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Περίληψη 
 Το ερώτημα για το είδος του μαθηματικού γραμματισμού, που χρειαζόμαστε  
στο σημερινό σχολείο, εξαρτάται από τους τρόπους με τους οποίους είμαστε σε θέση να 
διαχειριστούμε την έννοια της μαθηματικής δραστηριότητας, στην οποία εντάσσουμε 
και την εκπαιδευτική προσέγγιση του μαθηματικού προβλήματος. Στην εισήγησή μας 
παρουσιάζουμε παραδείγματα πρακτικών προτάσεων προσέγγισης της διδακτικής της 
μαθηματικής δραστηριότητας με βάση την παραγωγή προβλημάτων σε συγκεκριμένες 
επικοινωνιακές καταστάσεις και τη «διπλή» επεξεργασία τους από το σύνολο της τά-
ξης. Θεωρητικά ζητήματα μαθηματικού γραμματισμού και μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
τίθενται συνοπτικά ως προϋποθέσεις των πρακτικών εφαρμογών.    
 
 
Εισαγωγή 
 Στις σημερινές πολυμεσικές επικοινωνιακές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για νέες 
μορφές γραμματισμού μεταβάλλονται συνεχώς. Ως μέρος του επικοινωνιακού φαινομέ-
νου, τα μαθηματικά, καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους και να αναδιατυ-
πώσουν τις βασικές διαχρονικές τους έννοιες σε νέες κοινωνικά και ιστορικά προσδιο-
ρισμένες μορφές.  
 Στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης η ίδια η έννοια και η σημασία της μαθη-
ματικής γνώσης μεταβάλλεται δραστικά. Από την παλαιότερη έμφαση στον αριθμητι-
σμό ως απλής γνώσης της αρίθμησης και των επιστημονικών βασικών εννοιών, σήμερα 
οδηγούμαστε στο μαθηματικό γραμματισμό και ειδικότερα στον κριτικό, μεταγνωστικό 
γραμματισμό [1].  
 Έτσι ένα άτομο, το οποίο ολοκληρώνει σήμερα τη βασική του εκπαίδευση, θε-
ωρείται μαθηματικά εγγράμματο, όταν κατέχει τις ουσιώδεις μαθηματικές ικανότητες 
και δεξιότητες με τις οποίες μπορεί να επιλύει άμεσα προβλήματα της καθημερινής ζω-
ής και μπορεί να κατανοεί και να εκτιμά τις συμβολοποιημένες, μαθηματικές πληροφο-
ρίες, που λαμβάνει από ποικίλα επικοινωνιακά μέσα και πολυτροπικά κειμενικά είδη, 
όπως διαγράμματα, στατιστικές, πίνακες, δημόσια έγγραφα κ.λ.π.. Η πρώτη αυτή διά-
σταση του μαθηματικού γραμματισμού έχει λειτουργικό χαρακτήρα. Προωθείται ιδιαί-
τερα σήμερα από διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς εκπαιδευτικές συμβάσεις και συ-
γκροτεί το βασικό πλαίσιο μαθηματικού γραμματισμού, το οποίο καλούνται να πραγ-
ματώσουν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στο άμεσο μέλλον [2].  
 Όμως αναδύεται και μία δεύτερη πολύ πιο σημαντική διάσταση του γραμματι-
σμού, η οποία σχετίζεται με διαδικασίες κριτικού ελέγχου των μαθηματικών πληροφο-
ριών, που δέχεται το άτομο από το κοινωνικό του περιβάλλον και της θετικής ή αρνητι-
κής αξιολόγησης των θεσμών, οι οποίοι τις παράγουν και τις διανέμουν [3]. Αυτή η 
δεύτερη κριτική διάσταση του μαθηματικού γραμματισμού είναι και η πιο σημαντική, 
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αλλά και αυτή που επιτυγχάνεται δυσκολότερα σε πρακτικό εκπαιδευτικό επίπεδο, γι΄ 
αυτό κι ενώ συνήθως συμπεριλαμβάνεται ως θεωρητική ιδέα στα επίσημα θεσμοποιη-
μένα εκπαιδευτικά κείμενα, σπάνια υλοποιείται σε πρακτικό επίπεδο.  
 Με βάση τις έννοιες του μαθηματικού γραμματισμού, όπως αυτές αναπτύσσο-
νται  στα νέα κοινωνικά δίκτυα και περιβάλλοντα, είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τη 
διδακτική των μαθηματικών και ειδικότερα των μαθηματικών προβλημάτων, η οποία 
μας ενδιαφέρει αμεσότερα εδώ, με πνεύμα περισσότερο επικοινωνιακό, κριτικό και με-
ταγνωστικό. 
  
