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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΓΠΣΤΗΜΕΣ ΘΕΩΡΙΑ :

Όνομα: Πασσαλή Αλεξία-Μαρία
Εξάμηνο: Ε' χειμερινό
Ημερ/νία: 30/11/09

Θέμα εργασίας : - Μικρή έρευνα για τις ιδέες των μαθητών σε
μαθηματικές διαδικασίες για να διαπιστώσουμε αν έχουν κατακτήσει
την αρχή. της αρίθμησης.

Μία μέρα, καθώς βρισκόμουν σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 4 ετών,
επέλεξα τυχαία 2 παιδιά προκειμένου να κάνω μία μικρή έρευνα για να
δω σε τι επίπεδο βρίσκονται, όσον αφορά τις πρώτες αριθμητικές έννοιες.
Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα την έρευνά μου, κάνοντας απλές προφορικές
ερωτήσεις σε κάθε παιδί ξεχωριστά: (Κατασκευή της προφορικής
ακολουθίας των αριθμολέξεων)

Ξεκινώντας με το πρώτο παιδί, του έκανα την εξής ερώτηση : «Θέλεις
να μετρήσουμε από το 1 μέχρι και το 20;». Εκείνο, μέτρησε κανονικά
χωρίς να σταματήσει ενδιάμεσα, ξεκινώντας από το 1. Στη συνέχεια, το
ρώτησα: «Ποιος αριθμός είναι μετά το 3;» και μου απάντησε: «1,2,3,4.
Το 4». «Μπράβο», του είπα. «Και τώρα ποιος αριθμός είναι μετά το 8;»
και μου είπε: «1,2,3,4,5,6,7,8. Είναι το 8.»

Συνέχισα με το δεύτερο παιδί και του έκανα του ίδιου τύπου
ερωτήσεις. Μου μέτρησε κανονικά μέχρι το 20 και όταν το ρώτησα :
«Ποιος αριθμός είναι μετά το 9 ;» μου απάντησε ολόσωστα : «το 10»,
λέγοντάς το κατευθείαν, χωρίς να μετρήσει από το 1.

Κατόπιν, συνέχισα την έρευνά μου βάζοντας τώρα τα ίδια παιδιά
στην διαδικασία απαρίθμησης συλλογών ορατών αντικειμένων. Γι'
αυτόν λοιπόν τον σκοπό, τοποθέτησα 1Ο καρέκλα; σε γραμμική διάταξη
και ζήτησα από τα 2 παιδιά να μου απαριθμήσουν πόσες είναι.

Ξεκίνησα από το πρώτο παιδί, το οποίο μου απάντησε ότι οι
καρέκλεξ είναι 8. Το έβαλα να τις ξαναμετρήσει και στη συνέχεια τις
έβγαλε 9. Προχώρησα και στο δεύτερο παιδί, το οποίο άρχισε να μετράει
κανονικά, αντιστοιχίζοντας κάθε καρέκλα με μία μόνο αριθμολέξη,
πιάνοντας με το χέρι του κάθε μία που μετρούσε, για να την ξεχωρίσει
από τις υπόλοιπες, λέγοντας κανονικά :«1,2,3,4,5,6,7,8,9,10». Και όταν
το ρώτησα : «Τελικά πόσες καρέκλα; έχουμε;» δεν ήξερε να μου
απαντήσει, να μου πει έναν συνολικό αριθμό.



Μετά από διάστημα περίπου 2 μηνών, επανέλαβα τα ερωτήματα
προφορικής ακολουθία; με τα 2 παιδιά για να δω την εξέλιξή τους. Έτσι,
ζήτησα από το πρώτο παιδί να μου μετρήσει αυτήν τη φορά μέχρι το 30
και τα κατάφερε, χωρίς κανένα λάθος. Έπειτα, το ρώτησα να μου πει :
«Ποιος αριθμός είναι μετά το 7;» και μου είπε: «το 8», χωρίς να
ξεκινήσει την απαγγελία από το 1. Όταν όμως του ζήτησα να μου πει:
«Ποιος αριθμός είναι μετά το 1Ο;» δεν μπορούσε να το πει κατευθείαν,
αλλά άρχισε να μετράει από το 1 μέχρι να πάει στο 11. Έφτασα και στο
δεύτερο παιδί, το οποίο επίσης μέτρησε ορθά μέχρι το 30 και στην
ερώτησή μου: «Ποιος αριθμός είναι μετά το 11;» , σταμάτησε για λίγο να
σκεφτεί και μου είπε γεμάτο χαρά : «το 12» , λέγοντας τον αριθμό
κατευθείαν.

