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Συντελεστές – Πρόγραμμα Συνεδρίου

Χώρος διεξαγωγής : Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Αθηναίων, Ακαδημίας 50.
Με την ευγενική χορηγία (διάθεση αίθουσας , εξοπλισμού, υποστήριξη) του Δήμου
Αθηναίων.
Συντονιστική Επιτροπή :
Βογιάννης Ευστράτιος, Διευθυντής Π.Π.ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής
Καλυκάκης Δημήτριος, Διευθυντής Π.Π.ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης
Κουκουλάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Π.Π.Σ ΑΠΘ
Μάντζος Λεωνίδας, Διευθυντής Π.Π.ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής
Οργανωτική Επιτροπή :
Π.Π.Γ.Λ. Βαρβακείου Σχολής: Γκότσης Κωνσταντίνος, Λυγάτσικας Ζήνων
Π.Π.Γ.Λ. Παν/μίου Θεσ/νίκης: Βενάρδος Παντελής, Πούλος Ανδρέας
Π.Π.Γ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης: Τζελέπης Αλκιβιάδης, Χασάπης Σωτήρης
Π.Π.Γ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης: Βαρβεράκης Ανδρέας, Περυσινάκη Ειρήνη
Επιστημονική Επιτροπή :
Απόστολος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Πρόδρομος Ελευθερίου, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Ιωάννης Εμμανουήλ, Καθηγητής Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Θεοδόσης Ζαχαριάδης, Καθηγητής Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Ιωάννης Θωμαΐδης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Στέφανος Κεΐσογλου, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Αριστείδης Κοντογιώργης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Γεώργιος Κόσυβας, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Μιχαήλ Λάμπρου, Καθηγητής Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης
Νικόλαος Μαυρογιάννης, Καθηγητής Μαθηματικών Π.Π.Λ. Ευαγγελικ ής Σχολής
Εμμανουήλ Νικολουδάκης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Δέσποινα Πόταρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Μιχάλης Σαλίχος, τ.Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών
Στάμη Τσικοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών
Ανάργυρος Φελλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών ΕΜΠ
Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Κεντρικοί Ομιλητές :
Απόστολος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Αριστείδης Κοντογιώργης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Δέσποινα Πόταρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών
Επιμέλεια Πρακτικών: Σωτήριος Δ. Χασάπης, Μαθηματικός, Π.Π.Λ. Ευαγγελικής
Σχολής Σμύρνης, Λέσβου 4, 17123, Νέα Σμύρνη.
Ιστοσελίδα: http://mathlab.mysch.gr/synedrio2014, mathpps2014@gmail.com
Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά αυτά
καθώς επίσης και όλες τις πληροφορίες για το συνέδριο.
Για οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική με τα πρακτικά επικοινωνήστε στο
shasapis@gmail.com
Οι εργασίες των πρακτικών παρουσιάζονται με αποκλειστική ευθύνη των
συγγραφέων τους, αφού έλαβαν υπόψη τις παρατηρήσεις της επιστημονικής
επιτροπής.
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Πρόγραμμα
Οι εργασίες παρουσίαζονται με τη σειρά του προγράμματος του συνεδρίου που ακολουθεί. Περιεχόμενα
στο τέλος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια
2014
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Απριλίου 2014
ΩΡΑ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

Έναρξη Συνεδρίου
Γεώργιος Καλκάνης
Πρόεδρος Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Χαιρετισμοί
Υπουργός ή Υφυπουργός Παιδείας
17:00

Σωτήριος Γκλαβάς
Προέδρος Ι.Ε.Π.

Έναρξη - Χαιρετισμοί

Ιωάννης Εμμανουήλ
Πρόεδρος του Μαθηματικού Τμήματος
του ΕΚΠΑ
Γεώργιος Δημάκος
Πρόεδρος Ε.Μ.Ε.
Νέλλη Παπαχελά
Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δ.Α.
18:00-18:45

Κεντρική Ομιλία με θέμα:
Ταλαντούχοι μαθητές στα Μαθηματικά

Παύλος Τζερμιάς
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

18:45-19:00

Τα Πειραματικά Σχολεία μπορούν να βοηθήσουν τους
χαρισματικούς μαθητές; Μια πρόταση για τα Μαθηματικά

Βασίλης Καρκάνης, Γιάννης Τυρλής
2o Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών
Φραγκίσκος Μπερσίμης
Γυμνάσιο Μεγανησίου

19:00-19:15

Αξιοποίηση της ιστορικά στενής κι αμφίδρομης σχέσης
Μαθηματικών και Φυσικής κατά το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ομίλου δημιουργικότητας κι αριστείας

Φωτεινή Ζουλινάκη, Αριστέα Μπουλουξή
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο
Αναβρύτων

19:15-19:30

Οι Αριθμοί στο Λύκειο

Βασιλική Μπακέττα, Γεωργία
Πετροπούλου
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Αγ.Αναργύρων

19:30-19:45

Ομαδικοί μαθηματικοί διαγωνισμοί

Σωτήρης Χασάπης
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:

Συμμετέχοντες

19:50-21:00

«Όμιλοι αριστείας – ταλαντούχοι μαθητές –
Απόστολος
Καταγραφή των χαρακτηριστικών των μαθητών της Ε.Κ.Π.Α.
Παύλος
Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου των Π.Π.Σ.»
Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.

Γιαννόπουλος,
Τζερμιάς,

Καθηγητής
Καθηγητής
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Πανεπιστημίου
Πατρών
Στέφανος
Κεΐσογλου,
Σχολικός
Σύμβουλος
Β΄
Αθήνας
Στάμη Τσικοπούλου, Σχολική Σύμβουλος
Ανατ.
Aττικής
Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος
Β΄
Αθήνας
Σωτήρης Χασάπης, Π.Π.Λ. Ευαγγελικής
Σχολής

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Απριλίου 2014
ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

09:00-09:15

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού – Λάθους και η
αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους στα Π.Π.Σ.

Σπύρος Καρδαμίτσης
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

09:15-09:30

Στάσεις και πεποιθήσεις των μαθητών της Α΄Γυμνασίου για
τα Μαθηματικά

Αθανάσιος Βλάχος, Νικόλαος Μεταξάς
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

09:30-09:45

Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο:
Μετασχηματισμοί

Δημήτρης Διαμαντίδης
2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο
Αθηνών

09:45-10:00

Πρότυποι Πειραματισμοί στο Γυμνάσιο

Λαμπρινή Βουτσινά, Αθανασία
Μπαλωμένου, Βασιλική Ρήγα
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο
Πανεπιστημίου Πατρών

10:00-10:40

Κεντρική Ομιλία με θέμα:
Η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία των
Μαθηματικών στα Π.Π.Σ

Δέσποινα Πόταρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

10:40-11:00

Διάλειμμα
Κεντρική Ομιλία με θέμα:
Όμιλοι Μαθηματικών ή αναβάθμιση του Aναλυτικού
Προγράμματος;

11:00-11:40

11:45-12:00

12:00-12:15

Απόστολος Γιαννόπουλος
Καθηγητής
Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας Κωνσταντίνος Γιατράς, Κατερίνα Σάλτα
και της Τέχνης
2ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

Ημι – ψηφιακές κοινότητες μάθησης. Μια προσπάθεια
ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας

12:15-12:30

Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τέχνης

12:30-12:45

Μάριος Σπάθης
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Αγ.Αναργύρων
Παναγιώτα Αργύρη
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Χρυσούλα Λαλαζήση
Σχολική Σύμβουλος ΠΔΕ Αττικής

Διάλειμμα
Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:
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«Σύνδεση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
12:45-13:40
με Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο
ρόλος των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.»

13:40-14:10

Ιωάννης Εμμανουήλ, καθηγητής
Μαθηματικό Τμήμα Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Ψυχάρης, Λέκτορας
Μαθηματικό Τμήμα Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Κόσυβας, Σχολικός Σύμβουλος
Αθήνας, μέλος Ε.Π.Ε.Σ. 2ου Π.Π. ΓΕ.Λ.
Αθηνών
Εμμανουήλ Νικολουδάκης, Σχολικός
Σύμβουλος Γ Αθήνας υπεύθυνος Π.Π.
Αγίων Αναργύρων
Ζήνων Λυγάτσικας, μέλος Ε.Π.Ε.Σ.
Π.Π.Λ. Βαρβακείου Σχολής

Συνάντηση - Ενημέρωση για τη Διοργάνωση του επόμενου Συνεδρίου Π.Π.Σ.
Απογευματινή Συνεδρία

16:30-16:45

Ένα ασυνήθιστο πρόβλημα για τη διδακτική
προσέγγιση των αλγεβρικών πράξεων στην Α΄
Γυμνασίου

Κάλλια Παυλοπούλου
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο
Αναβρύτων
Τάσος Πατρώνης
Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα
Μαθηματικών Παν.Πατρών

16:45-17:00

Να φύγει ο Ευκλείδης;

Σωτήρης Ζωϊτσάκος
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Βαρβακείου Σχολής

Η ιστορία του 5ου αιτήματος του Ευκλείδη και οι
17:00-17:15 μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες : Ένα διδακτικό πείραμα
σε μαθητές Β΄Λυκείου

17:15-17:30

Μαθηματικά και ζητήματα πραγματικότητας –
διάκριση και σύνδεση
Κεντρική Ομιλία με θέμα:

17:30-18:10

18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:15

Θεωρία Αριθμών και Άλγεβρα, μέλλον, εφαρμογές και η
διδασκαλία σε Π.Π.Σ.

