
Εννοιολογική και διαδικαςτική κατανόηςη και λφςη προβλήματοσ 

 Η εννοιολογική ή ςυςχετιςτική κατανόηςη είναι πλοφςια ςε 

διαςυνδζςεισ, είναι «ζνα δίκτυο εννοιών» και αποτελεί μια 

διαδικαςία αναηιτθςθσ νοιματοσ όπου οι γενικεφςεισ (ςχζςεισ 

εννοιών) ζχουν πρωτεφοντα ρόλο.   

 Η εργαλειακή ή διαδικαςτική κατανόηςη είναι θ γνώςθ τθσ 

τυπικισ γλώςςασ των μακθματικών και των αλγορίκμων. Η 

διαδικαςτικι γνώςθ ςυνικωσ δεν απαιτεί αιτιολόγθςθ ενόσ 

αλγορίκμου. Η διαδικαςτικι γνώςθ ςυνίςταται ςυνικωσ από 

μεμονωμζνεσ πλθροφορίεσ ι αποτελζςματα που για τθν 

αφομοίωςι τουσ χρειάηεται περιςςότεροσ χρόνοσ, από αυτόν που 

απαιτείται αν θ πλθροφορία ςυνδζεται με τθν πρότερθ γνώςθ. 

  Η κατανόθςθ μιασ ζννοιασ είναι ιςχυρι ι αςκενισ. Η κατανόθςθ 

είναι ζνα ςυνεχζσ με πολλζσ διαβακμίςεισ (Holt 1964, Van Engen 

1953) 

 

 Η κατανόηςη είναι ζνα μζςο μζτρηςησ τησ ποςότητασ και τησ 

ποιότητασ των ςυνδζςεων ανάμεςα ςτη νζα ιδζα και τισ 

υπάρχουςεσ ιδζεσ. Το πλικοσ και θ ςτιβαρότθτα των ςυνδζςεων 

μεταξφ των μονάδων γνώςθσ  χαρακτθρίηουν τθν ποιότθτα τθσ 

κατανόθςθσ (Hiebert, 1986). 

 Η αλλαγι ενόσ κρίςιμου ςθμείου μπορεί να επιφζρει το 

μεταςχθματιςμό ολόκλθρου του δικτφου (“αλοστερικό μοντζλο 

μάθησης” του Giordan) 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ οι μακθτζσ που 
αναπτφςςουν νωρίσ εννοιολογικι κατανόθςθ, αργότερα ζχουν 
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καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθ διαδικαςτικι γνώςθ. Μακθτζσ με καλι 
εννοιολογικι κατανόθςθ είναι ικανοί να εκτελοφν με επιτυχία 
παρεμφερείσ δραςτθριότθτεσ και να αναπτφςςουν διαδικαςίεσ και 
δεξιότθτεσ τισ οποίεσ δεν ζχουν διδαχτεί. Μακθτζσ χωρίσ 
εννοιολογικι κατανόθςθ μποροφν να αποκτιςουν διαδικαςτικι 
γνώςθ με τθ διδαςκαλία κατάλλθλων δεξιοτιτων, ενώ μακθτζσ με 
χαμθλό επίπεδο εννοιολογικισ κατανόθςθσ, αποκτοφν διαδικαςτικι 
γνώςθ απλώσ με περιςςότερθ πρακτικι εξάςκθςθ. 

Έχει αποδειχτεί ότι οι μαθητζσ μποροφν να μάθουν καινοφργιεσ 
δεξιότητεσ και ζννοιεσ όταν καταγίνονται με προβλήματα και 
προςπαθοφν να βρουν λφςεισ ςε αυτά. Οι πιο ςφνκετεσ 
μακθματικζσ δεξιότθτεσ μποροφν επίςθσ να αναπτυχκοφν μζςω τθσ 
διερεφνθςθσ και λφςθσ προβλθμάτων από τουσ μακθτζσ. Οι 
εκπαιδευτικοί μποροφν να αξιοποιιςουν τθν άτυπθ ι διαιςκθτικι 
γνώςθ των μακθτών ςε άλλεσ περιοχζσ για να αναπτφξουν χριςιμεσ 
διαδικαςίεσ. Η διδαςκαλία μπορεί να ξεκινά με ζνα παράδειγμα ςτο 
οποίο οι μακθτζσ διαιςκθτικά γνωρίηουν τθν απάντθςθ. Επιπλζον, 
οι μακθτζσ καλοφνται να επινοιςουν δικζσ τουσ ςτρατθγικζσ.  

Η ζρευνα δείχνει ότι δεν είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να 
εςτιάςουν πρώτα ςτην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ςτη ςυνζχεια να 
προχωρήςουν ςτην επίλυςη προβλημάτων. Μπορεί να γίνουν 
ταυτόχρονα και τα δφο. Οι δεξιότθτεσ μποροφν να αναπτφςςονται 
προοδευτικά ι θ ανάπτυξι τουσ μπορεί να υποςτθρίηεται με τθ 
χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Στθν πραγματικότθτα ζχει αποδειχκεί ότι, 
αν οι μακθτζσ αςκθκοφν πάρα πολφ ςε μεμονωμζνεσ μθχανικζσ 
δραςτθριότθτεσ, αργότερα κα δυςκολευτοφν για να τισ 
κατανοιςουν. 
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