέδειξαν σοβαρή αδυναμία 

ερμηνείας των απαντήσεών τους στο φύλλο αξιολόγησης. Η δυνατότητα ερ-

μηνείας των αποτελεσμάτων αποτελεί γνωστική δεξιότητα όπου φαίνεται όχι 

τόσο να παραγνωρίζουν οι δάσκαλοι όσο να μην τους δίνεται η ευκαιρία να 

οργανώνουν με δραστηριότητες εξαιτίας του εκπαιδευτικού υλικού που χρησι-

μοποιούν. Το εκπαιδευτικό υλικό που δώσαμε φαίνεται ότι έδωσε την ευκαιρία 

στο δάσκαλο να αυξήσει το χρόνο επεξεργασίας μιας άσκησης, καθώς η παι-

γνιώδης φύση του μπορεί να δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν περισσότεροι 

μαθητές, έχοντας οι ίδιοι περισσότερο χρόνο κάνοντας δοκιμές πάνω στο ίδιο 
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το εκπαιδευτικό υλικό. Επομένως, η αδυναμία ερμηνευτικής δυνατότητας από 

μέρους των μαθητών της Στ’ τάξης δεν είναι μία εγγενής αδυναμία, αλλά αδυ-

ναμία κατανομής του χρόνου του μαθήματος ώστε να προσδώσει σε κάθε ένα 

μαθητή ξεχωριστά τη δυνατότητα προφορικής έκφρασης. 

 

3ο Συμπέρασμα 

Από τον Πίνακα 6, προκύπτει η ανυπαρξία κατανομής του χρόνου της μαθη-

σιακής διαδικασίας με τρόπο ισομερή και τρόπο που να προάγει εξίσου τη συ-

ζήτηση, τη διερεύνηση, την εξάσκηση και την επέκταση του προβλήματος α-

ποκλείοντας τους μαθητές της Στ’ τάξης από τη γνωστική δεξιότητα της ερμη-

νείας των αποτελεσμάτων τους. Επομένως, δεν αρκεί μόνο να δοθεί περισσό-

τερος χρόνος προκειμένου να εκφραστούν προφορικά. Ο περαιτέρω χρόνος 

που θα τους δοθεί πρέπει να είναι στοχευμένος, και ως τέτοιος οφείλει να 

προάγει μέσω δραστηριοτήτων συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως αυτές που 

αναφέρουμε. Το μαθησιακό παιχνίδι, υπό τον όρο ότι ο δάσκαλος θα στοχο-

θετήσει σε τέτοιες δεξιότητες, δίνει αυτή τη δυνατότητα προκαλώντας το ενδι-

αφέρον των μαθητών, δεν τους κουράζει, καθώς το μαθησιακό αυτό υλικό 

μπορεί να μεταμορφωθεί για τις μαθησιακές ανάγκες τόσο από τους μαθητές 

όσο και από τον ίδιο το δάσκαλο. 

 

4ο Συμπέρασμα 

Με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας ο δάσκαλος στέκεται στον πίνακα και 

λύνει ασκήσεις. Καλός δάσκαλος θεωρείται παραδοσιακά εκείνος που λύνει 

πολλές ασκήσεις. Οι μαθητές γράφουν στο τετράδιο τους τις λύσεις και λει-

τουργούν, επομένως, ως αντιγραφείς. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο διδασκα-

λίας, ο δάσκαλος σπεύδει να «βγάλει την ύλη» ως προς τη διαδικαστική γνώ-

ση. Ο μαθητής δεν έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τη γνώση, να τη διερευ-

νήσει και να την επεκτείνει. Οι ερωτήσεις, επομένως, που θέτει ο μαθητής, σε 

αυτή την περίπτωση, είναι του είδους της πασίγνωστης: «μπορείτε να επανα-

λάβετε;». Με το μαθησιακό υλικό οι μαθητές δε γράφουν τόσο, όσο κυρίως 

συζητούν και σκέφτονται. Μία και μόνο άσκηση μπορεί να αποτελέσει αντικεί-

μενο μίας διδακτικής ώρας, όπου οι μαθητές στοχάζονται επί του συνόλου της 

έννοιας των κλασμάτων. Η αποσπασματικότητα των ασκήσεων που λύνονται 
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με τη βοήθεια κανόνων και δεν έχουν νόημα για το μαθητή, δε μπορεί να απο-

τελέσει αφορμή για διερεύνηση κι εμβάθυνση. 

 

5ο Συμπέρασμα 

Πολλές φορές η έκπληξη τόσο των μαθητών όσο και των γονέων τους κατά 

την είσοδο στο Γυμνάσιο είναι μεγάλη, όταν η βαθμολογία στο μάθημα των 

Μαθηματικών πέφτει κατακόρυφα. Η βαθμολογία δέκα (10) στα Μαθηματικά 

στο Δημοτικό σχολείο, καθώς και η προφορική αξιολόγηση «Άριστα», αφορά 

κατά κύριο λόγο, στην πλειοψηφία των μαθητών, στη γνώση κανόνων και λύ-

ση αλγορίθμων. Η αυτο-εικόνα των μαθητών της Στ’ τάξης είναι υψηλή, τόσο 

στην αρχή της χρονιάς όσο και στο τέλος αυτής, παρά τις πολύ χαμηλές επι-

δόσεις τους. Δεν έρχεται, όμως, σε αντίθεση με την άποψη που εκφέρουν 

σχετικά με το τι κάνουν στα Μαθηματικά και που αφορά στη λύση ασκήσεων. 

Η γνωριμία, όμως, με το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών αφο-

ρά κυρίως στην πραγμάτευση εννοιών και διερεύνηση προβλημάτων, κάτι 

που βίωσαν εμπειρικά οι μαθητές της Ε’ τάξης, οι οποίοι αναδιαμόρφωσαν 

κριτικά την αυτο-εικόνα τους στο τέλος της χρονιάς. Η αναδιαμόρφωση της 

αυτο-εικόνας προκύπτει από την πραγματική γνωριμία με το χώρο των Μα-

θηματικών και της μαθηματικής λογικής, η οποία χτίζεται μέσα από διερευνη-

τικές διαδικασίες και έχει συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι μαθητές της Ε’ τάξης 

βίωσαν την εμπειρία του να διαπιστώνουν ότι άλλοι συμμαθητές τους ήταν 

καλύτεροι στην επέκταση της γνώσης, ενώ άλλοι ήταν καλύτεροι σε αποδοτι-

κότερες δοκιμές. Γνωρίζοντας, λοιπόν, όλες τις εκφάνσεις και όλους τους 

δρόμους που δεν οδηγούν απλά στη λύση, αλλά και στην εφαρμογή και στην 

επέκταση σε διαφορετικούς τομείς, αναδιαμόρφωσαν κριτικά την αυτο-εικόνα 

τους βλέποντάς την πια υπό όρους. 