Παναγιώτα Κοταρίνου
Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα
Χαρούλα Σταθοπούλου
ΠΤΕΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημήτριος Μπίρμπας
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Αγ.Αναργύρων
Σοφία Παππά
Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Πειραιά
Αριστείδης Κοντογεώργης
Αναπληρ. καθηγητής
Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

Ανδρέας Πούλος
Προβληματισμός με στόχο την τροποποίηση των Αναλυτικών
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατ.
προγραμμάτων των Π.Π.Σ.
Θεσσαλονίκης
Η χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών με DGS, ως
μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γεωμετρικών τόπων και
κατασκευών

Ειρήνη Περυσινάκη
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου
Ελισάβετ Καλογερία
3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος Α΄
Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος Β΄

Παντελής Μπουμπούλης, Γιώργος
Πολυζώης, Σωτήρης Τσαντίλας,
Παναγιώτης Χαρατσόπουλος
Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Πειραιά

Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.
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Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:

19:15-20:30

Η αναβάθμιση του Αναλυτικού Προγράμματος των
ΠΠΣ
Η Γεωμετρία
Εφαρμογές των Μαθηματικών

Συμμετέχοντες
Αριστείδης Κοντογεώργης, Αναπληρ.
καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Ανάργυρος Φελλούρης, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Γιάννης Θωμαϊδης, Σχολικός Σύμβουλος
Νόμου Κιλκίς
Ανδρέας Πούλος, Σχολικός Σύμβουλος
Ανατ. Θεσσαλονίκης, μέλος του Ε.Π.Ε.Σ.
του Π.Π.Σ.Π.Θ.
Στάμη Τσικοπούλου, Σχολική Σύμβουλος
Ανατ. Aττικής
Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος
Β΄Αθήνας
Νίκος Μαυρογιάννης, Υποδιευθυντής
Ευαγγελικής Σχολής, μέλος του Ε.Π.Ε.Σ.

20:30-20:55

Απολογισμός Οργανωτικής Επιτροπής Ευχαριστίες

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

20:55-21:00

Λήξη Συνεδρίου

Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
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Τα Πειραματικά Σχολεία μπορούν να βοηθήσουν τους
χαρισματικούς μαθητές; μια πρόταση για τα
Μαθηματικά
Βασίλης Καρκάνης
2ο

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας
vkarkan@yahoo.gr

Γιάννης Τυρλής
2ο

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας
giannis.tyrlis@gmail.com

Φραγκίσκος Μπερσίμης
Γυμνάσιο Μεγανησίου
fbersim@hua.gr
Περίληψη: Στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται ως πρόταση η
δυνατότητα των Π.Π.Σ. να προετοιμάζει τους ταλαντούχους
μαθητές κατάλληλα ώστε να λαμβάνουν μέρος στους Μαθηματικούς
Διαγωνισμούς.
Λέξεις κλειδιά : Διαγωνισμοί Ε.Μ.Ε.

Εισαγωγή – Νομικό Πλαίσιο
Στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων
και στο άρθρο 36 που αναφέρεται στους σκοπούς των σχολείων αυτών,
επισημαίνεται «η υποστήριξη του στόχου της αριστείας, της
δημιουργικότητας στην εκπαίδευση, με τη δημιουργία Ομίλων όπου
μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας
εκπαίδευσης και την ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με
υψηλές μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα, αλλά και την υποστήριξη
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες».
Επιπλέον τονίζεται η «Πειραματική Εφαρμογή», ιδίως: Προγραμμάτων
σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, καινοτομιών, διδακτικών
πρακτικών κλπ.
Τέλος στο άρθρο 45 για την διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος
και την λειτουργία Ομίλων, τονίζεται ότι κάθε Π.Π.Σ ακολουθεί το
ωρολόγιο πρόγραμμα των κοινών σχολείων, το οποίο μπορεί να
αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου Ε.Ε.Σ, ανάλογα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του
σχολείου. Για την ανάπτυξη των ιδιαιτέρων ικανοτήτων και κλίσεων των
μαθητών τόσο του Π.Π.Σ όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του Ε.Ε.Σ -που
εγκρίνεται από την Δ.Ε.Π.Π.Σ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως- δημιουργούνται Όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα
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οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι Όμιλοι αυτοί λειτουργούν πέρα από
το ωρολόγιο πρόγραμμα, μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας,
σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.
Οι Όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα Μαθηματικά, τις Φυσικές
Επιστήμες, την Γλώσσα, την Λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα
εικαστικά, τον αθλητισμό και άλλα, ώστε να δημιουργούνται πυρήνες
αριστείας και δημιουργικότητας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες
ορισμένων μαθητών χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

Στόχοι
Στο παραπάνω πλαίσιο κινείται η εισήγηση μας, σύμφωνα με την οποία:

Επισημαίνουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ταλαντούχων
μαθητών που θα πρέπει να ικανοποιήσει το δημόσιο σχολείο.

Διατυπώνουμε μια πρόταση που μπορεί να ικανοποιήσει έως ένα
βαθμό την ανάγκη αυτή.

Οι ταλαντούχοι μαθητές
Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, στα σχολεία μας, συνυπάρχουν στο ίδιο
τμήμα μαθητές με διαφορετικές δυνατότητες, ικανότητες και ανάγκες.
Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η επίτευξη του καλύτερου
δυνατού αποτελέσματος από την μεριά του εκπαιδευτικού προς την
ανομοιογενή ομάδα στην οποία «διδάσκει». Συνεπώς, θα πρέπει να
ικανοποιηθεί ο στόχος της κατάκτησης της στοιχειώδους γνώσης από
όλους τους μαθητές καθώς και την «περαιτέρω ανάπτυξη» των
ταλαντούχων μαθητών.
Η ύπαρξη Καλλιτεχνικών, Μουσικών και Αθλητικών σχολείων είναι μέχρι
σήμερα η επίσημη προσπάθεια της πολιτείας να ενισχύσει τους μαθητές
με ιδιαίτερες κλίσεις και ανησυχίες στα αντικείμενα των Καλών Τεχνών
και του Αθλητισμού. Η λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων βάσει του νέου νόμου και η άμεση σύνδεσή τους με τα
Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου, θεσμικά από μεριάς της
Πολιτείας επιβάλει την διεξαγωγή έρευνας και την αξιοποίησή της για την
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι οι παραπάνω
στόχοι, ενώ υπήρχαν και στα πρώην Πειραματικά Σχολεία, στην πράξη
δεν πραγματοποιήθηκαν σχεδόν ποτέ.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι περίπου εδώ και δέκα χρόνια το
εκπαιδευτικό μας σύστημα αναγνώρισε την ύπαρξη μαθητών με ιδιαίτερες
ικανότητες–ταλέντα, οι οποίοι θα έπρεπε να γίνονται αποδέκτες
ξεχωριστής εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο στην πράξη να έχει συμβεί ποτέ
κάτι τέτοιο. Οι κύριες εκπαιδευτικές παροχές προς τα χαρισματικά παιδιά
είναι ο «εμπλουτισμός» και η «επιτάχυνση» [2].
Ο εμπλουτισμός αναφέρεται σε δραστηριότητες και παροχή εκπαίδευσης,
που προσφέρουν την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με
εκπαιδευτικό υλικό σε βάθος και να πραγματευτούν θέματα που δεν
εντάσσονται στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα.
Η επιτάχυνση έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την μείωση της χρονικής
διάρκειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή ακόμα και την παράλειψη
τάξης. Αν και η επιτάχυνση δεν φαίνεται ώριμη να εφαρμοστεί στην
Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.
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σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, εν τούτοις ο εμπλουτισμός
μπορεί να εφαρμοστεί και να αποδώσει. Παράδειγμα εμπλουτισμού είναι
και η πρόταση μας που ακολουθεί και αφορά την εμπλοκή του δημόσιου
σχολείου με την αριστεία. Μια εμπλοκή που θεωρούμε ότι η κοινωνία μας
έχει φτάσει στο κατάλληλο σημείο να την αποδεχτεί εφόσον της
προσφερθεί, πέρα από τα συνδικαλιστικά στερεότυπα που την ξορκίζουν
ακόμα. Η πρότασή μας αφορά την εμπλοκή των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων με την εκπαίδευση των μαθητών τους που πρόκειται να
συμμετάσχουν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρίας.