Έπειτα, επανέλαβα για δεύτερη φορά την διαδικασία απαρίθμησης
συλλογών αντικειμένων στα παιδιά, τοποθετώντας αυτήν τη φορά 1Ο
θρανία σε γραμμική διάταξη, αντί για καρέκλεξ. Το πρώτο παιδί έδειχνε
το κάθε θρανίο που μετρούσε και το αντιστοιχούσε σε έναν μόνο αριθμό
αλλά όταν το ρώτησα πόσα θρανία έχουμε, αντί να μου πει 10, ξεκινούσε
από την αρχή την απαρίθμηση για άλλη μία φορά. Αντιθέτως, το δεύτερο
παιδί, ήξερε να μου απαντήσει αυτήν τη φορά ότι έχουμε 10 θρανία στην
τάξη.

ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑ ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ :

Λαμβάνοντας υπόψιν την παραπάνω έρευνα που διεξάχθηκε σε δύο
4χρονα παιδιά και με ενδιάμεσο διάστημα 2 μηνών, καταλαβαίνουμε ότι
υπάρχει διαφορά ανάμεσά τους όσον αφορά το ποσοστό κατάκτηση; της
αρχής της αρίθμησης. Πιο συγκεκριμένα:

Το πρώτο παιδί, στην αρχή της έρευνας, στο στάδιο της προφορικής
ακολουθία; των αριθμολέξεων, είχε κατακτήσει μόλις το δεύτερο
επίπεδο ανάπτυξης της συγκεκριμένη; γνώσης, διότι μπορούσε να βρει
την επόμενη μιας αριθμολέξης στην ακολουθία των αριθμών από το 1
έως το 1Ο, ξεκινώντας την απαγγελία του από το 1. Όμως, μετά τους 2
μήνες, μετρούσε κανονικά μέχρι το 30 και μπορούσε πλέον να βρει την
επόμενη μιας αριθμολέξης από το 1 μέχρι το 10 κατευθείαν, αλλά μετά
το 10 ξεκινούσε από την αρχή την αρίθμηση. Αυτό σημαίνει, ότι σε αυτό
το διάστημα, η γνώση αυτή αυξήθηκε κατά ένα επίπεδο. Όσον 'αφορά το
στάδιο της απαρίθμησης ορατών αντικειμένων, αρχικά βρισκόταν στο
δεύτερο επίπεδο ανάπτυξης, διότι απαντούσε μεν με μια σειρά αριθμών,
δεν υπήρχε όμως αναφορά σε όλα τα αντικείμενα της συλλογής. 2 μήνες
μετά όμως, ανέβηκε κατά ένα επίπεδο, αφού αντιστοίχιζε κάθε αριθμό με
ένα αντικείμενο, χωρίς να γνωρίζει τον κανόνα της τελευταίας λέξης.
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Αντιθέτως, το δεύτερο παιδί, αρχικά στην προφορική ακολουθία
βρισκόταν στο τρίτο επίπεδο ανάπτυξης και μετά από τους 2 μήνες,
ανέβηκε στο τέταρτο επίπεδο, γιατί η ικανότητα που είχε από πριν να
λέει αμέσως ποιος αριθμός βρίσκεται μετά από κάποιον άλλο μέχρι το
10, αυξήθηκε και μετά το 10. Αλλά και στην απαρίθμηση ορατών
αντικειμένων, στην αρχή είχε κατακτήσει το τρίτο επίπεδο ανάπτυξης,
και με την πάροδο των 2 μηνών, αυξήθηκε κατά ένα επίπεδο επιπλέον,
εφόσον χρησιμοποιούσε ήδη τον κανόνα της τελευταίας λέξης.

Φαίνεται επομένως, πως το πρώτο παιδί βρισκόταν σε ένα επίπεδο
ανάπτυξης μικρότερο από το δεύτερο παιδί και στην προφορική
ακολουθία αλλά και στην απαρίθμηση ορατών αντικειμένων.
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