 

6ο Συμπέρασμα 

Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι και τόσο έξυπνος. Είναι που 

μένω με τα προβλήματα περισσότερο». Η διδακτική εμπειρία έχει αναδείξει το 

φαινόμενο οι μαθητές να θέλουν να διαθέτουν λίγο χρόνο για τις δραστηριότη-

τές τους. Μέσα από αυτό το φαινόμενο, όμως, διαφαίνεται η έλλειψη κινήτρου 

που δεν τους δίνεται προκειμένου να μεγαλώσει το ενδιαφέρον τους και, επο-
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μένως, η κινητοποίησή τους να μην εγκαταλείψουν ένα δύσκολο μαθηματικό 

πρόβλημα. Ο χρόνος προσπάθειας των μαθητών απέναντι σε ένα δύσκολο 

πρόβλημα μετρήθηκε, και αποδείχθηκε ότι όταν οι μαθητές δουλεύουν με ένα 

εκπαιδευτικό υλικό που τους δίνει τη δυνατότητα δοκιμών και μεταμορφώσε-

ων της μαθηματικής κατάστασης, προσπαθούν τον τριπλάσιο περίπου χρόνο 

από ό,τι οι μαθητές που έχουν ως αντίπαλο μία αριθμητική ή αλγεβρική πα-

ράσταση, είτε ένα πρόβλημα του βιβλίου και ως σύμμαχο έχουν ένα μολύβι 

και ένα χαρτί. Όταν το μαθησιακό υλικό είναι πλούσιο, με την έννοια ότι διεγεί-

ρει όχι μόνο την όραση ή την ακοή (όπως συνηθίζεται στα ηλεκτρονικά εκπαι-

δευτικά παιχνίδια, όπου και σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος ενασχόλησης 

και προσπάθειας μεγαλώνει), αλλά, κυρίως όταν υπάρχουν ερεθίσματα που 

δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να μεταμορφώσει το υλικό του για να διε-

ρευνήσει, να δοκιμάσει πιθανές οδούς προς επίλυση του προβλήματος. 

 

7ο Συμπέρασμα 

Έχουμε ήδη αναφερθεί στα είδη ερωτημάτων που κάνουν οι μαθητές της Στ’ 

τάξης, στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς, καθώς και τον εμπλουτισμό των 

ερωτημάτων από τους μαθητές της Ε’ τάξης στο τέλος χρονιάς, ενσωματώνο-

ντας στο ρεπερτόριο των ερωτημάτων τους ερωτήματα που αφορούν σε πλη-

ροφόρηση, αντίπαλη ερώτηση (ανάλογα με την πρόθεση του πομπού), διε-

ρεύνησης, υπόθεσης κ.λπ. Η σαφήνεια, η πληρότητα και η συνοχή των ερω-

τήσεων δεν αφορά σε μία εγγενή ιδιότητα του μαθητή. Ασκώντας τέτοιες δεξι-

ότητες στην ουσία ασκεί την ερμηνευτική του δυνατότητα. Το να εκμαιεύσεις 

από το μαθητή πλούσια ερωτήματα αφορά ακριβώς στα συστατικά που δο-

μούν ένα καλό ερώτημα και αυτό αφορά στα χαρακτηριστικά που αναφέραμε 

(σαφήνεια, συνοχή, πληρότητα). Η διατύπωση ερωτημάτων από μέρους του 

μαθητή, και όχι μόνο του δασκάλου, ασκεί περαιτέρω και την ερμηνευτική δυ-

νατότητα του δεύτερου. Ερωτήματα ελέγχου, για παράδειγμα, ενισχύουν την 

επικοινωνιακή σχέση πομπών και δεκτών στο πλαίσιο που ορίζει ένα μαθημα-

τικό περιβάλλον. Σε μία τέτοια περίπτωση, τα Μαθηματικά μετατρέπονται σε 

γλώσσα που αφορούν σε μία συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, όπου 

ένα μήνυμα για συγκεκριμένο λόγο πρέπει να αποσταλεί. Η δυνατότητα δια-
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τύπωσης ερωτημάτων ενισχύει την ερμηνευτική δυνατότητα του μαθητή και 

απαιτεί χρόνο σε ένα πλαίσιο δημιουργικό. 

 

8ο Συμπέρασμα 

Από τον σχετικό πίνακα προκύπτει ότι στην αντίφαση μεταξύ υψηλής αυτο-

εικόνας και υψηλού στρες πιθανόν μεσολαβεί μία μεταβλητή που ανατρέπει το 

γεγονός ότι μαθητές με υψηλή αυτο-εικόνα δεν παρουσιάζουν στρες κατά τη 

διάρκεια ενός αξιολογητικού τεστ, και αυτή η μεταβλητή, πιθανολογούμε, ότι 

μπορεί να είναι η στάση τους απέναντι στο μάθημα των Μαθηματικών, όπου 

σε άλλο κομμάτι της εργασίας μας έχουμε αναφερθεί. Πιθανόν η αντίληψή 

τους ότι τα Μαθηματικά αφορούν σε ασκήσεις που πρέπει να λυθούν, σε συν-

δυασμό με την αντίληψή τους για τις μελλοντικές τους επιδόσεις που αφορούν 

στην υψηλή ευφυΐα ως κριτήριο, τους προκαλεί στρες προκειμένου να επιβε-

βαιώσουν την αυτο-εικόνα τους, όπου σε κάθε αντίπαλη άσκηση είναι μετέω-

ρη και επιβεβαιώνεται με τη λύση αυτής. Αυτοί πιθανόν οι διαμεσολαβητικοί 

παράγοντες υπεισέρχονται στην περίπτωση των μαθητών της Ε’ τάξης, οι 

οποίοι (παράγοντες) επειδή στο τέλος της χρονιάς δείχνουν να έχουν ανα-

μορφωθεί, παίζουν ρόλο για τα φυσιολογικά επίπεδα στρες που παρουσιά-

ζουν. 

 

9ο Συμπέρασμα 

Οι προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον συσχετίζονται με το 

υπάρχον δίκτυο πληροφοριών που διαθέτουμε. Γίνεται άμεσα κατανοητό ότι οι 

μαθητές της Ε’ τάξης έχουν μεγαλύτερο πληροφοριακό δίκτυο για το τι σημαί-

νει μαθηματικό πρόβλημα. Δεν σταματούν στο αποτέλεσμα μιας πράξης. Τους 

ενδιαφέρει και η εφαρμογή του αποτελέσματος, καθώς και η επέκταση που 

μπορεί να λάβει αυτή η εφαρμογή. Είναι αναμενόμενο να μπορούν να προ-

βλέψουν ότι θα συναντήσουν τα Μαθηματικά σε διαφορετικά μαθήματα ανα-

μεταξύ τους, αλλά και στην ίδια τους την καθημερινή ζωή.  

 

10ο Συμπέρασμα 

Οι προβλέψεις των μαθητών και τις επιδόσεις τους στο μέλλον αφορούν πάλι 

στο σύστημα πληροφοριών που διαθέτουν, όπου, στην προκειμένη περίπτω-
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ση, στους μαθητές της Ε’ τάξης είναι μεγαλύτερο από εκείνο των μαθητών της 

Στ’ τάξης, και, επομένως, στέκονται περισσότερο κριτικά απέναντι στις απα-

ντήσεις που δίνουν, οι οποίες αφορούν επιτυχία υπό όρους, μιας και δε συν-

δέουν την ευφυΐα ως μοναδικό παράγοντα για την επιτυχία τους στο μάθημα 

των Μαθηματικών.  