Οι διαγωνισμοί της Ε.Μ.Ε .
Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες διενεργούνται, εδώ και χρόνια,
εξωσχολικοί διαγωνισμοί στα Μαθηματικά ανάμεσα στους μαθητές. Σε
κρατικό επίπεδο κάθε χώρα έχει τους δικούς της διαγωνισμούς
Μαθηματικών. Σε διακρατικό επίπεδο οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν τις
Βαλκανιάδες, τις Μεσογιάδες και ιδιαίτερα τις Παγκόσμιες Ολυμπιάδες
Μαθηματικών.
Σκοπός των διαγωνισμών αυτών είναι:
α) η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των νέων ανθρώπων για τη
μελέτη της Μαθηματικής Επιστήμης
β) η ανακάλυψη ταλέντων, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσής τους θα υπηρετήσουν τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες και την
Έρευνα. Στην Ελλάδα το 1934 διοργανώθηκε από την Ελληνική
Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε) ο πρώτος Πανελλήνιος Μαθηματικός
Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ). Από τότε μέχρι και σήμερα, αν εξαιρέσουμε τις
«ταραγμένες» πολιτικά και ιστορικά περιόδους, οι διαγωνισμού αυτοί
διεξάγονται ανελλιπώς. Οι μαθητές που έπαιρναν μέρος στους Π.Μ.Δ, τα
πρώτα χρόνια, δεν ξεπερνούσαν τους 250. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1,
η συμμετοχή συνεχώς αυξάνεται και τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται από
12.000-15.000 μαθητές.
ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
1963

784

1968

1975

1974

3082

1980

7189

2006

10623

2012

13126

2013

14057

Πίνακας 1: Ενδεικτική κατανομή των μαθητών που πήραν μέρος σε
διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. σε διάφορα έτη διεξαγωγής των
διαγωνισμών αυτών.
Πηγή: i) Γ. Ωραιόπουλος, 1988
ii) Γραμματεία Ε.Μ.Ε. (έτος 2006).
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Για τους πανελλήνιους Μαθηματικούς διαγωνισμούς το έτος 1991
αποφασίστηκαν σημαντικές αλλαγές που ισχύουν μέχρι σήμερα.
Συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Πραγματοποιούνται τρεις πανελλήνιοι διαγωνισμοί κάθε σχολικό έτος.
Ο «Θαλής» γύρω στις αρχές Νοέμβρη, ο «Ευκλείδης» στα μέσα
Ιανουαρίου και ο «Αρχιμήδης» στο τέλος Φεβρουαρίου.
β) Στους δύο πρώτους διαγωνισμούς μπαίνουν θέματα ανά τάξη (από τη
Β’ Γυμνασίου έως και τη Γ’ Λυκείου), στον τρίτο μπαίνουν θέματα για
μαθητές μικρών τάξεων (με ηλικία έως 15,5 ετών) και μαθητές μεγάλων
τάξεων (με ηλικία έως 19 ετών).
γ) Η Επιτροπή των Διαγωνισμών καθορίζει, μετά τη βαθμολόγηση των
γραπτών, τον αριθμό των μαθητών που θα πάρουν μέρος στον επόμενο
διαγωνισμό.
δ) Από το διαγωνισμό «Αρχιμήδης» βραβεύονται και προκρίνονται 24
μαθητές (εκτός από την περίπτωση ισοβαθμίας και στη συνέχεια
διενεργείται εσωτερικός διαγωνισμός, ώστε να οριστεί η Εθνική
Ολυμπιακή ομάδα Μαθηματικών.
Μελετώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, [1] και [3], που αναφέρεται
στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία
και συμπεράσματα:

Οι μαθητές που παίρνουν μέρος στο Μαθηματικό διαγωνισμό
«Αρχιμήδης», αποτελούν μια ειδική κατηγορία παιδιών, με ιδιαίτερη
έφεση στα Μαθηματικά. Η έφεση αυτή μεταφράζεται σε εξαιρετικά
υψηλές βαθμολογίες στα Μαθηματικά κατεύθυνσης και γενικής παιδείας
στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Η απόκτηση βραβείου από ένα μαθητή σε Μαθηματικούς
διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. εξαρτάται, από το πόσο νωρίς θα ξεκινήσει να
συμμετέχει στους Μαθηματικούς διαγωνισμούς, από τη συμμετοχή του
στα μαθήματα προετοιμασίας, που προσφέρονται από την Ε.Μ.Ε. και από
το αν πηγαίνει σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό σχολείο.

Η επιτυχία ενός μαθητή στους προκριματικούς διαγωνισμούς της
Ε.Μ.Ε. και η συμμετοχή του στην Ολυμπιακή ομάδα Μαθηματικών
εξαρτάται από το αν συμμετέχει σε μαθήματα προετοιμασίας από την
Ε.Μ.Ε.
Από το τελευταίο συμπέρασμα είναι προφανές ότι τα μαθήματα
προετοιμασίας της Ε.Μ.Ε. βοηθούν έναν μαθητή ώστε να συμμετάσχει
στην Ολυμπιακή ομάδα Μαθηματικών καθώς οι κατηγορικές μεταβλητές
«Παρακολούθηση Μαθημάτων Προετοιμασίας της Ε.Μ.Ε.» και
«Συμμετοχή στην Ολυμπιακή ομάδα Μαθηματικών» συσχετίζονται θετικά
και ισχυρά (επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%). Παρακάτω
παρατίθεται το συγκριτικό ραβδόγραμμα των προαναφερθέντων
κατηγορικών μεταβλητών (Σχήμα 1) από το οποίο είναι προφανής η
συσχέτιση τους [2].

Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.
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Συμμετοχή Ερωτώμενου σε μαθήματα προετοιμασίας από την Ε.Μ.Ε.

Σχήμα 1: Συγκρτικό Ραβδόγραμμα
Η συσχέτιση εντοπίζεται στο γεγονός ότι, στην περίπτωση που τα παιδιά
συμμετείχαν σε μαθήματα προετοιμασίας από την Ε.Μ.Ε., το πλήθος των
παιδιών που συμμετείχαν στην ολυμπιακή ομάδα μαθηματικών ήταν ίσο
με αυτό των παιδιών που δεν συμμετείχαν στην ολυμπιακή ομάδα
μαθηματικών, ενώ στην περίπτωση που τα παιδιά δεν συμμετείχαν σε
μαθήματα προετοιμασίας από την Ε.Μ.Ε., το πλήθος των παιδιών που
συμμετείχαν στην ολυμπιακή ομάδα μαθηματικών ήταν περίπου δέκα
φορές μικρότερο σε σχέση με αυτό των παιδιών που δεν συμμετείχαν
στην ολυμπιακή ομάδα μαθηματικών.
Η προαναφερθείσα συσχέτιση αναδείχθηκε από τη στατιστική ανάλυση
των δεδομένων του δείγματος παιδιών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό
«Αρχιμήδης» ως μαθητές της Γ Λυκείου τα έτη 2003, 2004, 2005 και
2006.
Επομένως, αν κάποιος μαθητής παρακολουθεί τα προαναφερθέντα
μαθήματα προετοιμασίας της Ε.Μ.Ε., τότε είναι πιο πιθανό να
συμμετάσχει στην Ολυμπιακή ομάδα Μαθηματικών σε σχέση με κάποιον
άλλο μαθητή που δεν έχει παρακολουθήσει τέτοιου είδους μαθήματα
προετοιμασίας.
Στους πίνακες 2 και 3 παρατίθεται η κατανομή των μαθητών, που έχουν
συμμετάσχει στο διαγωνισμό «Αρχιμήδης» ως μαθητές της Γ Λυκείου τα
έτη 2003, 2004, 2005 και 2006, ως προς τη βαθμολογία τους στα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας . Είναι
φανερό από τους πίνακες 2 και 3 ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
μαθητών που πέτυχαν στους διαγωνισμούς «Θαλής» και «Ευκλείδης» έχει
εξαιρετικές επιδόσεις στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών εξετάσεων.
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Πίνακας 4.17: Κατανομή των ερωτηθέντων ως προς τηντα Μαθηματικά
βαθμολογία τους στα Μαθηματικά κατεύθυνσης

Κλάσεις

10-12,5
12,6-15
15,1-17,5
17,6-20
Σύνολο

Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα %

1
1
12
66
80

1,3
1,3
15,0
82,5
100,0

Πίνακας 2: Κατανομή μαθητών ως προς τη βαθμολογία τους στα
Μαθηματικά
Κατεύθυνσης
Πίνακας
4.18: Κατανομή των ερωτηθέντων ως προς την
βαθμολογία τους στα Μαθηματικά γενικής παιδείας

