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Τν ελ ιόγσ δεκνζίεπκα απνηειείηαη από 296 ζειίδεο θαη εθδόζεθε ζηελ 

Αζήλα από ηελ Παηδαγσγηθή ζεηξά ησλ εθδόζεσλ Gutenberg ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1996 (ISBN 960-01-0611-8, Κ.Α. 557166). Αμηνπνηεί όιε 

ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. 

Τν βηβιίν απηό έρεη δηπιή όςε. Πξνηείλεη έλα  δηαθνξεηηθό ηύπν 

έξεπλαο ζηε Δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηαπηόρξνλα έλα 

δηαθνξεηηθό ηξόπν εθηύιημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή κηα 

„„δηδαθηηθή κέζνδν”. Σπλνπηηθά ε γεληθή αληίιεςε πνπ αλαδύεηαη από ην 

βηβιίν απηό ζπκππθλώλεηαη ζηελ αθόινπζε ζεσξεηηθή ζέζε: Τα 

Μαζεκαηηθά γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηνλ αζηεξηζκό ηεο  

ζπζηεκαηηθόηεηαο. Τίπνηε  ζε  απηά  δε  κνηάδεη ηπραίν, αβέβαην ή 

πξνζσξηλό, όια επαιεζεύνληαη θαη καηαηώλνπλ επηηόπνπ θάζε  απόπεηξα 

ακθηζβήηεζεο. Ο καζεηήο θαηαζέηεη ηα  όπια πξνηνύ ηα πηάζεη θαη 

θαιείηαη απιώο λα αθνκνηώζεη ηηο εθάζηνηε κεζόδνπο  ιύζεο, λα 

πηνζεηήζεη ην ήδε γελλεκέλν, λα ζπλππνγξάςεη ην ρηιηνδνθηκαζκέλν θαη 

ηέιεην. Τα Μαζεκαηηθά γηα ην καζεηή είλαη ην θαη‟ εμνρήλ κάζεκα, ην 

εηνηκνπαξάδνην πξντόλ πνπ  πξέπεη λα αγνξάζεη. Τξαγηθή εηξσλεία: ελώ 

πξνβάιινπλ ηελ έιινγε αμίσζε λα ζεσξνύληαη ν αληίπνδαο θάζε 

κεηαθπζηθήο, ζηα κάηηα ηνπ καζεηή εκθαλίδνληαη κε ην πεξήθαλν  θαη 

κηζεηό έκβιεκα “πίζηεπε  θαη κε εξεύλα”. 

 



Δηαξζξώλεηαη  ζε  ηξία  κέξε: 

 Σην πξώην κέξνο (θεθάιαηα 1, 2 θαη 3) έρεη ζεσξεηηθό 

ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ αλνηρηνύ 

πξνβιήκαηνο, ζηνλ παηδαγσγηθό ρεηξηζκό ηνπ  ζηελ ηάμε θαη ζηηο 

ππνζέζεηο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

 Σην δεύηεξν κέξνο (θεθάιαηα 4 θαη 5) ζθηαγξαθνύληαη επηά 

αλνηρηέο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηγξάθνληαη θαη 

αλαιύνληαη νη πεηξακαηηζκνί ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη γίλνληαη 

πξνηάζεηο ελαιιαθηηθώλ εθθσλήζεσλ.  

 Σην ηξίην κέξνο (θεθάιαηα 6 θαη 7) αλαιύεηαη ην 

θαηαγεγξακκέλν εξεπλεηηθό πιηθό θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

“ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο” θαη δηαηππώλεηαη κηα ζπλνιηθή 

εξκελεία γηα όιεο ηηο καζεζηαθέο  θαηαζηάζεηο. 

Σην έξγν απηό, “ηην πρακηική ηοσ ανοιτηού προβλήμαηος ζηο 

δημοηικό ζτολείο”, εξεπλά επηά πεηξακαηηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο 

νπνίεο ηα παηδηά δξαζηεξηνπνηνύληαη νκαδηθά, θαη αλαδεηθλύεη 

από ηε κηα κεξηά ην γόληκν ραξαθηήξα ηνπ αλνηρηνύ 

πξνβιήκαηνο θαη από ηελ άιιε ηηο δηαδηθαζίεο αλαηξνπήο ησλ 

παγησκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηώλ. 

 Πώο νη καζεηέο ζα ζρεδηάζνπλ ηελ επίιπζε ηνπ αλνηρηνύ  

πξνβιήκαηνο; Πώο ζα  εξκελεύζνπλ ηελ εθθώλεζε; Πνηεο 

ζηξαηεγηθέο ζα αθνινπζήζνπλ; Πώο ζα  ελεξγήζνπλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην πξόβιεκα έρεη πνιιά ζσζηά απνηειέζκαηα; 

 Θα πξνβιέςνπλ ηπραία ή δηαηζζεηηθά ην ζσζηό απνηέιεζκα, ζα 

πξνζεγγίδνπλ ην  πξόβιεκα αλαςειαθώληαο θαη αμηνινγώληαο 

δηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο; 

 Θα εθαξκόδνπλ άκεζα ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηελ 

αίζνπζα  δηδαζθαιίαο; 

 Πνηεο ζα είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αλνηρηνύ πξνβιήκαηνο θαη 

πνηα ηα εκπόδηα  πνπ ζα ζπλαληήζνπλ; 

 Τη είδνπο ππνζέζεηο ζα  θάλνπλ θαη πώο ζα ηηο επαιεζεύζνπλ; 



 Τη είδνπο “απνδεηθηηθά” θαη “πξαγκαηνινγηθά” επηρεηξήκαηα ζα 

δηαηππώζνπλ; 

Έηζη θαη νη εζθαικέλεο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ δελ είλαη ηπραία 

θαη  κεκνλσκέλα θαηλόκελα, αιιά επαλαιακβάλνληαη κε ζύζηεκα θαη 

επηκνλή. Υπαθνύνπλ, ζα ιέγακε, ζε ζηαηηζηηθέο λνκνηέιεηεο, ζηνλ λόκν 

ησλ κεγάισλ  αξηζκώλ. Μήπσο ν κεραληζκόο κεηαβίβαζεο ην ζρνιείν, 

ην δηδαθηηθό βηβιίν, ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα, ν δάζθαινο καδί  κε ην 

„„δηδαθηηθό ζπκβόιαην‟‟ θαη ηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο ζπκπαξάγνπλ απηέο 

ηηο δπζθνιίεο, απηά ηα πάγηα ιάζε θαη ηελ αληηπάζεηα πξνο ηα 

Μαζεκαηηθά; Μήπσο κάιηζηα ε ζεζκηθά αλεθηή, αλ όρη θαη 

θαιιηεξγνύκελε παζεηηθόηεηα εμαπιώλεηαη θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

δαζθάινπο κε ηε κνξθή ηεο αλίαο, ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο, ηεο 

νπζηαζηηθήο παξαίηεζεο; 

Η πεκπηνπζία ηεο επηδίσμήο απηήο ηεο εξγαζίαο ηνπ ζα κπνξνύζε λα 

δηαηππσζεί ιηηά θαη παξαζηαηηθά: νη καζεηέο, νη ζπνπδαζηέο θαη νη 

δάζθαινη δελ πξέπεη λα καζαίλνπλ, λα ζπνπδάδνπλ θαη λα δηδάζθνπλ 

λεθξή ύιε, δελ πξέπεη λα “ηξώλε ηα έηνηκα”,  αιιά  λα  γίλνπλ  θαη απηνί 

εξεπλεηέο  θαη παξαγσγνί. 

 