 

15.1 Μύθοι σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες των  2 

μαθητών στην ενότητα των κλασμάτων 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί απόδειξη και τεκμήριο ότι οι μαθητές δεν έχουν 

δυσκολία με τα κλάσματα. Δυσκολίες και προβλήματα έχουν οι δάσκαλοι στη 

διδασκαλία κλασμάτων. Με την παρούσα έρευνα, και χρησιμοποιώντας τη 

συστηματοποιημένη διδακτική μας παρέμβαση, δε συναντήσαμε κανένα μα-

θητή που να μην ανταποκριθεί θετικά. Οι αναπαραστάσεις που λέμε ότι έχουν 

οι μαθητές, οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών γύρω από τα κλάσματα, 

αποτελούν κοινωνικό προϊόν. Εξηγούμαστε: τόσο οι γονείς με άτυπο τρόπο, 

όσο και οι εκπαιδευτικοί με τυπικό τρόπο, δημιουργούν λανθασμένες εναλλα-

κτικές ιδέες στους μαθητές. Θα τολμήσουμε, εδώ, να ισχυριστούμε ότι πλέον 

όλες οι εργασίες που διερευνούν τις αναπαραστάσεις των μαθητών γύρω από 

τα κλάσματα αποτελούν σημαντικές εργασίες για τις αναπαραστάσεις των μα-

θητών που δημιουργήθηκαν από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δρουν οι 

μαθητές. Τελικά, οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών κατοχυρώνουν αυ-

τές τις δυσκολίες. Σε αυτό το σημείο, υπογραμμίζουμε την ανάγκη ενός νέου 

κύκλου ερευνών που θα αφορά όχι στη διερεύνηση των προϋπαρχουσών ι-

δεών των μαθητών, αλλά στη μελέτη και δημιουργία κατάλληλων διδακτικών 

περιβαλλόντων, κατάλληλων ομαδοσυνεργατικών εργαλείων, κατάλληλου μα-

θησιακού υλικού, που δε θα το ονομάζουμε υλικό αναδόμησης των ιδεών των 

μαθητών, αλλά, αντίθετα, θα το ονομάζαμε υλικό εκμάθησης κλασμάτων.  

Η διδακτική των Μαθηματικών, λοιπόν, πολύ πιθανό θα πρέπει να παί-

ξει το μοναδικό χώρο μελέτης οικοδόμησης και όχι αναπαλαίωσης των ιδεών 

των Μαθηματικών. Από την άλλη, ήρθε η ώρα ώστε ο ρόλος των αναπαρα-

στάσεων των μαθητών στο χώρο των κλασμάτων να μελετηθεί από τη σκοπιά 

της Κοινωνικής Ψυχολογίας, γιατί οι αναπαραστάσεις των μαθητών σε σχέση 
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με τα κλάσματα είναι γέννημα δικτύου που αφορά στο κοινωνικό περιβάλλον 

όπου δραστηριοποιούνται οι μαθητές. 

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν ακριβώς γιατί οι δάσκαλοι κάνουν 

λανθασμένη ανάγνωση βασικών διδακτικών αρχών και της δυσκολίας που 

αυτές ενέχουν στο να εφαρμοστούν. Εξηγούμαστε: στο δάσκαλο της Στ’ Δη-

μοτικού δώσαμε τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσει, και όπως πε-

ριγράφονται αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης μαζί του κατανοήσαμε ότι πραγματικά είχε συνειδητοποιήσει 

την ανάγκη εφαρμογής αυτών των αρχών και έδειχνε κάθε καλή διάθεση να 

τις υλοποιήσει. 

Η υλοποίηση, όμως, αυτών των αρχών που αφορούν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών, στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στις δραστηριότη-

τες με νόημα, στη σύνδεση νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώ-

σεις, στην ανάπτυξη αυτορρύθμισης και αναστοχασμού, στην αναδόμηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης (που επιμένουμε ότι είναι κοινωνικό προϊόν), η κα-

τανόηση κι όχι η απομνημόνευση, η εφαρμογή των γνώσεων, η διάθεση χρό-

νου για εξάσκηση, οι αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές και, τέλος, τα κίνη-

τρα, απαιτούν κυρίως την κατασκευή από μέρους του δασκάλου του κατάλλη-

λου μαθησιακού υλικού που θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

 να ευνοεί και να προάγει τη συζήτηση με το μαθητή· πώς είναι δυνατό 

μια άσκηση στο σχολικό εγχειρίδιο να προάγει μια τέτοια συζήτηση ό-

που οι μαθητές θα δραστηριοποιούνται, θα πειραματίζονται, θα ερευ-

νούν; 

 να κινητοποιεί το μαθητή να διαθέτει χρόνο για εξάσκηση επί των δρα-

στηριοτήτων και δε θα του προκαλεί αδιαφορία ή κόπωση (να προκαλεί 

το ενδιαφέρον στο μαθητή), 

 να ευνοεί την κατανόηση και όχι την απομνημόνευση, 

 να αποτελεί δραστηριότητα με νόημα, 

 να αποτελεί ένα γνήσιο αλληλεπιδραστικό εργαλείο, με την έννοια ότι 

πράγματι ευνοεί την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, 

 να αποτελεί ένα εργαλείο αυτορρύθμισης και αναστοχασμού, 

 να συνιστά το ίδιο το εργαλείο στρατηγικής μάθησης. 
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Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για αρχές ομαδοσυνεργατικής μάθησης, 

διδακτικές παρέμβασης ομαδοσυνεργατικής μάθησης, χωρίς μαθησιακό υλικό 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης; Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε ακριβώς 

την αναπαράσταση του αριθμού ένα (1) όχι τόσο ως αναδόμηση των προϋ-

παρχουσών ιδεών των μαθητών όσο ως εργαλείο, ως μαθησιακό υλικό που 

κατασκευάστηκε με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, όπου 

ενέχει ως γνωστικό εργαλείο την αναπαράσταση του αριθμού ένα (1) σε μία 

νέα θεώρηση και τοποθέτηση. Κανείς δε μπορεί να υποστηρίξει ότι οι εκπαι-

δευτικοί δε γνωρίζουν τις αρχές που έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω. Η 

πλειοψηφία των δασκάλων, όμως, έχουν ενστάσεις σε σχέση με την εφαρμο-

γή αυτών των αρχών. Και η δυσκολία έγκειται ακριβώς στην κατασκευή τέ-

τοιου μαθησιακού υλικού. Η αποτυχία του τμήματος της Στ’ Δημοτικού αφορά 

μόνο στη μη χρήση μαθησιακού υλικού με τα παραπάνω υλικά. Τελικά, όσο κι 

αν ο δάσκαλος επιθυμούσε να κινηθεί με βάση τις παραπάνω αρχές, αδυνα-

τούσε εξαιτίας της μη ύπαρξης του κατάλληλου μαθησιακού υλικού που θα 

μπορούσε να προάγει τέτοιου είδους αρχών. Η χρήση του σχολικού εγχειριδί-

ου και το φυσικό επακόλουθο της χρήσης ασκήσεων ανέδειξε: 

 

 την απομνημόνευση κανόνων και αλγόριθμων, 

 το φορμαλισμό, 

 τις ασκήσεις χωρίς νόημα για το μαθητή, 

 τη μη-διαθεματική προσέγγιση, 

 τη μη-διεπιστημονική προσέγγιση, 

 τη μη-πραγματική χρήση των κλασμάτων στην πραγματική ζωή και, 

άρα, απέκλεισε συστηματικά τους μαθητές από δεξιότητες όπως: α) 

κριτική, β) διερευνητική συμπεριφορά, γ) πειραματισμός και υποθέσεις, 

δ) ανακάλυψη και οικοδόμηση, ε) αυτορρύθμιση, αναστοχασμός, στ) 

συνεργασία και αλληλεπίδραση, και ζ) γνώση του τι γνωρίζουν και τι 

δεν κατανοούν. 