Κλάσεις

15,1-17,5
17,6-20
Σύνολο

Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα %

1
79
80

1,3
98,8
100,0

Πίνακας 3: Κατανομή μαθητών ως προς τη βαθμολογία τους στα
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι μαθητές που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό «Αρχιμήδη», έχουν υψηλές επιδόσεις και στις Πανελλαδικές
εξετάσεις, όπως φαίνεται στους Πίνακα 2 & 3, μπορούμε να υποθέσουμε
ότι αν ενταχθούν μαθήματα προετοιμασίας, όπως αυτά της Ε.Μ.Ε., στο
εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου, τότε οι μαθητές θα συμμετέχουν
σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που πιθανόν να έχει εξαιρετικά
αποτελέσματα γι’αυτούς όσον αφορά τον τελικό τους στόχο που είναι η
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συμπερασματικά, μπορούμε
να αναφέρουμε ότι μαθήματα προετοιμασίας, εντός του σχολικού
προγράμματος των Π.Π.Σ., για τους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. πιθανόν να
είχαν ευεργετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια των μαθητών για την
βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών, σε κάποιες τάξεις του Γυμνασίου
και σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Ύλη των Μαθηματικών στην οποία αντιστοιχούν τα θέματα
των Μαθηματικών Διαγωνισμών
α. Τα θέματα του διαγωνισμού «Θαλής» αντιστοιχούν στην ύλη των
προηγούμενων τάξεων.
β. Τα θέματα του διαγωνισμού «Ευκλείδης» αντιστοιχούν κατ’ εκτίμηση
στην ύλη που έχει διδαχθεί στα σχολεία μέχρι την ημερομηνία της
διεξαγωγής του διαγωνισμού αλλά και στην ύλη των προηγούμενων
τάξεων.
γ.Τα θέματα του διαγωνισμού «Αρχιμήδης» υπερβαίνουν την σχολική ύλη
μιας και αντιστοιχούν σε Μαθηματικά που δεν διδάσκονται στο
σχολείο.(Ύλη των διεθνών διαγωνισμών).
Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.
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Όσον αφορά τους διαγωνισμούς Θαλής – Ευκλείδης, ανά τάξη και
μάθημα, σύμφωνα με την πρόταση μας, προτείνονται τα εξής:
Για την Άλγεβρα της Α΄Λυκείου χρειάζεται περισσότερη
προετοιμασία στα κεφάλαια:
1. Ταυτότητες – ανισότητες
2. Παραγοντοποίηση
3. Στοιχειώδης θεωρία αριθμών
4. Ρίζες
5. Απόλυτα
6. Εξισώσεις και ανισώσεις με τεχνάσματα
7. Τριώνυμο
8. Προβλήματα (Μέγιστης – Ελάχιστης τιμής κτλ)
9. Πρόοδοι
Σημείωση : Οι ταυτότητες που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο και είναι
εκτός ύλης έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για την επίλυση θεμάτων
στους παραπάνω διαγωνισμούς.
Για τη Γεωμετρία της Α΄Λυκείου χρειάζεται, τη βάση
προετοιμασίας να αποτελεί το σχολικό βιβλίο, και η διδασκαλία των
σύνθετων ασκήσεων καθώς και των γενικών ασκήσεων κάθε κεφαλαίου.
Για την Άλγεβρα της Β΄Λυκείου χρειάζεται περισσότερη
προετοιμασία στα κεφάλαια:
1. Συστήματα με τεχνάσματα
2. Τριγωνομετρία
3. Πολυώνυμα, εξισώσεις – ανισώσεις με συστήματα
4. Εκθετικές, λογαριθμικές εξισώσεις με τεχνάσματα
5. Θεωρία αριθμών
6. Ανισότητες
Για τη Γεωμετρία της Β΄Λυκείου χρειάζεται, τη βάση
προετοιμασίας να αποτελεί το σχολικό βιβλίο και η διδασκαλία των
σύνθετων ασκήσεων, καθώς και των γενικών ασκήσεων κάθε κεφαλαίου.
Για την Γ΄ Λυκείου, ουσιαστικά, η ύλη είναι εκείνη της Β΄ Λυκείου
με περισσότερες λεπτομέρειες και μεγάλυτερη εμβάθυνση. Επιπλέον
χρειάζεται γνώση και εξάσκηση
1. Στους Μιγαδικούς και στις εφαρμογές τους στην Γεωμετρία
2. Συναρτησιακές σχέσεις
3. Ανισότητες
Για τον διαγωνισμό «Αρχιμήδης» η ύλη που προτείνεται ότι χρειάζεται
επιπλέον είναι:
1. Θεωρία αριθμών (από το σχολικό βιβλίο της Β΄ Λυκείου, καθώς
και από το βιβλίο της Ε.Μ.Ε)
2. Ανισότητες (σημειώσεις Ε.Μ.Ε)
3. Συνδυαστική (σχολικό βιβλίο των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας
της Γ’ Λυκείου καθώς και από σημειώσεις Ε.Μ.Ε)
4. Πολυωνυμικές ανισώσεις (από σημειώσεις Ε.Μ.Ε)
5. Γεωμετρία (από σημειώσεις Ε.Μ.Ε)
6. Προβλήματα από διεθνείς διαγωνισμούς
Η παραπάνω ύλη μπορεί να κατανεμηθεί και στις τρεις τάξεις του
Λυκείου.
14
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Η πρόταση μας
Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα προτείνουμε τα Πρότυπα
Πειραματικά σχολεία να προετοιμάζουν οργανωμένα τους μαθητές τους
που θέλουν να πάρουν μέρος σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Πιο
συγκεκριμένα αυτό να γίνεται σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο.
Κάθε χρόνο οι μαθητές της Α’ Λυκείου την πρώτη εβδομάδα
λειτουργίας του σχολείου να ενημερώνονται για τους Μαθηματικούς
διαγωνισμούς και να δηλώνουν όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε κατάλληλη
προετοιμασία.
Η προετοιμασία να γίνεται κατά την διάρκεια όλης της σχολικής
χρονιάς
Απαιτείται μια ώρα την εβδομάδα.
Η ώρα προετοιμασίας να είναι εντός του σχολικού ωραρίου ώστε να
μην αντιπαρατίθεται με την συμμετοχή των μαθητών στους Ομίλους που
η λειτουργία τους ξεκινά μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου.
Ο αριθμός των μαθητών του τμήματος προετοιμασίας να μην
υπερβαίνει τους 20.
Η ώρα (ή ώρες) προετοιμασίας να προσμετράται (προσμετρώνται)
στο ωράριο του εκπαιδευτικού που την κάνει (τις κάνει).
Η ομάδα των Μαθηματικών του σχολείου, σε συνεργασία με τον
Διευθυντή αποφασίζουν ποιοί Μαθηματικοί θα αναλάβουν και ποιες
τάξεις, από αυτούς που δηλώνουν διαθέσιμοι.
Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται ανά τάξη και στην αντίστοιχη
ύλη όπως την περιγράψαμε στην παράγραφο 5.
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Αξιοποίηση της ιστορικά στενής κι αμφίδρομης σχέσης
μαθηματικών και φυσικής κατά το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ομίλου δημιουργικότητας κι αριστείας
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Περίληψη Τα μαθηματικά και η φυσική συνδέονται με στενή κι
αμφίδρομη σχέση, όπως αποδεικνύεται ιστορικά. Δεδομένης της
σημασίας της ιστορίας των επιστημών στη διδακτική πράξη,
σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε όμιλο δημιουργικότητας κι αριστείας
κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στο Πρότυπο Πειραματικό
Γυμνάσιο Αναβρύτων, αξιοποιώντας αυτή την αμφίδρομη σχέση. Η
αποτίμηση της εφαρμογής ήταν θετική γι’ αυτό το λόγο συνεχίζεται
ο όμιλος με την ίδια θεματική και κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη μας το ρόλο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, ως φορέων καινοτομιών, δημιουργικότητας
και αριστείας, προτείνουμε τη δημιουργία θεματικού δικτύου:
«Μαθηματικά – Φυσική: μια σχέση στενή κι αμφίδρομη» στα
Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια.
Λέξεις κλειδιά : Όμιλος, Θεματικό δίκτυο, Μαθηματικά, Φυσική,
Διδακτι-κή αξιοποίηση Ιστορίας Επιστημών