Αλλαγές στη διδακτική των μαθηματικών προβλημάτων   
 Αφετηριακά είναι αναγκαίο να περιγράψουμε συνοπτικά την παλαιότερη κατά-
σταση στη διδακτική των μαθηματικών προβλημάτων στην Ελλάδα και τις αλλαγές που 
προτάθηκαν με το νέα αναλυτικό πρόγραμμα μετά το 2002 και τα νέα βιβλία.  
 Είναι γνωστό ότι με τα παλαιότερα προγράμματα μέχρι τη δεκ. του 1970, η δι-
δακτική των προβλημάτων εντασσόταν στη διδακτική των τεσσάρων πράξεων. Έτσι η 
μηχανική εκμάθηση των πράξεων είχε ως φυσικό αποτέλεσμα την ενασχόληση με προ-
βλήματα, τα οποία όμως είχαν και αυτά μηχανικό και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.  
 Στην περίοδο μετά τη δεκ. του 1970, η κατάσταση μεταβάλλεται κάπως, κυρίως 
μέσω των νέων διδακτικών αντιλήψεων, που μεταφέρονται από το εξωτερικό, ως προς 
την έννοια του φυσικού αριθμού, αλλά και τη θεμελίωσή του στο πλαίσιο της θεωρίας 
των συνόλων και του κινήματος των «Μοντέρνων Μαθηματικών». Πολλές δομιστικές 
αντιλήψεις των μαθηματικών εννοιών, διαπερνούν τα αναλυτικά προγράμματα και με-
ταφέρονται και στα σχολικά εγχειρίδια. Βέβαια η δομιστική διδασκαλία δέχθηκε ήδη 
από πολύ νωρίς την κριτική ότι μεταφέρει τη γνώση σε επίπεδο τεχνητό, χωρίς να εκμε-
ταλλεύεται τις φυσικές και τις κοινωνικές εμπειρίες των παιδιών, γι’ αυτό και σταδιακά 
αποσύρθηκε (Kline, 1990). Σε πρακτικό πάντως επίπεδο, η διδακτική των προβλημά-
των, παρά την αναβάθμιση του ρόλου των μαθηματικών δραστηριοτήτων και τη μείω-
ση της απομνημονευτικής γνώσης των πράξεων, στην ουσία δε διαφοροποιήθηκε από 
την παλαιότερη προσέγγιση. Το μαθηματικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε ως «φυσική» 
κατάληξη της διδασκαλίας των τεσσάρων πράξεων σε περιβάλλον όμως και πάλι τε-
χνητό και μηχανικό. 
 Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως προβληματικά ζητήματα στην 
παλαιότερη διδακτική των μαθηματικών δραστηριοτήτων και των προβλημάτων τα ε-
ξής: 
(α) Έμφαση στην εκμάθηση κανόνων, χωρίς να προβλέπονται διαδικασίες κατανόησής 
τους και κατά συνέπεια τυπική διδασκαλία προβλημάτων παρόμοιων ή ίδιων με προη-
γούμενα ήδη γνωστά. 
(β) Αποτυχία μεταφοράς της μαθηματικής γνώσης σε περιστάσεις της καθημερινής ζω-
ής, που έχει ως συνέπεια τη μειωμένη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών.   
  Με τα νέα αναλυτικά προγράμματα και τη συγγραφή των νέων βιβλίων, οι ιδέες 
της κατασκευής της μαθηματικής γνώσης με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παι-
διών, προσέδωσε νέες διαστάσεις στις μαθηματικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια 
και στη διδακτική των προβλημάτων (Fort, 1992· Κόκκοτας, 1998). Το ενδιαφέρον με-
ταφέρθηκε από την απλή ενασχόληση με τις απαριθμήσεις, στην πρακτική των υπολο-
γισμών. Τα παιδιά ασκούνται στους «νοερούς» υπολογισμούς αντιμετωπίζοντας τους 
αριθμούς ως ποσότητες και ασκούνται σε παρατηρήσεις άμεσης εκτίμησης των μαθη-
ματικών εννοιών (Λεμονίδης, 1998· Αποστολόπουλος, 1991). Κατά συνέπεια μπορούν 