 

Όταν οι μαθητές δουλεύουν με ένα γνήσια εποικοδομηστικό μαθησιακό 

υλικό μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της μάθησής τους. Γνωρίζουν 

τι γνωρίζουν, τι έχουν καταφέρει να αποδείξουν. Γνωρίζουν δε, όταν φτάνουν 
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σε αδιέξοδο, ποιο εμπόδιο πρέπει να προσπελάσουν και μπορούν, έτσι, να 

προβούν σε πειραματισμό και δοκιμές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 

δεν ξεχνούν όσα μαθαίνουν. Ανακαλύπτουν πραγματικά μόνοι τους τη γνώση. 

Οι μαθητές που δουλεύουν με ασκήσεις του βιβλίου δεν κατανοούν πραγματι-

κά τις διαδικασίες ακόμα και όταν τις κάνουν σωστά. Είναι και ο λόγος για τον 

οποίους ξεχνούν τους κανόνες καθώς δεν τους ανακαλύπτουν μόνοι τους. Εί-

ναι και ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού κατά την πρόσθε-

ση κλασμάτων προσθέτουν τους παρονομαστές, ακόμα και αν έχουν μάθει τη 

μετατροπή των ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα: 

 

 δε νιώθουν χαρά από τη μαθησιακή διαδικασία, την οποία θεωρούν τε-

λικά αγγαρεία, 

 δεν αναπτύσσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, 

 δεν βρίσκουν νόημα στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Αποκλείεται, όμως, και ο εκπαιδευτικός από δεξιότητες που αναδεικνύ-

ονται μέσω μιας ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας: 

 

 λειτουργεί παραδοσιακά, δασκαλοκεντρικά, 

 κινείται μέσα σε μια μετωπική διδασκαλία, 

 λειτουργεί ως ο μεταδότης της γνώσης, 

 δε λειτουργεί κατευθυντικά, βοηθητικά. 

 

Τις παραπάνω συμπεριφορές δεν τις αναδεικνύει, όχι γιατί πραγματικά 

τις πιστεύει. Έρχεται σε αδιέξοδο μιας και λείπει το κατάλληλο μαθησιακό υλι-

κό που θα υποστηρίξει δεξιότητες που προάγουν την ομαδοσυνεργατική μά-

θηση. Τελικά, κάνει λανθασμένη ανάγνωση βασικών αρχών και αυτό προκύ-

πτει από τις απαντήσεις που δίνει. Συζήτηση με τους μαθητές θεωρεί το να 

επαναλαμβάνει συχνά τους ίδιους και τους ίδιους κανόνες και αλγοριθμικές 

διαδικασίες όταν οι μαθητές απορούν. Και τότε απορεί ο δάσκαλος και ανα-

ρωτιέται: «μα εγώ το είπα πολλές, πάρα πολλές φορές και το συζήτησα μαζί 

τους». Η συζήτηση, όμως, δεν είναι τίποτα άλλο από επανάληψη κανόνων και 

αλγόριθμων. Επαναλαμβάνουμε ότι ο ίδιος δεν αποζητά ή δεν πιστεύει στην 
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αξία μιας τέτοιας συμπεριφοράς αλλά έρχεται σε αδιέξοδο όταν δε χρησιμο-

ποιεί ένα μη-γνήσια ομαδοσυνεργατικό μαθησιακό υλικό. Ο δάσκαλος που 

εργάστηκε χρησιμοποιώντας το σχολικό εγχειρίδιο μετέφρασε τη διάθεση 

χρόνου για εξάσκηση των μαθητών στην επίλυση πάρα πολλών ασκήσεων. 

Μια τέτοια συμπεριφορά, όμως, δεν αναδεικνύει τη διάθεση χρόνου στο μαθη-

τή για σκέψη και αναστοχασμό. Αντίθετα, αποτελεί μια κούρσα ταχύτητας για 

επίλυση όσο το δυνατόν περισσότερων ασκήσεων που μόνο άγχος προκαλεί 

στο μαθητή. 

Οι ασκήσεις με νόημα για το δάσκαλο που δουλεύει με μη ομαδοσυ-

νεργατικά, εποικοδομηστικά μαθησιακά υλικά αρχίζουν και σταματούν στην 

εκφώνηση της άσκησης και στη θεματολογία του. Ο δάσκαλος θεωρεί πως μια 

εκφώνηση που θα έχει ποδοσφαιρικό περιεχόμενο θα κινητοποιήσει άμεσα τα 

αγόρια της τάξης. Δεν είναι η θεματολογία που θα κινητοποιήσει τους μαθητές 

όσο η διαδικασία. Η διαδικασία πρέπει να έχει νόημα για τους μαθητές και όχι 

η θεματολογία. Δεν πρόκειται, λοιπόν, τόσο περί αντίστασης των δασκάλων 

στην εποικοδομηστική διδασκαλία όσο και περί αντίφασης μεταξύ αρχών και 

υλικού χρήσης. Το ένα πρέπει να προάγει το άλλο. Στην ελληνική εκπαιδευτι-

κή πραγματικότητα το μαθησιακό υλικό έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τις 

αρχές που προάγει το νέο σχολείο. Αποκλείει τόσο το μαθητή όσο και το δά-

σκαλο από δεξιότητες που προάγουν όσα πρεσβεύουν οι θεωρίες στα προ-

γράμματα σπουδών. Ο δάσκαλος της Ε’ Δημοτικού, χρησιμοποιώντας τη δι-

δακτική μας παρέμβαση, χρησιμοποίησε στην πραγματικότητα ένα μαθησιακό 

υλικό με χαρακτηριστικά που προάγουν την εποικοδομηστική, ομαδοσυνεργα-

τική μάθηση. Πέρα από τους γνωστικούς στόχους τους οποίους πέτυχε με ό-

λους τους μαθητές της τάξης, κατάφερε: 

 

 να δημιουργήσει ένα ευχάριστο δημιουργικό κλίμα στην τάξη, 

 να αυξήσει τον πραγματικό χρόνο εξάσκησης των μαθητών χωρίς να 

πιέζεται από χρονικά περιθώρια, 

 να δουλέψουν οι μαθητές πραγματικά ομαδοσυνεργατικά· στην αρχή 

της χρονιάς οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και βαθμοθηρικοί, 

όμως, αλληλεπιδρούσαν κοινωνικά και, ως εκ τούτου, διαμόρφωσαν 

κοινωνικές δεξιότητες, 
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 οι μαθητές ένιωθαν ευχάριστα κατά τη διάρκεια του μαθήματος· οι μα-

θητές δεν ήθελαν ποτέ να απουσιάσουν από αυτές τις συναντήσεις, 

σταμάτησαν δε να ονομάζουν το «μάθημα των Μαθηματικών» και το 

ονόμαζαν «οι συναντήσεις στο εργαστήριο των Μαθηματικών», 

 οι μαθητές ένιωθαν χρήσιμοι· κανένας δε βίωνε την αποτυχία και όλοι 

είχαν ευκαιρία στη μάθηση αφού μπορούσαν να δουλέψουν είτε ατομι-

κά είτε ομαδικά, 

 ο δάσκαλος είχε περισσότερο χρόνο να βοηθήσει τους αδύνατους μα-

θητές, 

 οι μαθητές είχαν επίγνωση του τι μάθαιναν κάθε φορά, 

 οι μαθητές μπορούσαν να αναπτύξουν μαθησιακές κοινωνικές και συ-

ναισθηματικές δεξιότητες, 

 ο δάσκαλος μπορούσε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και ομαδο-

συνεργατικές, 

 οι μαθητές ένιωθαν ικανοποίηση από τη μαθησιακή διαδικασία, ένιω-

θαν τη χαρά της δημιουργίας. 