Εισαγωγή
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι φυσικές επιστήμες μελετούν τη φύση, ενώ τα
μαθηματικά αφηρημένες δομές. Ωστόσο, πολλές μαθηματικές δομές
εκφράζουν τους νόμους που διέπουν τα φαινόμενα. Οι σχέσεις
μαθηματικών και φυσικών επιστημών είναι πολύπλοκες και στην ιστορική
τους εξέλιξη μαθηματικές δομές και θεωρίες των φυσικών επιστημών
συμπλέκονται παράγοντας αναπάντεχα πολλές φορές αποτελέσματα ή και
νέες επιστημονικές περιοχές. Μάλιστα, η φυσική, η πρώτη που
θεμελιώθηκε από τις φυσικές επιστήμες, είναι εκείνη που έχει την
στενότερη σχέση με τα μαθηματικά έναντι των υπολοίπων [1], [2].
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία του απειροστικού
λογισμού από τους Newton και Leibniz. Η επιτυχία εφαρμογής του
απειροστικού λογισμού στην ουράνια μηχανική άνοιξε νέα πεδία έρευνας
για τους επιστήμονες της εποχής εκείνης. Ονόματα όπως οι Bernoulli
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Johann και Jakob, Euler, Langrange, Laplace, D’ Alembert, εργάζονται
πυρετωδώς σε αυτούς τους νέους κλάδους του απειροστικού, της
μηχανικής και της άλγεβρας. Μπροστά τους αποκαλύπτονται οι
πολύμορφες πλευρές των αποτελεσμάτων, που αναδεικνύουν την
κομψότητα και τη συμμετρία των μαθηματικών. Παράλληλα, η
προσαρμογή τους στη φυσική και την ουράνια μηχανική αποκαλύπτει μια
θεϊκή ομορφιά που επιβεβαιώνει την αναγγελία του Γαλιλαίου: «ο Θεός
έγραψε με μαθηματικά ψηφία τον κόσμο» [3].
Η ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών και της φυσικής καταδεικνύουν ότι
οι δύο επιστήμες συνδέονται με στενή κι αμφίδρομη σχέση. Αφενός οι
μαθηματικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στη φυσική, αφετέρου πολλές
φορές η φυσική παρέχει ιδέες, μεθόδους και έννοιες που είναι
καθοριστικές στην εξέλιξη νέων μαθηματικών εννοιών ακόμα και νέων
μαθηματικών πεδίων. Γι’ αυτό το λόγο κάθε αναφορά στην ιστορία των
μαθηματικών χωρίς σύνδεση με την ιστορία της φυσικής –και το
αντίστροφο- είναι ατελής [4].
Αν δεχτούμε, δε, τη σημασία της ιστορίας των επιστημών στη διδακτική
πράξη [5], [6], [7], τότε θα πρέπει να δεχτούμε και την αμφίδρομη σχέ ση
μεταξύ των μαθηματικών και της φυσικής κατά τη διδασκαλία και των δύο
μαθημάτων.
Ωστόσο, η διάσταση αυτή δε φαίνεται να έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη στο
ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τόσο των μαθηματικών όσο και
της φυσικής –Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) δημοτικού
γυμνασίου, ΦΕΚ 303 και ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13.03.2003- με αποτέλεσμα οι
μαθητές όχι μόνο να μην επωφελούνται από την στενή αμφίδρομη σχέση
μεταξύ των μαθηματικών και της φυσικής, αλλά να θεωρούν τα δύο
διδακτικά αντικείμενα ξεχωριστά κι ανεξάρτητα. Εντούτοις, κοινό πεδίο
αναφοράς των μαθητών και για τα δύο αντικείμενα είναι η δυσκολία που
εκείνοι αντιμετωπίζουν σε αυτά [8].
Στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών:
Δεν υπάρχει χρονικός συντονισμός της διδακτέας ύλης ανάμεσα
στα δύο μαθήματα, αφού δεν έχει ληφθεί υπόψη η
αλληλοεξάρτηση των δύο διδακτικών αντικειμένων κατά το
σχεδιασμό του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Για
παράδειγμα οι μαθητές της Β΄ γυμνασίου δεν έχουν διδαχθεί το
πυθαγόρειο θεώρημα και στοιχειώδη τριγωνομετρία όταν αυτά
είναι απαραίτητα κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένων θεμάτων της
φυσικής. Μάλιστα απαιτείται συνεχής συνεργασία ανάμεσα στο
διδάσκοντα των μαθηματικών με τον διδάσκοντα του μαθήματος
της φυσικής για να επιτευχθεί συντονισμός, όπου αυτό είναι
δυνατό.
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Γίνεται εξαίρεση σημαντικών εννοιών των μαθηματικών, όπως τα
διανύσματα, από τη διδακτέα ύλη των μαθηματικών Β΄ γυμνασίου
αν και χρησιμοποιούνται στη φυσική της ίδιας τάξης. Κι αυτό
γίνεται παρόλο που, όπως έχει διαπιστωθεί στην έρευνα των
Δημητριάδου και Τζανάκη [9], οι μαθητές γυμνασίου
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα κατανόησης και χειρισμού της
διανυσματικής γλώσσας, τα οποία κυρίως οφείλονται στο
πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα των διανυσματικών
εννοιών, αλλά και στην πρότερη χρήση τους στο μάθημα της
φυσικής.

Ο όμιλος: «Η στενή κι αμφίδρομη σχέση Μαθηματικών και
Φυσικής»
Λαμβάνοντας υπόψη μας: (α) την ιστορικά στενή σχέση μαθηματικών και
της φυσικής, (β) το ρόλο της ιστορίας των επιστημών κατά τη διδασκαλία,
καθώς και (γ) τα «κενά» του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος
οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του ομίλου: «Η στενή κι αμφίδρομη σχέση
Μαθηματικών και Φυσικής» στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο
Αναβρύτων από την περσινή σχολική χρονιά (2012-2013), ο οποίος
απευθυνόταν στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου (πίνακας 1).
Απώτερος σκοπός του ομίλου είναι η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι
στα μαθηματικά και τη φυσική κι αφετέρου η καλλιέργεια μαθηματικών κι
επιστημονικών δεξιοτήτων, καθώς και επιστημονικού τρόπου σκέψης,
μέσω της αξιοποίησης της διαλεκτικής σχέσης μαθηματικών και φυσικής.
Ειδικότερα με το πρόγραμμα του ομίλου οι μαθητές επιδιώκεται να:
Αναγνωρίζουν τη διαλεκτική σχέση μαθηματικών και φυσικής κατά
την ιστορική τους εξέλιξη.
Αναγνωρίζουν κι εξοικειωθούν με τη χρήση των κοινών
αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να
εκφράζουν και επιλύουν προβλήματα και η φυσική για να
περιγράφει και να ερμηνεύει φαινόμενα.
Εφαρμόζουν την επιστημονική μέθοδο για την επίλυση
προβλήματος – ερμηνεία φαινομένου και κατ’ επέκταση για την
πραγματοποίηση οποιοδήποτε έργου τούς ανατεθεί.
Σχεδιάζουν και πραγματοποιούν απλά πειράματα.
Χρησιμοποιούν κι αξιοποιούν κατά τη μάθηση εκπαιδευτικά
λογισμικά και το διαδίκτυο.
Εργάζονται ομαδικά αναπτύσσοντας ικανότητες διαπροσωπικής
επικοινωνίας.
Αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά και τη φυσική
αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού.
Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.
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Πίνακας 1
Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας/δράσεων
Περιεχόμενο

Ώρες

Αναπαραστάσεις
Αναπαραστάσεις και μάθηση των μαθηματικών – φυσικών
επιστημών

2

Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στην επίλυση προβλημάτων –
ερμηνεία φαινομένων
2

Σύνολα
Πραγματικοί αριθμοί - Έκφρασή τους σε θεμελιώδεις
έννοιες φυσικής
Πράξεις – Ιδιότητες
Διάταξη – άξονας των πραγματικών αριθμών

8

Χρόνος: χρονική διάρκεια, χρονική στιγμή
Χώρος: μέτρηση απόστασης, προσδιορισμός θέσης σημείου σε
ευθεία
Καρτεσιανές συντεταγμένες
Προσδιορισμός θέσης σημείου – σημειακού αντικειμένου σε
επίπεδο και χώρο

2

Ανάλογα ποσά – ανάλογα φυσικά μεγέθη
Ιδιότητες – προβλήματα

6

Πειραματική μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης
Πείραμα Γαλιλαίου με κεκλιμένα επίπεδα –θεμελίωση Φυσικής
Συναρτήσεις – Μελέτη της θέσης σε συνάρτηση με το
χρόνο στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και στην
ελεύθερη πτώση
Η έννοια της συνάρτησης και η σημασία της στη μάθηση των
μαθηματικών

8

Ιστορική εξέλιξη της έννοιας της συνάρτησης
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H γραμμική συνάρτηση y=αx+β
Η συνάρτηση y=αx 2 +βx+γ με α≠0
Η x(t) στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και στην ελεύθερη
πτώση
Διανύσματα -Διανυσματικά μεγέθη

4

Άπειρες διαδικασίες- παράδοξο του Ζήνωνα
Ταχύτητα (μέση και στιγμιαία) - Επιτάχυνση

8

Μελέτη κινήσεων (ευθύγραμμη ομαλή, ευθύγραμμη ομαλά
επιταχυνόμενη)
Επιπλέον, στη διδασκαλία εφαρμόσαμε τις σύγχρονες τάσεις της
διδακτικής των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, οι οποίες
στοχεύουν σε ένα μοντέλο διδασκαλίας διαφορετικό από το παραδοσιακό.
Βάσει του μοντέλου αυτού, καθηγητής και μαθητές αποτελούν μια
κοινωνία σε αλληλεπίδραση, η οποία μοιράζεται τη γνώση [10]. Μέσα
στην τάξη δημιουργείται ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης όπου οι
μαθητές δημιουργούν με σχεδιασμένες από τον καθηγητή δραστηριότητες
μέσα από την ελεύθερη έκφραση και το διάλογο. Άλλωστε, αυτό το κλίμα,
όπου οι μαθητές εκφράζονται ελεύθερα, επιτρέπει στον καθηγητή να
μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις έννοιες, να
αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην κατανόηση κι όπου
είναι δυνατόν να παρέμβει και να τις αξιοποιήσει δημιουργικά με σκοπό
την εννοιολογική κατανόηση [11]. Αυτό το μοντέλο διδασκαλίας
επιχειρούμε να εφαρμόσουμε στον όμιλό μας.