με βάση τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους να επιλύουν προβλήματα απλών πράξεων, 
ακόμα και στις μικρές ηλικίες (Λεμονίδης, 1998).  
 Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο νέο ΔΕΠΠΣ για την επίλυση προβλημά-
των στα μαθηματικά: «Οι μαθητές εξερευνούν μια κατάσταση, κατασκευάζουν ερωτή-
σεις και προβλήματα με βάση συγκεκριμένα δεδομένα, διατυπώνουν διαφορετικά το ί-
διο πρόβλημα, αναγνωρίζουν και περιγράφουν ανάλογες καταστάσεις ερευνούν ανοι-
χτές προβληματικές καταστάσεις, χρησιμοποιούν τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή 
και εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες» [4].  
 Όπως παρατηρούμε, στη νέα θεώρηση των μαθηματικών δραστηριοτήτων και 
της διδακτικής των προβλημάτων, οι μαθηματικές έννοιες αποκτούν για τα παιδιά νόη-
μα, όταν χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων κι όχι ως απλές τεχνη-
τές δομές. Σημαντική επίσης κρίνεται η ύπαρξη συγκεκριμένων προβληματικών κατα-
στάσεων της καθημερινής εμπειρίας, τις οποίες καλείται να επιλύσει ο μαθητής με δρα-
στηριότητες, οι οποίες θα έχουν σημασία και νόημα για τον ίδιο (Καλαβάσης, 1997· 
Χασάπης, 1992· Φιλίππου & Χρίστου, 1995).   
 Συνοψίζοντας, τα κρίσιμα σημεία στη νέα διδακτική προσέγγιση των μαθηματι-
κών δραστηριοτήτων και των προβλημάτων είναι τα εξής:    
(α) Εκμετάλλευση της πρϋπάρχουσας μαθηματικής γνώσης των παιδιών.   
(β) Έμφαση στην καλλιέργεια στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων κι όχι μόνο στην 
απομνημόνευση κανόνων. 
(γ) Πρόβλεψη αποτελεσμάτων και άσκηση στις πολλαπλές λύσεις των προβλημάτων κι 
όχι στη μία και μοναδική. 
(δ) Καλλιέργεια μεταγνωστικών ικανοτήτων. 
(ε) Άσκηση σε μαθηματικά προβλήματα που έχουν σχέση με την καθημερινή εμπειρία 
και επιλύουν πραγματικές προβληματικές καταστάσεις.  
 Θεωρούμε τις εξελίξεις αυτές ως πολύ σημαντικές στη διδακτική των μαθημα-
τικών, όμως παράλληλα επισημαίνουμε ορισμένες βασικές αδυναμίες, οι οποίες προκύ-
πτουν τόσο από την ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που καλούνται να εφαρμό-
σουν τα νέα προγράμματα, όσο και από την προβληματική διαχείριση ζητημάτων που 
σχετίζονται με την επικοινωνιακή και μεταγνωστική διάσταση των μαθηματικών δρα-
στηριοτήτων. 
  
Μαθηματικές μεταγνωστικές δεξιότητες και δραστηριότητες    
 Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα οφείλουμε να 
θέσουμε υπό συζήτηση ορισμένα προαπαιτούμενα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται ά-
μεσα με τη διδακτική προσέγγιση των μαθηματικών δραστηριοτήτων και των προβλη-
μάτων.                
 Το πρώτο ζήτημα αφορά τη σπουδαιότητα της καλλιέργειας κριτικών και μετα-
γνωστικών μαθηματικών δεξιοτήτων.  
 Γενική είναι η διαπίστωση ότι στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, προτάσ-
σονται οι έννοιες του κριτικού γραμματισμού και η καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιο-
τήτων είτε άμεσα είτε έμμεσα (Βaynham, 2002· Ματσαγγούρας, 2006· Κουτσελίνη, 
1997). Η έννοια της μεταγνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζεται με την ικα-
νότητα των παιδιών ν΄ αντιμετωπίζουν τις προβληματικές καταστάσεις της νέας σχολι-
κής γνώσης, με βάση τις εμπειρίες και τις αυτορρυθμιζόμενες διαδικασίες ελέγχου, ορ-
γάνωσης και κατανόησης της προηγούμενης γνώσης (Swartz & Perkins, 1989· Wenden, 
1998· Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998· Hauck, 2005· Ματσαγγούρας, 2006).  