 

Οι αντιλήψεις δε των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες που αντιμετωπί-

ζουν οι μαθητές με τα κλάσματα, διαφέρουν από τη χρήση του μαθησιακού 

υλικού που χρησιμοποιούν. Ο δάσκαλος που χρησιμοποίησε τα παζλ που του 

προτείναμε ήδη από την αρχή της διδασκαλίας, στην ερώτησή μας κατά πόσο 

οι μαθητές μπορούν να εκτελέσουν νοερούς υπολογισμούς με κλάσματα μας 

απάντησε θετικά, σε αντίθεση με το δάσκαλο που χρησιμοποίησε το σχολικό 

εγχειρίδιο. Με διαφορετικό, επίσης, τρόπο αντιμετωπίζει τα λάθη ο δάσκαλος 

που χρησιμοποιεί ένα μαθησιακό υλικό βασισμένο στην εποικοδομηστική μά-

θηση. Το λάθος σε αυτή την περίπτωση αποτελεί έναυσμα για νέα συζήτηση 

και πειραματισμό. Είναι μία δεξιότητα που ο δάσκαλος επιδεικνύει αυθόρμητα, 

σε αντίθεση με το δάσκαλο που χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο, όπου το 

λάθος το βρίσκει ως μια ευκαιρία για επανάληψη του κανόνα. Και ο ίδιος δεν 

ευθύνεται για αυτό. Χρησιμοποιεί ανάλογα με το μαθησιακό του υλικό την κα-

τάλληλη μέθοδο. Σε αυτή την περίπτωση το λάθος είναι μια ευκαιρία για επα-

νάληψη σύμφωνα με τη συμπεριφορική αντίληψη. Όταν ο δάσκαλος δουλεύει 

με το σχολικό εγχειρίδιο και ο μαθητής δε δείχνει ενδιαφέρον οι αιτίες αναζη-
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τούνται στην ιδιοσυγκρασία του μαθητή (ενδογενείς παράγοντες). Στην εποι-

κοδομηστική διδασκαλία οι αιτίες αναζητούνται στην αποτελεσματικότητα του 

μαθησιακού υλικού (εξωγενείς παράγοντες). Στη μία περίπτωση, η μάθηση 

θεωρείται ατομική διαδικασία, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, αποτελεί αποτέ-

λεσμα κοινωνικής μάθησης. 

 

16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Ε-

ταιρείας «Μικρός Ευκλείδης» 

 

 

 

Το τμήμα της Ε’ τάξης Δημοτικού συμμετείχε στο διαγωνισμό της Μαθηματι-

κής Εταιρείας «Μικρός Ευκλείδης». Η γνώση, από μέρους των μαθητών, της 

φύσης των κλασμάτων, των ιδιοτήτων τους κ.λπ., αποτέλεσε μια πραγματικό-

τητα καθώς στην πλειοψηφία τους αυτοί οι μαθητές είχαν πολύ καλές επιδό-

σεις στα θέματα που τους δόθηκαν. Αυτό που μας προκάλεσε, όμως, εντύ-

πωση ήταν η στάση που επέδειξαν σε αυτό τον διαγωνισμό, σε αντίθεση με 

τα άλλα τμήματα του σχολείου που δε συμμετείχαν: 

 

 χειροκρότησαν το διαγωνισμό ως μια ευκαιρία να αναμετρηθούν με τον 

εαυτό τους και με τις γνώσεις που είχαν αποκομίσει όλη τη χρονιά, 

 διέθεσαν χρόνο για να εργαστούν πάνω στις ασκήσεις και δεν εγκατέ-

λειψαν όταν δυσκολεύονταν, 



Σουβλίδη Μαρία - Η Αναπαράσταση του Αριθμού Ένα (1) στην Περίπτωση των Καταχρηστικών Κλασμάτων 

ΕΚΠΑ – ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Μ.Ι.Θ.Ε. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - 173 - 
 

 άλλαξαν στάση σε σχέση με τα Μαθηματικά που στην αρχή της χρο-

νιάς θεωρούσαν απλά εύκολα και τους εαυτούς τους καλούς μαθητές· 

τώρα πια γνώριζαν ότι η ενασχόληση με τα Μαθηματικά είναι μια συ-

ναρπαστική διαδικασία που τους καλεί να προβληματιστούν, να επι-

στρατεύσουν στρατηγικές και σχέδια επίλυσης, 

 κατανόησαν ότι μια απάντηση «είμαι καλός στα Μαθηματικά» είναι ά-

στοχη μιας και πρόκειται για μια ενασχόληση μέσα στην οποία οικοδο-

μούν τη γνώση, την ανακαλύπτουν, την εφαρμόζουν, την επεκτείνουν, 

 χειροκρότησαν την προσπάθεια όλων των συμμαθητών τους· η ατμό-

σφαιρα διαπνεόταν από ένα κλίμα σεβασμού και ευγενούς άμιλλας.  

 

Στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας και της Διδακτικής των Μαθη-

ματικών γίνονται αρκετές έρευνες σχετικά με τις δυσκολίες των μαθητών σε 

σχέση με τα κλάσματα. Διερευνούν τις αιτίες αυτών των δυσκολιών. Αυτό μας 

θυμίζει τη διερεύνηση των αιτιών μιας ασθένειας που δε συνοδεύεται από την 

κατάλληλη θεραπεία, και μιλούμε για την έρευνα πάνω σε διδακτικές παρεμ-

βάσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους ή όχι. Η αναζήτηση των αι-

τιών αυτών των δυσκολιών αποτελεί το πρώτο βήμα. Το δεύτερο, και πιο ου-

σιαστικό, είναι η κατασκευή κατάλληλου μαθησιακού υλικού που θα θεραπεύει 

τις γνωστικές δυσκολίες που το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον εμφυ-

τεύει στα γνωστικά σχήματα των μαθητών. Κάποτε πρέπει να ανοίξει ένας νέ-

ος κύκλος ερευνών που θα αναζητά τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία, διδα-

κτική μεθοδολογία σε πρακτικό επίπεδο. Αυτά τα παιδιά που το Μάιο του 

2013 βραβεύτηκαν από τη Μαθηματική Εταιρεία, θα μπορούσαν να αποτελέ-

σουν εκείνο τον πληθυσμό σε έρευνες που θα αποδείκνυαν με τον πλέον επι-

στημονικό τρόπο τη δυσκολία τους στα Μαθηματικά. Εμείς, αντί αυτού, προτι-

μήσαμε να αναζητήσουμε τις δυσκολίες τους ενώ, ταυτόχρονα, προσπαθήσα-

με και καταφέραμε να δώσουμε με συστηματικό τρόπο τα διδακτικά εργαλεία 

και τη μεθοδολογία για την κατανόηση του κλάσματος. Όταν όλη τη χρονιά μι-

λούσαμε για τον αριθμό ένα (1) σε σχέση με τα κλάσματα προκαλέσαμε την 

απορία, πολλά ερωτηματικά για αυτή μας τη συσχέτιση της αναπαράστασης 

του αριθμού ένα (1) και των κλασμάτων. 