Συζήτηση
Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος του ομίλου είναι η
αναγνώριση της διαλεκτικής σχέσης μαθηματικών και φυσικής, καθώς και
η εξοικείωση με τη χρήση των κοινών αναπαραστάσεων που
χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να εκφράζουν και επιλύουν
προβλήματα και η φυσική για να περιγράφει και να ερμηνεύει φαινόμενα.
Αυτό επετεύχθη με σχεδιασμένες προς αυτό το σκοπό διερευνητικές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες [12, 13, 14].
Το φύλλο εργασίας μιας τέτοιας δραστηριότητας, την οποία εφαρμόσαμε
στην τάξη και στο εργαστήριο φυσικών επιστημών, παρατίθεται στο
παράρτημα. Βασικός σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η ανάπτυξη
της ικανότητας των μαθητών να περνούν από μια αναπαράσταση σε άλλη,
χωρίς να υποπίπτουν σε αντιφάσεις [15]. Σύμφωνα με τις έρευνες της
διδακτικής των μαθηματικών η ικανότητα μετάφρασης από τη μια
αναπαράσταση στην άλλη δεν διασφαλίζει το αντίστροφο [16] γι’ αυτό το
Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.
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λόγο, σε αυτή τη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές με
διαφορετική σειρά να μεταβούν από τη μια αναπαράσταση στην άλλη
(παράρτημα) ώστε να εξοικειωθούν με αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, η
ικανότητα μετάφρασης αναπαραστάσεων είναι αναπόσπαστο τμήμα της
κατανόησης μιας έννοιας. Στην προκειμένη τα ανάλογα ποσά / μεγέθη
εκφράζονται λεκτικά, αλγεβρικά, με πίνακα τιμών και γραφική
παράσταση, με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων και ερμηνείας φαινομένων.
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές αρχικά εμπλέκονται σε πρόβλημα
με ανάλογα ποσά που διατυπώνεται με σχήμα (εικονικ ή αναπαράσταση)
και τελικά φτάνουν να εκφράσουν τη σχέση των ποσών σε μορφή
συνάρτησης της μορφής y=αx (αλγεβρική αναπαράσταση) με την
αξιοποίηση του πίνακα τιμών. Στη συνέχεια κατασκευάζουν τη γραφική
παράσταση και τελικά διαπιστώνουν ότι η γραφική παράσταση είναι
ευθεία γραμμή (Παράρτημα – Φύλλο εργασίας, τμήμα Α).
Με όμοιο τρόπο οι μαθητές αξιοποιούν τα ανάλογα ποσά και την έννοια
της συνάρτησης σε πειραματικές ή με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού δραστηριότητες στη φυσική, στις οποίες εμπλέκονται ανάλογα
μεγέθη, όπως η διαπραγμάτευση της έννοιας x(t) στην ευθύγραμμη ομαλή
κίνηση, (Παράρτημα –Φύλλο εργασίας, τμήμα Β), αλλά και στη μελέτη
της ελεύθερης πτώσης μέσω του ιστορικού πειράματος του Γαλιλαίου με
το κεκλιμένο επίπεδο, [17]. Κατ’ επέκταση αντιμετωπίζουμε τα ανάλογα
ποσά / μεγέθη που εκφράζονται ως συνάρτηση της μορφής y=αx+β
(Παράρτημα –Φύλλο εργασίας, τμήμα Γ).
Μετά την θετική ανταπόκριση που είχαμε την περσινή σχολική χρονιά
(2012-2013) συνεχίσαμε τον όμιλο και φέτος (2013-2014). Η διαφορά
που υπάρχει είναι ότι απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, με
διαφοροποιημένη ύλη προσαρμοσμένη στις δυνατότητες της αντίστοιχης
τάξης.

Πρόταση
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ομίλου: «Η στενή κι αμφίδρομη
σχέση Μαθηματικών και Φυσικής» ήταν μια εποικοδομητική εμπειρία για
τους μαθητές και τις υπεύθυνες καθηγήτριες. Η θετική αυτή εμπειρία θα
ήταν καλό να επεκταθεί και επικοινωνήσει με ομίλους με συναφή θέματα
άλλων Προτύπων Πειραματικών Γυμνασίων, υπό την σκέπη ενός
θεματικού δικτύου: «Μαθηματικά – Φυσική: μια σχέση στενή κι
αμφίδρομη». Άλλωστε, τα θεματικά δίκτυα έχουν ως σκοπό:
την οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των
εταίρων,
τη δημιουργία κοινού εκπαιδευτικού υλικού και
την επικοινωνία εξ’ αποστάσεως, αλλά και δια ζώσης, μεταξύ όλων
των μελών.
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Με αυτό τον τρόπο αξιοποιείται, αλλά κι ενισχύεται ο ρόλος των
Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, ως φορέων δημιουργικότητας,
καινοτομιών κι αριστείας.
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Παράρτημα
Φύλλο εργασίας
Όνομα ομάδας:…………………… Όνομα μέλους:……………………
Α.
Έχουμε τα παρακάτω τέσσερα τετράγωνα:
α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
Πλευρά τετραγώνου
(σε μονάδες μήκους)
Περίμετρος τετραγώνου
(σε μονάδες μήκους)

β) Εξηγήστε πως προκύπτουν οι αριθμοί της δεύτερης σειράς.
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γ) Βρείτε για κάθε τετράγωνο τον λόγο της περιμέτρου προς την
πλευρά……………………………………………………………………
δ) Τι συμπεραίνετε; ……………………………………………………….
ε) Ονομάστε την πλευρά του τετραγώνου x την αντίστοιχη περίμετρο y.
Εκφράστε το y ως συνάρτηση του x.
..………………………………………………………………………….
στ) Σχεδιάστε ορθογώνιο σύστημα αξόνων και με τη βοήθεια του να
παραστήσετε τα σημεία με συντεταγμένες τα ζεύγη των τιμών του
παραπάνω πίνακα. Στη συνέχεια σχεδιάστε την γραφική παράσταση της
συνάρτησης.

Τι παρατηρείτε; ………………………………………………………..
Β.
Κινήσεις στις οποίες η τροχιά είναι ευθεία γραμμή ονομάζονται
ευθύγραμμες. Τέτοιες κινήσεις σπάνια τις συναντάμε στην καθημερινή
μας ζωή.
α) Αναφέρετε μια ευθύγραμμη κίνηση ……………………………………
……………………………………………………………………………
Σήμερα θα μελετήσουμε στο εργαστήριο μια ευθύγραμμη κίνηση, την
οποία ακόμα πιο σπάνια τη συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. Μια
τέτοια κίνηση κάνει ένα ηλεκτρικό τρενάκι.
β) Τι νομίζετε ότι χρειάζεστε για να μελετήσετε την κίνηση που κάνει το
τρενάκι;…………………………………………………………………….
Στον πάγκο της κάθε ομάδας υπάρχει μια ταινία που έχει σημάδια κάθε
20cm. Ελέγξτε το. Κάθε ομάδα διαθέτει κι ένα χρονόμετρο. Ένας από
κάθε ομάδα τοποθετεί το τρενάκι, στο πρώτο σημάδι και ταυτόχρονα ο
μαθητής που κρατά το χρονόμετρο ξεκινά να χρονομετρά. Κάθε φορά
που το τρενάκι περνά από μια χαραγή πιέζουμε το χρονόμετρο. Όταν το
τρενάκι φτάσει στο άκρο, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: 1) Να μην πέσει το τρενάκι από τον πάγκο και 2)Αν έχετε
αμφιβολίες για τις μετρήσεις σας να επαναλάβετε τη διαδικασία.
α/α

Θέση

Χρονική

Μετατόπιση
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στιγμή
x (cm)
t (s)
1.

0

2.

20

3.

40

4.

60

5.

80

6.