 Σχετίζεται επίσης με την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτή-
των, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κυρίως κατηγορίες. 
 Στην πρώτη ανήκουν οι δεξιότητες αυτοδιόρθωσης απλών, διαδικαστικών λα-
θών και η εφαρμογή τους στην περαιτέρω γνωστική διαδικασία. Στη δεύτερη κατατάσ-
σονται πολυπλοκότερες δεξιότητες, όπως η επιλογή συστηματικών στρατηγικών, για 
την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, τα οποία τα παιδιά είναι σε θέση να επεξερ-
γαστούν και να επιλύσουν μόνα τους.  
 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την επίτευξη αυτού του δεύτερου επιπέδου 
δεξιοτήτων, θα πρέπει να προηγηθούν εκ μέρους του δασκάλου συστηματικές και συ-
γκεκριμένες εκπαιδευτικές διεργασίες και δράσεις. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι πολλές 
θεωρητικά προβλεπόμενες πρακτικές διαδικασίας επίτευξης αυτών των στόχων δεν εί-
ναι εξίσου αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται στην πράξη. 
 Οι μεταγνωστικές δεξιότητες συνδέονται στενά με την έννοια της μαθηματικής 
δραστηριότητας, γύρω από την οποία περιστρέφονται πολλές από τις νέες διδακτικές 
προσεγγίσεις Ως μαθηματική δραστηριότητα ορίζουμε τη διαδικασία επίλυσης μιας 
προβληματικής κατάστασης, η οποία προκύπτει μέσα από εμπειρικές καταστάσεις, και 
την οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε κατασκευάζοντας νέες γνώσεις χρησιμοποιώ-
ντας όμως τις προϋπάρχουσες (Φερεντίνος, 2001· Κολέζα, 1997· Κολέζα & Μακρής &  
Σουρλάς, 1993· Streefland, 1991). 
 Ως διαδικαστική κατάσταση κι όχι ως απλή παρατηρήσιμη συμπεριφορά, η μα-
θηματική δραστηριότητα συνδυάζει την επιστημονική μεθοδολογία, αλλά και τις σύν-
θετες, ερευνητικές εκπαιδευτικές δεξιότητες.  
 Στο επίπεδο της επιστημονικής μεθοδολογίας, σχετίζεται με την παρατήρηση, 
ταξινόμηση, πρόβλεψη, μέτρηση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση των δεδομένων και 
διατύπωση αποτελεσμάτων. Στο επίπεδο των σύνθετων γνωστικών δραστηριοτήτων 
σχετίζεται με τη σύγκριση, αναπαράσταση, αναλογιστική έκθεση δεδομένων, επίλυση 
καταστάσεων, επινόηση και σχεδιασμό μιας νέας κατάστασης και μεταγνωστική χρήση 
των αποτελεσμάτων (Hammermamnn & Musial, 2007). 
 Ένα επίσης χαρακτηριστικό των μαθηματικών δραστηριοτήτων είναι η ολιστική 
τους μορφή. Μπορεί να συνδυάζουν γλωσσικά, πολυτροπικά, καλλιτεχνικά και μαθη-
ματικά δεδομένα, τα οποία συμβάλλουν εξίσου ως διαφορετικοί σημειωτικοί κώδικες 
στην παραγωγή του τελικού νοήματος. Από επιστημολογικής άποψης η ίδια η επιστήμη 
συν-διαμορφώνεται από τα καθαρά επιστημονικά δεδομένα, αλλά και από τον ίδιο το 
λόγο της επιστήμης (Halliday & Martin, 1993· Lemke, 1990· Ηλία & Γαγάτσης, 2004· 
Maier, 1991).   
  