Σουβλίδη Μαρία - Η Αναπαράσταση του Αριθμού Ένα (1) στην Περίπτωση των Καταχρηστικών Κλασμάτων 

ΕΚΠΑ – ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Μ.Ι.Θ.Ε. (ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - 174 - 
 

Τα θέματα (βλ. Παράρτημα), όμως, της Μαθηματικής Εταιρείας μας δι-

καίωσαν όταν ζήτησαν από τους μικρούς μαθητές να κατασκευάσουν τον α-

ριθμό πέντε (5). Οι μαθητές έλυναν προβλήματα κλασμάτων της Μαθηματικής 

Εταιρείας με νοερό τρόπο. Χρησιμοποιούσαν συχνά για την επίλυση των 

προβλημάτων στρατηγικές όπως η δοκιμή, και ολοκλήρωναν τις ασκήσεις νο-

ερά. Τα αποτελέσματα αυτά μας έδωσαν μεγάλη χαρά και κίνητρο να συνεχί-

σουμε την έρευνά μας για τα κατάλληλα εποικοδομηστικά μαθησιακά υλικά. 

Στην Αίθουσα «Καραθεοδωρή» τα παιδιά χειροκρότησαν τη μαθήτρια που α-

ρίστευσε, έχοντας πια επίγνωση του δρόμου που πρέπει να ακολουθήσουν 

για να χτίσουν τη γνώση τους. Στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών η επιτυχία 

των μαθητών αγκαλιάστηκε από το σύνολο των μαθητών και ο αριθμός ένα 

(1) είχε γίνει πια διάσημος. 
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17. Συζήτηση 

 

 

Δύο ιστορικά παραδείγματα που δε λήφθηκαν υπόψη όσον αφορά την αναπαρά-

σταση του αριθμού 1 

Είναι άξιο απορίας ο δρόμος που ακολουθήθηκε προκειμένου να πρωταγωνιστεί 

σήμερα στα σχολικά εγχειρίδια η αναπαράσταση του αριθμού 1 ως εκείνον τον α-

ριθμό που χαρακτηρίζεται ή φυσικός ή ακέραιος και βρίσκεται μεταξύ των αριθμών 

0 και 2 κι όχι μεταξύ των αριθμών 1/3 και 5/4.  Μια γρήγορη απάντηση χωρίς βάθος 

θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια επιλογή ως εκπαιδευτική ανάγκη κατά 

τον ίδιο τρόπο όπου στα βιβλία φυσικής η πρώτη επαφή με τον ηλεκτρισμό γίνεται 

δια μέσω της τριβής μιας γυάλινης ράβδου και ενός μεταξωτού υφάσματος , κάτι 

που ως γνωστόν δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως έναυσμα στην ανακάλυψη των ηλε-

κτρικών δυνάμεων από τους πρώτους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με αυτό το 

ζητούμενο. 

Μελετώντας όμως κανείς την ιστορία των μαθηματικών διαπιστώνει πως η διάταξη 

του αριθμού 1 μεταξύ κλασματικών αριθμών όχι μόνο δεν είναι αυτονόητη , μα α-

ποτελεί μια επίπονη γνωστική διαδικασία και αφορά σε μια εξελικτική πορεία με 
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την αρχική εμφάνιση των εναδικών αιγυπτιακών κλασμάτων  για να φτάσει μέχρι 

τον 18ο αιώνα όπου οι μαθηματικοί Laplace και Lagrange αναφέρονται στα προβλή-

ματα διδασκαλίας των κλασμάτων και εστιάζουν στην ιδιαίτερη  δυσκολία της διά-

ταξης αυτών .  

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.  Η αρχική εμφάνιση των εναδικών 

αιγυπτιακών κλασμάτων εξυπηρετούσε καθημερινές συναλλαγές. Μέσα σε ένα 

πλαίσιο συναλλαγών το κλάσμα θεωρείται ως το μέρος το οποίο υπολείπεται ώστε 

να συμπληρωθεί η εκάστοτε ακέραια μονάδα η οποία αντιστοιχούσε σε φυσικά 

αντικείμενα. Ο προσδιορισμός εκάστοτε ανατρέπει άρδην το σημασιολογικό υπό-

βαθρο της έννοιας και της αναπαράστασης του αριθμού 1 που εμείς στην εργασίας 

μας θεωρήσαμε πιθανό επιστημολογικό εμπόδιο για την κατανόηση των κλασμά-

των από τους μαθητές και την αδυναμία τους να εκτελούν νοερές πράξεις με αυ-

τούς τους αριθμούς. Η διδακτική μας επιλογή ως εκ τούτου εμφορείται θα μπορού-

σαμε να πούμε από την εμπειρία των Αιγυπτίων που έλαβε χώρα από το 1800 π.Χ 

έως το 1300π.Χ. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν την έννοια του κλάσµατος .  Ιστορικά 

στοιχεία χρονολογούνται από το 1800-1300 π.Χ., παρότι  η δημιουργία  πυραµίδων, 

τον 27ο αιώνα π.Χ., απαιτούσε γνώσεις των αναλογιών κι επομένως  τη χρήση των 

κλασµάτων .  Σε κάθε όμως περίπτωση ο προσδιορισμός ¨εκάστοτε” ακέραια μονά-

δα που αφορούσε σε φυσικά αντικείμενα αγνοήθηκε συστηματικά από την εκπαι-

δευτική κοινότητα μιας και θα μπορούσε να αποτελέσει μια διδακτική επιλογή για 

την εισαγωγή των μαθητών στην έννοια του κλάσματος , τολμώντας να θεωρήσου-

με πως θα ήταν  πιθανόν σωστή η ανάπτυξη των µαθηµατικών εννοιών στα παιδιά 

σύμφωνα µε την εξέλιξη που είχε  ιστορικά η 

έννοια αυτή , παρουσιάζοντας τυχόν πιθανές αντιστοιχίες ανάµεσα στα µοντέλα 

των µαθητών για το κλάσµα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίστηκαν από αρχαίους 

λαούς. 

Ένα δεύτερο ιστορικό παράδειγμα που σχετίζεται  με την  αναπαράσταση του αριθ-

μού 1 αφορά στο Μαθηματικό Διόφαντο και στον τρόπο που χρησιμοποίησε τον 

αριθμό 1 σε προβλήματά του. 
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Ο Διόφαντος ρωτά “ χωρίζουμε μια ενότητα σε δύο μέρη τέτοια ώστε αριθμοί να 

προστίθενται σε αυτούς κατ αντιστοιχία , το αποτέλεσμα των οποίων να παράγει 

τετράγωνο”. Αν λάβουμε υπόψη μας πως οι δοθέντες αριθμοί είναι το 3 και το 5 

τότε οι συνθήκες του προβλήματος , ορισμένοι σε αλγεβρική γλώσσα είναι :  

α + β = 1  , ( α+3 ) ( β+5)  =    Η .λύση είναι α= 6/25 , β= 19/25  (J. Christianidis ,2004 ).   