100

0

διάρκεια
Δx=x-x o (cm)
____

Δt=t-t o (s)
___

γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της θέσης x ως συνάρτηση του
χρόνου:

δ) Τι παρατηρείτε; Να βρείτε τη σχέση με την οποία προσδιορίζουμε την
τελική θέση x του τρένου τη χρονική στιγμή t. Ποιο μέγεθος αντιστοιχεί
στην σταθερά αναλογίας; …………………………………..……………
……………………………………………………………………………
ε) Να διατυπώσετε με λόγια τη σχέση που συνδέει τη θέση του τρένου με
το χρόνο. ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
στ) Τι συμπεραίνετε για την ταχύτητα του τρένου; ……………………...
……………………………………………………………………….......
..
Η κίνηση που γίνεται με σταθερή ταχύτητα ονομάζεται ευθύγραμμη
ομαλή.
Γ. (Για το σπίτι)
Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις ενός αθλητή που τρέχει σε
ευθύγραμμο δρόμο όπως καταγράφονται κάθε 2 δευτερόλεπτα.
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5 10 15 20
Θέση (m)
α) Να συμπληρώσεις τον πίνακα:
Χρονική στιγμή
0

2

4

6

8

(σε s)
Θέση
(σε m)
Χρονική διάρκεια
(σε s)
Μετατόπιση
(σε m)
Ταχύτητα
(σε m/s)

β) Να κάνεις τη γραφική παράσταση της θέσης του αθλητή σε συνάρτηση
με το χρόνο.

γ) Να αναφέρεις το είδος της κίνησης που κάνει ο αθλητής………………
…………………………………………………………………………….
δ) Από τη γραφική παράσταση να υπολογίσεις την ταχύτητα του
αθλητή.……………………………………………………………………
ε) Να γράψεις σχέση της θέσης του αθλητή ως συνάρτηση του χρόνου.
.
στ) Να βρεις τη θέση του αθλητή τη χρονική στιγμή 15 s αν συνεχίσει να
κινείται με την ίδια σταθερή ταχύτητα………………………..………
……………………………………………………………………………
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Οι Αριθμοί στο Λύκειο
Μπακέττα Βασιλική, Πετροπούλου Γεωργία
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Αγίων Αναργύρων

vbaketta@math.uoa.gr, enaprosena@yahoo.gr

Περίληψη Στην εργασία αυτή προτείνουμε δραστηριότητες που
αφορούν στους πραγματικούς αριθμούς και αναφέρουμε τα
αποτελέσματα από μια πρώτη εφαρμογή τους στην τάξη. Στις
προτεινόμενες δραστηριότητες εστιάζουμε στην ιδιότητα της
πυκνότητας των ρητών στους πραγματικούς αριθμούς αξιοποιώντας,
μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις, τη βασική ιδέα της
αντίστοιχης τυπικής απόδειξης. Κατά την εφαρμογή των
δραστηριοτήτων στην τάξη, ανιχνεύουμε δυσκολίες και παρανοήσεις
με συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες. Συζητάμε τη συνεισφορά
της διερεύνησης στη συγκρότηση μαθηματικού νοήματος.
Λέξεις κλειδιά : Πυκνότητα ρητών, Ιδέα-κλειδί, Μαθηματική
δραστηριότητα, Γνωστικές παρανοήσεις.

Εισαγωγή
Η Μαθηματική Εκπαίδευση στοχεύει στο να αποκτήσουν οι μαθητές την
δομική και λειτουργική αντίληψη των μαθηματικών εννοιών και
διαδικασιών, καθώς και, μέσω της διδασκαλίας, να εξελίξουν σταδιακά τη
σκέψη τους σε πολυπλοκότερες και πιο ολοκληρωμένες μορφές
μαθηματικού συλλογισμού. Στόχος, επίσης, της διδασκαλίας των
Μαθηματικών είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να
«επινοήσουν», να «επανευφεύρουν» τα Μαθηματικά μέσα από διαδικασίες
«μαθηματικοποίησης» της πραγματικότητας. Για να γίνει αυτό, οι
μαθητές, κατά τη διδασκαλία, θα έρθουν αντιμέτωποι με μια ή
περισσότερες πραγματικές ή καθαρά μαθηματικές καταστάσεις, σχετικά
με τις οποίες θα προβληματισθούν, θα διατυπώσουν ερωτήματα και θα
αναζητήσουν απάντηση στα ερωτήματά τους (Κολέζα, [8]). Επομένως, η
στόχευση της διδασκαλίας των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση - και ιδιαίτερα στα ΠΠΣ -, δεν μπορεί να εξαντλείται στην
διαπραγμάτευση εννοιών που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, προκειμένου οι μαθητές να
ανταποκρίνονται στις εξετάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Εξάλλου,
το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο των Π.Π.Σ κάνει λόγο για πειραματική
εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων, μεθόδων
διδασκαλίας και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών. Στόχος λοιπόν της
διδασκαλίας των μαθηματικών θα πρέπει να είναι, πολύ ευρύτερα, η
Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.
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ενίσχυση της λογικομαθηματικής πτυχής της σκέψης και έκφρασης των
μαθητών ως αναπόσπαστου μέρους της κουλτούρας τους (Κυνηγός, [9]).
Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών, σε
μια προσπάθεια συν-θεώρησης της δράσης και της αλληλεπίδρασης των
τριών βασικών διαστάσεων της μαθησιακής διαδικασίας, δηλαδή, της
γνωστικής, της συναισθηματικής και της κοινωνικής, έστρεψαν το
ερευνητικό ενδιαφέρον στον τρόπο που συγκροτείται το μαθηματικό
νόημα στην τάξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ζήτημα της επιλογής
και της διαχείρισης της μαθηματικής δραστηριότητας βρέθηκε στο
επίκεντρο του σχετικού προβληματισμού (Καλδρυμίδου, Πόταρη,
Σακονίδης, Τζεκάκη, [6]). Ο Κυνηγός [10], διαπιστώνει ότι μέσα από την
εμπειρία διεξαγωγής του μαθήματος αναδύεται η ανάγκη προσδιορισμού
και καταγραφής των προσδοκώμενων δραστηριοτήτων των μαθητών και
των εκπαιδευτικών στην τάξη. Επισημαίνει επίσης ότι είναι απαραίτητο
ένα σχέδιο δραστηριότητας διατυπωμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μία
από τις χρήσεις του να είναι αυτή του πλαισίου για τη διεξαγω γή του
μαθήματος. Σε ένα τέτοιο σχέδιο δίνεται έμφαση σε πτυχές του
μαθησιακού περιβάλλοντος, όπως οι δραστηριότητες των μαθητών, οι
τρόποι ομαδοποίησης τους, ο πολυποίκιλος ρόλος του εκπαιδευτικού, η
εργονομία του μαθησιακού χώρου, η διάθεση των τεχνολογι κών
εργαλείων και πόρων, που στο παρελθόν δεν υπήρχε ανάγκη να ληφθούν
υπόψη. Αντίστοιχα, η διδασκαλία των μαθηματικών οργανώνεται έτσι
ώστε, να δίνεται βαρύτητα σε πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας οι
οποίες αγνοούνται ή υποβαθμίζονται στην παραδοσιακή διδασκαλία, όπως
είναι: η δράση, το βίωμα-εμπειρία, ο πειραματισμός, η δημιουργία, η
έρευνα, ο διάλογος-επιχειρηματολογία, η αμφισβήτηση, η συνεργασία, η
συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, η δημιουργία νοημάτων, η
αναπαράσταση.
Από την άλλη μεριά, ως προς το γνωστικό μέρος της εκπαιδευτικής
πράξης, προσπαθώντας να καθορίσει τι είναι σημαντικό στα σχολικά
Μαθηματικά, η ομάδα MSSG (Mathematics Standards Study Group) το
καλοκαίρι του 2004 διατύπωσε 5 αρχές, η 1 η εκ των οποίων αφορά στους
αριθμούς, οι οποίοι «είναι το θεμέλιο των σχολικών μαθηματικών με τα
περισσότερα από τα άλλα σκέλη των μαθηματικών να εξελίσσονται από
αυτούς» (MSSG, [21]). Η πλήρης εικόνα του αριθμητικού συστήματος και
της ακριβούς δομής του θεωρείται ότι εισάγει τους μαθητές στην αίσθηση
της δομής όλων των Μαθηματικών, ώστε αυτά να συλλαμβάνονται ως ένα
συνεπές, οργανωμένο σώμα και όχι μόνο ως ένα σύνολο τεχνικών επίλυσης
πρακτικών θεμάτων (Fischbein et al., [17]).
Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να περιγραφεί ένα πλάνο
μαθησιακής δραστηριότητας που διαφοροποιείται από το σχέδιο
μαθήματος αφού λειτουργεί περισσότερο ως πεδίο εμπλοκής των
συμμετεχόντων παρέχοντας περιθώρια για το απρόσμενο, παρά ως
εργαλείο διδακτικού ελέγχου (Κυνηγός [10]).
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Η γνωστική περιοχή που αναπτύσσεται στις δραστηριότητες είναι αυτή
των πραγματικών αριθμών, με έμφαση στους ρητούς και την πυκνότητά
τους. Το πεδίο των πραγματικών αριθμών, αν και θεμελιώδες αφού
αποτελεί την αφετηρία εισαγωγής στις άπειρες διαδικασίες, κείται κάπου
στις παρυφές των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Κατά τον Νεγρεπόντη (ΕΝΕΔΙΜ [5]), η αρχή για τη
δόμηση σε βάθος της έννοιας του πραγματικού αριθμού, πρέπει να
κατέχει κεντρική θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιπλέον, στο πεδίο
αυτό, όπως θα παρουσιαστεί, υπάρχουν αρκετές σοβαρές και
διαπιστωμένες από την έρευνα παρανοήσεις των μαθητών. Στόχος της
εργασίας είναι η ανίχνευση των γνωστικών προβλημάτων των μαθητών στη
συγκεκριμένη μαθηματική περιοχή, καθώς και η συνεισφ ορά στην
αντιμετώπισή τους.