Παραγωγή και επεξεργασία μαθηματικών προβλημάτων  
 Συνισταμένες των εννοιών του μαθηματικού εγγραμματισμού, της μεταγνώσης 
και της μαθηματικής δραστηριότητας, όπως τις περιγράψαμε συνοπτικά παραπάνω, εί-
ναι η υιοθέτηση εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες συντελούνται σε συγκεκριμένα ε-
πικοινωνιακά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές εμπειρίες, ανάγκες 
και ερευνητικές και κριτικές δυνατότητες των παιδιών.  
 Στη πρόταση παραγωγής και επεξεργασίας προβλημάτων, που αναλύουμε στην 
παρούσα εισήγηση, χρησιμοποιούμε ως θεωρητικές βάσεις τις έννοιες που προαναφέ-
ραμε. Σε πρακτικό επίπεδο ξεκινάμε από το υπάρχον σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο όμως 
εμπλουτίζουμε με λειτουργικότερες πρακτικές.            

 Τη διαδικασία που προτείνουμε, θα την αναλύσουμε με βάση συγκεκριμένο πα-
ράδειγμα, από τη διδακτική προσέγγιση που επιχειρήσαμε στα Μαθηματικά της Δ΄ τά-



ξης του Δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για την 2η ενότητα (κεφ. 8 – 14), στην οποία 
βασικοί στόχοι είναι η «επανάληψη και η επέκταση των γνώσεων για τις 4 πράξεις και 
τις ιδιότητές τους και η διαχείριση και η επίλυση προβλήματος» [5].  

Στο κεφάλαια περιλαμβάνονται πολλά προβλήματα, τα οποία τις περισσότερες 
φορές εικονογραφούνται πλούσια και από την άποψη του περιεχομένου σχετίζονται με 
καταστάσεις που μπορεί να συναντήσουν τα παιδιά στην καθημερινή τους εμπειρία, 
όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων από ένα αναψυκτήριο, η διαχείριση ενός προ-
βλήματος συμμετοχής των παιδιών σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π. 
Τα προβλήματα αυτά τα προσεγγίσαμε στην τάξη με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
από το βιβλίο του δασκάλου και τη χρήση βοηθητικού υλικού. Όμως, σε καμία περί-
πτωση δεν αποτελούσαν πραγματικές προβληματικές και επικοινωνιακές καταστάσεις. 
Ήταν έξυπνες μεν, αλλά πλασματικές καταστάσεις, τις οποίες επέλυαν, χωρίς όμως να 
δίνεται η δυνατότητα άμεσης προσωπικής εμπλοκής.  

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνταν και οι δραστηριότητες παραγωγής προβλημάτων. Τα 
παιδιά καλούνταν να «φανταστούν» μία επικοινωνιακή κατάσταση και στη συνέχεια να 
παράγουν ένα σχετικό πρόβλημα. Είναι γνωστό ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες 
συνήθως δίνονται ως κατ΄ οίκον εργασίες, όπου επίσης συνήθως επιλύονται από ή με τη 
βοήθεια των γονέων. Επιπλέον καμία ουσιαστική νύξη δεν υπάρχει στο εγχειρίδιο, για 
τη διαδικασία επεξεργασίας του παραγόμενου μαθηματικού προβλήματος. 

Αφού λοιπόν ακολουθήσαμε το διδακτικό εγχειρίδιο προς το τέλος της ενότητας, 
κάποια μέρα ξεκίνησε τυχαία -είναι γνωστό ότι οι αυθεντικές επικοινωνιακές καταστά-
σεις προκύπτουν από τις συνθήκες που θέτουν οι αυθεντικές ανάγκες της τάξης- μία 
συζήτηση σχετικά με την αγορά δώρων για τα Χριστούγεννα. Συζητήθηκαν οι προσδο-
κίες για τα δώρα, οι «αγωνίες» για την πραγμάτωσή τους και με αφετηρία αυτήν την 
κατάσταση αποφασίσαμε να διαμορφώσουμε ένα σχετικό πρόβλημα, το οποίο ήταν το 
εξής.  