Δε θα πρέπει να μας διαφύγει στην προκειμένη περίπτωση η λέξη ενότητα ( unity)  

η οποία αναπαρίσταται με τον αριθμό 1.  Βλέπουμε πως και σε αυτήν την περίπτω-

ση ο αριθμός 1 αφορά σε  ενότητα κι όχι φυσικό αντικείμενο όπως θεώρησαν οι Αι-

γύπτιοι. Στην περίπτωση του Διόφαντου , σίγουρα γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια 

να θεωρητικοποιηθεί αυτή η έννοια της ενότητας στον αριθμό 1.  

Σε άλλο πρόβλημα ο Διόφαντος ρωτά “να χωριστεί η ενότητα σε τρία μέρη τέτοια 

ώστε αν προστεθεί σε κάθε μέρος ο ίδιος αριθμός ,  τα αποτελέσματα να αφορούν 

σε τετράγωνα. Οι αριθμοί σε αυτήν την περίπτωση είναι 228478 units in part of 

505521 , 142381 units in part of 505521 , 134662 units in part of 505521 των οποίων 

το άθροισμα ισούται με 1 ( Jean Christianidis, ) . Σε κάθε περίπτωση ο Διόφαντος 

αναπαριστά την ενότητα με τον αριθμό 1.  

Και στα δύο παραδείγματα στα οποία αναφερθήκαμε  διαπιστώνουμε πως οι ανά-

γκες προσδιορισμού του αριθμού 1 δεν σηματοδοτούνται από εκείνες ενός αριθμο-

συνόλου , με όρους διάταξεις , με όρους φυσικού ή ακέραιου αριθμού. Και στις δύο 

περιπώσεις ο αριθμός 1  χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να προσδιοριστεί άλλοτε 

ένα “φυσικό αντικείμενο” κι άλλοτε η “ενότητα”. 

H σχολική πραγματικότητα  

Η σχολική πραγματικότητα αποτελεί ένα σύνθετο οικοσύστημα όπου πολλές 

παράμετροι παίζουν ρόλο. Θεωρούμε ατόπημα να μιλάμε για πρωτεύουσες 

και δευτερεύουσες παραμέτρους. Η μάθηση αποτελεί μία διαδικασία όπου τον 

πρώτο λόγο παίζουν καθεμία ξεχωριστή παράμετρος. Καμία δεν προηγείται 

κάποιας άλλης. Γι’αυτό το λόγο και θεωρήσαμε ότι το να κάνεις ένα πείραμα 

σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου θα απομονώσεις μία ή δύο παραμέτρους ή 

όπου θα ελέγχεις συγκεκριμένες παραμέτρους θα δώσει πιθανόν μια ενδιαφέ-

ρουσα εργασία, μια επιστημονική εργασία, αλλά δε θα αποδώσει τη σχολική 
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πραγματικότητα που ζουν οι μαθητές. Εμείς δεν προτείναμε απλώς μία διδα-

κτική παρέμβαση. Πολύ περισσότερο προτείναμε μια συστηματοποιημένη δι-

δασκαλία για τα κλάσματα. Δεν επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένες δυσκολίες 

των μαθητών στη θεματική ενότητα των κλασμάτων. Αντίθετα, πραγματευτή-

καμε τα κλάσματα ενιαία και με τη διδασκαλία που προτείναμε καταφέραμε να 

δώσουμε απαντήσεις στο γιατί δεν κατανοούν οι μαθητές. Δε σταθήκαμε όμως 

στο γιατί δεν κατανοούν, άλλωστε αυτό το έχουν ερευνήσει πολλοί ερευνητές. 

Εμείς δώσαμε τις δικές μας εξηγήσεις σχετικά με τις δυσκολίες των μαθητών 

όσον αφορά στα κλάσματα και πολύ περισσότερο προτείναμε ένα ρεαλιστικό, 

διασκεδαστικό τρόπο, ώστε οι μαθητές να ξεπεράσουν αυτά τα γνωστικά ε-

μπόδια. Πολύ περισσότερο, προχωρήσαμε στη μελέτη των νοερών υπολογι-

σμών στα κλάσματα, ένα χώρο που θεωρούν αδιαπραγμάτευτο μαθητές, εκ-

παιδευτικοί και ερευνητές. 

Η πρωταρχική μας σκέψη για την εννοιολογική αλλαγή της αναπαρά-

στασης του ένα (1) συνδυάστηκε με την προσπάθειά μας να φτιάξουμε ένα 

απλό ομαδοσυνεργατικό μαθησιακό εργαλείο που θα δέχονταν τροποποιήσεις 

ανάλογα με την πτυχή του κλάσματος που μελετήσαμε. Η δυσκολία των κλα-

σμάτων είναι τέτοια που ο χώρος των νοερών υπολογισμών που αφορούσε 

στα κλάσματα ήταν ένας γνωστικός χώρος που δεν έχει εξεταστεί ποτέ μέχρι 

σήμερα. Η μελέτη των νοερών πράξεων δεν έκανε ποτέ την εμφάνισή της ού-

τε στα σχολικά εγχειρίδια, ούτε στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, 

όχι γιατί έτυχε αδιαφορίας όσο γιατί θεωρήθηκε μεγάλης δυσκολίας για τους 

μαθητές. 

Οι νοεροί υπολογισμοί, όμως, σε σχέση με τα κλάσματα δεν έτυχαν εν-

διαφέροντος ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την πλευρά μας, με τη 

συστηματοποιημένη διδασκαλία που εφαρμόσαμε τόσο σε μαθητές Γ’ Δημοτι-

κού όσο και σε μαθητές Ε’ Δημοτικού, αποδείξαμε ότι ο χώρος των κλασμά-

των μπορεί να γίνει ένας απλός δρόμος για τους μαθητές, πολύ περισσότερο 

διασκεδαστικός. Το σημαντικότερο εύρημα που αφορά στην παρούσα εργα-

σία είναι ότι τα κλάσματα μπορούν να διδαχθούν από την πιο μικρή τάξη. Μα-

θητές Γ’ Δημοτικού (στην προ-έρευνά μας) ήταν σε θέση να κάνουν νοερούς 

υπολογισμούς με τα κλάσματα. Το εύρημά μας αυτό γίνεται ακόμα πιο σημα-

ντικό όταν, μετά από έρευνά μας σχετικά με τη γνώμη των εκπαιδευτικών 

στην ικανότητα των μαθητών να κάνουν πράξεις κλασμάτων νοερά, σύσσωμη 
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η ομάδα των εκπαιδευτικών που εξετάσαμε (30 άτομα) αρνήθηκε κάθε δυνα-

τότητα οι μαθητές να μπορέσουν να κάνουν πράξεις νοερά χωρίς τη χρήση 

αλγόριθμων. 