«Σε μερικές ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να 
αποταμιεύσουμε χρήματα, ώστε την παραμονή των Χριστουγέννων ν΄ αγοράσουμε ένα 
δώρο για τον εαυτό μας;» 

Το αρχικό ερώτημα ενθουσίασε τα παιδιά, έπρεπε όμως να διαμορφώσουμε λε-
πτομερέστερα τα δεδομένα. Το πρώτο ήταν ο υπολογισμός των ημερών που απομένουν 
μέχρι τα Χριστούγεννα. Στο ημερολόγιο της τάξης, το οποίο μάλιστα χώριζε τους μήνες 
σε σύνολα εβδομάδων, με χρωματισμένα τα πενθήμερα σύνολα, υπολογίσαμε ότι μέ-
νουν 23 ημέρες. Το δεύτερο δεδομένο αφορούσε τους πιθανούς οικονομικούς πόρους. 
Καταλήξαμε ότι αυτοί θα μπορούσαν να είναι το καθημερινό χαρτζιλίκι ή κάποια άλλη 
έκτακτη βοήθεια από κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Το τρίτο δεδομένο ήταν το ύψος του 
οικονομικού κόστους του δώρου. Κάποιο παιδί είπε ότι θα ήθελε ένα Laptop. Καταλή-
ξαμε, όμως μετά από συζήτηση και νοερούς υπολογισμούς, ότι τα δώρα δε είναι δυνα-
τόν να ξεπερνούν τα 50 ή τα 70 ευρώ διότι μέχρι αυτά τα ποσά έχουμε τη δυνατότητα 
να αποταμιεύσουμε.  

Με βάση τα τρία αυτά δεδομένα προχωρήσαμε στη συζήτηση για το τελικό ερώ-
τημα. «Πόσα χρήματα λοιπόν θα πρέπει να αποταμιεύουμε καθημερινά και πόσα συνολι-
κά θα συλλέξουμε;». Το ερώτημα, όπως και τα δεδομένα, δεν τέθηκαν με απόλυτο τρό-
πο και το κυριότερο δε δόθηκαν γραπτά. Ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον των παιδιών 
ήταν δεδομένο.  

Συμφωνήσαμε λοιπόν ως την επομένη ημέρα ο καθένας να σκεφτεί το δώρο που 
θέλει να κάνει στο εαυτό του και ίσως να φέρει και μία φωτογραφία του ή μια διαφήμι-
σή του, και να σκεφτεί τις δυνατότητες που έχει για την αποταμίευση χρημάτων. 



Την επόμενη μέρα το κάθε παιδί ήταν έτοιμο και αμέσως, μέσα σε μία διδακτική 
ώρα, θα έπρεπε να διατυπώσει το πρόβλημά του και να το επιλύσει. Ο ρόλος μας, ως 
δασκάλου, σ΄ όλη αυτή τη διαδικασία ήταν καθαρά διαδικαστικός. Επεμβαίναμε σε πο-
λύ γενικά θέματα και σε καμία περίπτωση δε διορθώναμε «λάθη» ούτε καθοδηγούσαμε 
πορείες. 

Μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας συλλέξαμε τα προβλήματα, τα φωτοτυπήσαμε 
και εξετάσαμε τις διαδικασίες που ακολούθησε το κάθε παιδί. 

Διαπιστώσαμε τα εξής: 
(α) Από την άποψη της γλωσσικής μορφής.  
-  Όλα τα προβλήματα είχαν πολυτροπική μορφή. Περιείχαν γραπτό και εικονιστι-

κό μέρος. Μερικά ήταν πολύχρωμα ζωγραφισμένα και άλλα μονόχρωμα.      
- Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες κειμενικές μορφές. Μερικά προβλήματα διατυπώ-

θηκαν με έντονο αφηγηματικό ύφος, άλλα με πιο λιτό τρόπο και μερικά είχαν τη μορφή 
κόμικς. 

- Επισημάνθηκαν ορισμένα κοινά γραμματοσυντακτικά λάθη. 
Η γλωσσική και η μορφική ποικιλία, οφείλεται στο ότι τα παιδιά ήταν ελεύθερα να 

διατυπώσουν τα προβλήματά τους, είχαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δραστηριό-
τητα και αντιμετώπισαν το μαθηματικό πρόβλημα όχι με την τυπική και μηχανιστική 
του μορφή, αλλά ως μια αφετηρία έκφρασης.  