Η έρευνά μας, όμως, αποδεικνύει ότι ακόμα και οι μικροί μαθητές μπο-

ρούν να κατανοήσουν και τα πιο δύσκολα κλάσματα και να κάνουν πράξεις 

νοερά, χωρίς μαγικό τρόπο και ταχυδακτυλουργικά. Το μεγαλύτερο κίνητρο 

που είχαμε όταν πραγματοποιούσαμε αυτή την εργασία, συνολικής διάρκειας 

δύο ετών, ήταν να δώσουμε σαφείς και έγκυρες απαντήσεις σχετικά με τις δυ-

σκολίες των μαθητών και, κυρίως, να δώσουμε απαντήσεις στον τρόπο που οι 

μαθητές θα τα καταφέρουν να πραγματεύονται τα κλάσματα εύκολα. Μας εν-

διέφερε ιδιαίτερα να ερευνήσουμε τις αναπαραστάσεις των μαθητών για τα 

κλάσματα και συναντηθήκαμε με ευρήματα τόσο αποκαλυπτικά για τις δυσκο-

λίες όχι μόνο των μαθητών αλλά και ενός μεγάλου μέρους πληθυσμιακών ο-

μάδων που δεν ήταν σε θέση να κάνει νοερούς υπολογισμούς με απλά κλά-

σματα. Παρότι στην εργασία μας αναφέρουμε μόνο τη συμμετοχή δύο τμημά-

των ενός Δημοτικού σχολείου, στην πραγματικότητα, και άτυπα, συνεχίσαμε 

την έρευνά μας σε 100 μαθητές Στ’ Δημοτικού άλλων Δημοτικών σχολείων, σε 

δύο τμήματα Α’ και Β’ Γυμνασίου, και σε 40 υποκείμενα ενηλίκων (7 γιατροί, 

10 εκπαιδευτικοί (φυσικοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι), 10 φούρναροι, 13 φοιτητές. 

Κανείς από όσους πήραμε συνέντευξη δε μπορούσε να πραγματοποιήσει νο-

ερούς υπολογισμούς με κλάσματα. Εκτός από τους φιλολόγους, επιλέξαμε τις 

παραπάνω ομάδες ενηλίκων που θεωρήσαμε ότι εξαιτίας της εργασίας τους 

θα ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τα κλάσματα. Οι ίδιες ομάδες όταν ερ-

γάστηκαν πάνω στην αναπαράσταση του ένα (1) και στο τι αυτό συνιστά, α-

νταποκρίθηκαν άμεσα στην επεξεργασία πράξεων κλασμάτων με νοερό τρό-

πο, κάτι που πριν δεν κατάφερναν. Αυτό μας κάνει να θεωρούμε ακόμη πε-

ρισσότερο ότι η αναπαράσταση του ένα (10 που διαμορφώνουμε οι εκπαιδευ-

τικοί στο σχολείο στους μαθητές, αποτελεί γνωστικό εμπόδιο για την κατανό-

ηση των κλασμάτων. 

Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της σχολικής τους καριέρας, θα συναντή-

σουν τον αριθμό ένα (1) σε διαφορετικά πλαίσια, όπου σε κάθε διαφορετικό 

πλαίσιο ο αριθμός ένα (1) θα εκφράζει μια διαφορετική οντότητα: 
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 εφχ x σφχ = 1, κ.ο.κ. 

 

Θα αποτελεί πάντα ένα μεγάλο γνωστικό εμπόδιο στην κατανόηση τέ-

τοιων μαθηματικών φαινομένων όσο στο Δημοτικό σχολείο συνεχίζουμε να το 

διδάσκουμε ως διακεκριμένη οντότητα. Είναι πραγματικά λάθος να δημιουρ-

γούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί την αναπαράσταση του αριθμού ένα (1) ως μία 

διακεκριμένη οντότητα. Αυτό αποδείχθηκε με την έρευνά μας στην περίπτωση 

των κλασμάτων. Οι μαθητές, διευρύνοντας την αναπαράστασή τους για τον 

αριθμό ένα (1), κατάφεραν να προχωρήσουν σε νοερούς υπολογισμούς, κάτι 

που δυσκολεύονται να κάνουν ακόμα και ενήλικες, γιατί ακριβώς δεν έχουν 

εκπαιδευτεί να σκέφτονται με κομμάτια–κλάσματα. Η επιμονή μας να διδά-

σκουμε με τέτοιο τρόπο τον αριθμό ένα (1) καθώς και ο χρόνος που δε διαθέ-

τουμε για πραγματική εξοικείωση των μαθητών με τα κλάσματα, οδηγεί στα 

αποτελέσματα τόσων ερευνών που «αναδεικνύουν» τις λανθασμένες θεωρίες, 

εναλλακτικές ιδέες, προϋπάρχουσες ιδέες μαθητών που δεν ευθύνονται για τις 

αναπαραστάσεις τους. Η εκπαίδευση των μαθητών σε σχέση με τους φυσι-

κούς αριθμούς είναι δυσανάλογη με το χρόνο που διατίθεται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών στην περίπτωση των κλασμάτων. Αποδείχθηκε ότι όταν 

οι μαθητές έχουν αρκετό χρόνο προς πραγμάτευση, έχουν το κατάλληλο και 

ένα γνήσια εποικοδομηστικό εργαλείο, όταν ο δάσκαλος δημιουργεί ένα κλίμα 

δημιουργικό, γεμάτο από ερεθίσματα, τότε οι μαθητές ανταποκρίνονται, εκ-

παιδεύονται. 

Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε ότι υπάρχουν μαθητές που 

σκέφτονται νοερά με τα κλάσματα χωρίς εκμάθηση κανόνων και αλγόριθμων. 

Σε άτυπη έρευνά μας σε μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώσαμε ότι δε μπορούν να κάνουν πρά-

ξεις μεταξύ κλασμάτων νοερά γιατί ακριβώς δεν εκπαιδεύτηκαν σε αυτό. Υπο-

γραμμίζουμε τη μεγάλη ανάγκη να ξεκινήσουν έρευνες γύρω από την αποτε-

λεσματικότητα του εποικοδομηστικού μαθησιακού υλικού. Υπογραμμίζουμε 
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την ανάγκη δημιουργίας τέτοιου υλικού. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανα-

κοινώσουμε ότι με αφορμή την παρούσα εργασία η κατασκευή τέτοιου μαθη-

σιακού υλικού αποτελεί το πρώτιστο ενδιαφέρον μας. Θα πρέπει να ανοίξει 

ένας κύκλος έρευνας που θα αφορά στη διεπιστημονική και διαθεματική προ-

σέγγιση του αριθμού ένα (1) και την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας προσέγ-

γισης. Είναι καλό να δούμε και με άλλες παρόμοιες έρευνες πώς το μαθησια-

κό υλικό επηρεάζει τη στάση του εκπαιδευτικού και των μαθητών, και πώς ένα 

τέτοιο υλικό ενισχύει ή όχι τις μαθησιακές–γνωστικές, κοινωνικές δεξιότητες 

του εκπαιδευτικού και των μαθητών. 

Η παρούσα σχολική πραγματικότητα ενέχει μια μεγάλη αντίφαση και 

αυτό πρέπει να τύχει της προσοχής όλων των εμπλεκομένων. Η διακήρυξη 

αρχών Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Διδακτικής, Ανθρωπολο-

γίας κ.λπ. χωρίς αυτή να συνάδει με την ύπαρξη κατάλληλου μαθησιακού υλι-

κού, είναι άτοπη και παντελώς κενή περιεχομένου. Πρέπει να κατασκευάσου-

με μαθησιακό υλικό κατάλληλο, να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι στη δημιουργία 

κατάλληλου μαθησιακού υλικού που θα διαπερνάται από συγκεκριμένα χαρα-

κτηριστικά, και να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι να χρησιμοποιούν αυτό το μαθη-

σιακό υλικό. 

 

18. Παράρτημα2 

 

Διαγωνισμός Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας – Θέμα 2ο 

 

 

Διαγωνισμός Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας – Θέμα 6ο 

                                                           
2
 Διαθέσιμα από: 

http://www.hms.gr/sites/default/files/subsites/competitions/2012/e_taxi_2013.pdf [20-09-
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