(β) Από την άποψη του μαθηματικού περιεχομένου. 
-  Τα περισσότερα προβλήματα είχαν λάθη στη διατύπωση του τελικού ερωτήμα-

τος. 
-  Μερικά ενσωμάτωναν και ενδιάμεσα ερωτήματα. 
-  Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δεν υπήρχαν λάθη στις αριθμητικές πράξεις.   
-  Ελάχιστα ήταν εντελώς σωστά από κάθε άποψη. 
- Καταγράφηκαν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις και λύσεις του αρχικού 

προβλήματος.   
Την επόμενη ημέρα ακολούθησε η επεξεργασία των προβλημάτων, η οποία είχε 

«διπλή» μορφή. Συζητήθηκε συγχρόνως ο καθαρά μαθηματικός στόχος και οι γλωσσι-
κές και πολυτροπικές διατυπώσεις. Το κάθε παιδί παρουσίασε το πρόβλημά του και τα 
βασικά ερωτήματα, που απασχολούσε την τάξη ήταν, τα δεδομένα και τα τελικά ή τα 
ενδιάμεσα ερωτήματα ήταν σαφώς διατυπωμένα, εάν οι πράξεις που έγιναν και τ΄ απο-
τελέσματα ήταν σωστά και τελικά, εάν το πρόβλημα και η επίλυσή του ανταποκρινόταν 
στο αρχικό ερώτημα που τέθηκε, σχετικά με τη δυνατότητα αγοράς του συγκεκριμένου 
δώρου για τα Χριστούγεννα.  

Τα ζητήματα αυτά συζητήθηκαν ομαδικά στην τάξη και το κάθε παιδί άκουγε με 
προσοχή τις κρίσεις των συμμαθητών του και προσπαθούσε να δικαιολογήσει τις επι-
λογές του. Τα ουσιαστικότερα πάντως διδακτικά οφέλη από τη φάση της συζήτησης 
ήταν η άσκηση σε συνεργατικές διαδικασίες, η αναγνώριση και η αυτοδιόρθωση των 
λαθών και η κατανόηση του σημαντικού ρόλου της ύπαρξης επικοινωνιακού στόχου.  

Μερικά ενδιαφέροντα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η απουσία σε μερικά προ-
βλήματα της διατυπωμένης απάντησης στο αρχικό ερώτημα (εικ. 1). Σε άλλες περιπτώ-
σεις μαζί με τις απαντήσεις έλειπαν και οι τελικές πράξεις (εικ. 2). Αλλού έλειπε το τε-
λικό ερώτημα (εικ. 3). Σε άλλες περιπτώσεις ήταν μερικώς λανθασμένη η τελική λύση 
(εικ. 4).  

Εκτός από την επισήμανση των λαθών ενδιαφέρουσες ήταν και οι θετικές επιση-
μάνσεις. Για παράδειγμα σ΄ ένα πρόβλημα επισημάνθηκε η πρόσθεση ενός ρεαλιστικού 



δεδομένου, το ότι δηλαδή από το χαρτζιλίκι θα πρέπει να αφαιρεθεί το μέρος του ποσού 
που ξοδεύετε κάθε μέρα (εικ. 5).  

Από την άποψη της γλωσσικής και της πολυτροπικής μορφής, παρατηρήσεις έγι-
ναν για ορισμένα λάθη στα γραμματοσυντακτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα συ-
χνό ήταν το λάθος ανάμεσα στο ρήμα παίρνω και το περνώ (εικ. 2), οπότε ακολούθησε 
σύντομη ενασχόληση με αυτό το θέμα και παραπομπή στη Γραμματική. Επίσης συζη-
τήθηκαν ζητήματα σαφήνειας της κειμενικής και πολυτροπικής μορφής. Για παράδειγ-
μα σε πρόβλημα, που διατυπώθηκε με τη μορφή κόμικς (εικ. 6) επισημάνθηκε η αδυνα-
μία κατανόησης των διαφορετικών επεισοδίων, οπότε κατά τη διόρθωση ο μαθητής χώ-
ρισε το κείμενο σε στεγανά πλαίσια με σαφή και κατανοητή σειρά. Σε άλλες περιπτώ-
σεις άλλοι μαθητές χρειάστηκε να ξαναζωγραφίσουν το εικονιστικό μέρος (εικ. 3).  

Μετά την ολοκλήρωση της «διπλής» επεξεργασίας των προβλημάτων, τα παιδιά 
συμπλήρωσαν ή διόρθωσαν τις εργασίες τους. Η όλη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε στην 
ουσία και ως αξιολόγηση της όλης ενότητας, αφού περιλάμβανε ασκήσεις στις τέσσερις 
πράξεις και διαχείριση προβλήματος, τα οποία ήταν και οι στόχοι της ενότητας.        

 
Αξιολόγηση – συμπεράσματα  
 Η ένταξη του μαθηματικού προβλήματος στο επικοινωνιακό επίπεδο και στις 
πρακτικές ανάγκες των παιδιών, είχε ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση του μαθητικού 
ενδιαφέροντος, στοιχείο το οποίο είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα από τα προβλήματα 
της μαθηματικής εκπαίδευσης.  
 Η διαδικασία της παραγωγής και κυρίως της επεξεργασίας των προβλημάτων 
αποτέλεσε βασικό στοιχείο μαθηματικού γραμματισμού της τάξης. Τα παιδιά κατανόη-
σαν το σημαντικό ρόλο της παραγωγής μαθηματικής γνώσης, με βάση τις εμπειρίες και 
την προσωπική τους εμπλοκή, ασκήθηκαν στις διαδικασίες παραγωγής προβλημάτων, 
συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους και άκουσαν προσεκτικά τις απόψεις τους, 
διορθώνοντας τα λάθη τους, ασκούμενα σε μεταγνωστικές δεξιότητες (Hoyles, 
1992/1993). Διατύπωσαν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τα προβλήματα, με κοινό 
χαρακτηριστικό την πολυτροπική έκφραση (Kress & Leeuwen van, 2001) και αντιμε-
τώπισαν τη μαθητική δραστηριότητα ως ερευνητική και βιωματική διαδικασία. 

Συμπερασματικά και σε σχέση με το αρχικά ζητήματα που θίξαμε αρχικά, θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις: 
 (α) Η πορεία προς τον κριτικό μαθηματικό γραμματισμό είναι δύσκολη και επί-
πονη. Εξαρτάται άμεσα από τις δυνατότητες που δίνουμε στα παιδιά να παράγουν μα-
θηματική γνώση, με βάση τις πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας και τις προσωπικές 
τους εμπειρίες κι όχι με «φανταστικές» και πλαστές επικοινωνιακές καταστάσεις, οι 
οποίες όμως μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα.  
 (β) Οι μαθηματικές δραστηριότητες δεν είναι κλειστές διαδικασίες που αφορούν 
μόνο τα μαθηματικά, αλλά ολιστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, που εμπλέκουν τα παι-
διά σε ερευνητικές, εθνογραφικές και βιωματικές δραστηριότητες και αφορούν όλα τα 
μαθήματα (Βaynham, 2002· Καλαβάσης & Σταθοπούλου, 2000).  
 (γ) Βασικό ρόλο στην πορεία για κριτικό μαθηματικό γραμματισμό αποτελεί η 
διαδικασία επεξεργασίας της παραγόμενης μαθηματικής γνώσης, η οποία λειτουργεί 
και ως «συνεχές γραμματισμού», που βελτιώνει συν τω χρόνω γενικότερα την εκπαι-
δευτική πραγματικότητα της τάξης. 
 (δ) Επιτακτικό παρουσιάζεται το πρόβλημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών σε νέες πρακτικές μαθηματικής γνώσης, εντός των δεδομένων της πραγματικής 
σχολικής τάξης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιλυθεί και το μεγάλο πρόβλημα της 



ύλης των σχολικών βιβλίων, το οποίο παρά τις προθέσεις των συντακτών τους αποτελεί 
την αχίλλειο πτέρνα του εγχειρήματος. Αποδεικνύεται πρακτικά ότι η επιλογή του ου-
σιώδους είναι επίπονη, πρακτική κατάκτηση κι όχι άνωθεν συμβουλή.                  
 Θεωρούμε ότι το ερώτημα του τρόπου εφαρμογής των μαθηματικών δραστηριο-
τήτων στο σημερινό σχολείο, είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο, απαιτούνται όμως 
ρεαλιστικές, πρακτικές και κυρίως αυθεντικά επικοινωνιακές και κριτικές διαδικασίες 
απάντησής του.       
 

 
Eικόνες 1 – 6: Μαθηματικά προβλήματα πριν και μετά την επεξεργασία. Δ΄ τάξη. 1ο Δη-
μοτικό Σχολείο Λιτοχώρου. 2008 – 09.   
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