Θεωρητικό Πλαίσιο
Ο ορισμός της έννοιας του αριθμού στα Μαθηματικά, καθώς και η
ιστορική εξέλιξη ως προς το μαθηματικό περιεχόμενο και την
αυστηρότητα της διατύπωσης αυτού του ορισμού, καλύπτει μία ιστορική
περίοδο από τον Ευκλείδη (περίπου 300 π. Χ.) μέχρι και τον Russell
(1919). Ιστορικά, οι πραγματικοί αριθμοί εισήχθησαν γεωμετρικά χωρίς
οποιαδήποτε σαφή δήλωση των ιδιοτήτων τους. Από τον 17 ο αιώνα, οι
μαθηματικοί χρησιμοποιούσαν τους άρρητους λογιστικά, δίχως διάκριση
από τους ρητούς και δίχως να ενδιαφέρονται για την ακριβή τους έννοια.
Θεωρούσαν ότι κάθε άρρητος μπορούσε να προσεγγιστεί όσο κοντά
επιθυμούσαν από ρητούς και υπέθεταν ότι οι άρρητοι υπάκουαν στους
ίδιους νόμους αλγεβρικών πράξεων όπως και οι ρητοί. Καθώς περνού σε ο
19 ος αιώνας, οι μαθηματικοί έγιναν πιο προσεκτικοί και δημιουργήθηκε
μια τάση για αριθμητικοποίηση του λογισμού που υποκινήθηκε και από
την επιθυμία να ελευθερωθεί ο λογισμός από γεωμετρικές αναλογίες, που
κάποτε φαίνονταν χρήσιμες, αλλά πολλές φορές είχαν αποδειχθεί
παραπλανητικές (Γιαννακούλιας [2]). Ο ίδιος ο Dedekind, όταν όριζε
τους πραγματικούς αριθμούς εισάγοντας την έννοια των τομών Dedekind,
διαχώρισε την πυκνότητα του συνόλου των ρητών από την «πλουσιότερη»
πυκνότητα των πραγματικών αριθμών μέσω του αξιώματος CantorDedekind, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει ένα προς ένα αντιστοιχία
ανάμεσα στους πραγματικούς αριθμούς και στα σημεία μιας ευθείας
(Ρουσόπουλος [14]). Μπορούμε να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι τα «κενά»
που αφήνουν οι ρητοί αριθμοί (αν και πυκνοί), κατά την αντιστοιχία τους
με τα σημεία της ευθείας, «γεμίζουν» πλήρως από τους άρρητους λόγω
του αξιώματος (Vamvakoussi & Vosniadou [27]). Είναι φανερό λοιπόν
ιστορικά ότι η γνώση του συνόλου των πραγματικών αριθμών και της
πυκνότητας των ρητών σε αυτούς, δεν ήταν τόσο προφανής, απετέλεσε δε
ένα έναυσμα για τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων στην παρούσα εργασία,
με την έννοια ότι η γνώση της ιστορικής ανάπτυξης μιας μαθηματικής
έννοιας μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρόβλεψη δυσκολιών που πιθανόν θα
αντιμετωπίσουν οι μαθητές εμπλεκόμενοι με αυτή την έννοια.
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Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την διδασκαλία και την μάθηση των
Μαθηματικών θεωρούν τα Μαθηματικά όχι μόνο ως το αποτέλεσμα αλλά
και τη δραστηριότητα μέσω της οποίας παράγεται το αποτέλεσμα αυ τό.
Με αυτήν την έννοια, τα Μαθηματικά δεν αποτελούν μόνο ένα σύστημα
γνώσεων αλλά και μία διαδικασία σύλληψης, οργάνωσης και τεκμηρίωσης
αυτών των γνώσεων. Άρα, αν δεχτούμε ότι η διδασκαλία των
Μαθηματικών δεν αφορά μόνο γνώσεις και κατάκτηση ενός
συγκεκριμένου επιπέδου ικανοτήτων, αλλά περιλαμβάνει διαδικασίες
μάθησης, οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης εκφράζονται
πληρέστερα με όρους δραστηριοτήτων, παρά με όρους παρατηρήσιμων
συμπεριφορών. Η επιλογή των δραστηριοτήτων γίνεται με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στους γενικούς στόχους του
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μία σωστά επιλεγμένη
δραστηριότητα θα πρέπει να είναι κατανοητή από όλους τους μαθητές, να
αφήνει περιθώρια για έρευνα, να ενθαρρύνει την συνεργατικότητα, να μην
επιτρέπει άμεση προσέγγιση σε μοναδική λύση και να είναι πλούσια σε
εμπλεκόμενες έννοιες. Επίσης, θα πρέπει να προκύπτει από πρόβλημα
αρκετά σημαντικό, αλλά όχι δύσκολο, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί
από τους μαθητές και η επεξεργασία του οποίου να μπορεί να γίνει σε
πολλαπλά αναπαραστατικά πλαίσια (π. χ. αριθμητικό – γραφικό) (ΑΠΣ,
[1]).
Η ιδέα των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουμε βασίζεται στη χρήση
πολλαπλών αναπαραστάσεων. Ο Γάλλος ψυχολόγος G. Vergnaud
υποστήριξε (Κυνηγός, [9]), ότι δεν έχει νόημα η αντίληψη μιας
μαθηματικής έννοιας σε απομόνωση, αλλά η θεώρηση της σε σχέση με
διαθέσιμες αναπαραστάσεις της, σε σχέση με άλλες έννοιες που
συνδέονται με αυτήν, καθώς και σε σχέση με μια ομάδα καταστάσεων στις
οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα
μελετών της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, οι αναπαραστάσεις που έχει ο
μαθητής για μια έννοια, συνδέονται άμεσα με την ικανότητά του στα
Μαθηματικά. Όσο πιο πλούσιες είναι αυτές, τόσο πιο κατανοητή είναι η
έννοια και αντίστροφα. Οι αναπαραστάσεις που βοηθούν στην κατανόηση,
είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και ο μαθητής πρέπει να έχει την
ικανότητα να μεταπηδά από την μία στην άλλη με ευελιξία κατά την λύση
των προβλημάτων. Στη διδακτική πράξη, οι αναπαραστάσεις αποτελούν
πλέον αναπόσπαστο μέρος των μαθηματικών εννοιών, ένα εργαλείο
χειρισμού τους κατά την διδασκαλία και ένα μέσο αξιολόγησης της
κατανόησης στα Μαθηματικά. Όμως παρόλο που η σύγχρονη διδασκαλία
των Μαθηματικών προσφέρει στους μαθητές μεγάλη ποικιλία
αναπαραστάσεων για διάφορα θέματα των Μαθηματικών, οι διαδικασίες
μετάφρασης, το πέρασμα από ένα μέσο αναπαράστασης στο άλλο,
φαίνεται να παραβλέπονται. (Γαγάτσης, κ.ά., [4]).
Στη Διδακτική των Μαθηματικών και στην άμεση εφαρμογή της, στη
διδακτική πράξη, υπάρχει ένα λεπτό σημείο που χρήζει προσοχής στο
χειρισμό και τη διαπραγμάτευση. Πρόκειται για το πέρασμα από την
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επιχειρηματολογία στην απόδειξη και τις εκπαιδευτικές επιλογές και
πρακτικές που το υποστηρίζουν. Οι Raman and Weber [24],
υποστηρίζουν ότι μία αιτία των δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την έννοια της απόδειξης, έγκειται στο
ότι αυτοί δεν είναι εξοικειωμένοι στο να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις
μεταξύ των διαισθητικών κατανοήσεών τους και των τυπικών αποδείξεων
που είναι υποχρεωμένοι να παράγουν. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται κατά
τους ερευνητές η βασική ιδέα, η «ιδέα - κλειδί» που αποτελεί την ουσία
της απόδειξης και μπορεί να δείξει το γιατί ένας ισχυρισμός είναι αλ ηθής,
καθώς και να παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη ώστε να ακολουθήσει η
τυπική απόδειξη και αυτή να έχει νόημα για τους μαθητές. Στη
συγκεκριμένη εργασία αξιοποιούμε την «ιδέα - κλειδί» της απόδειξης της
πυκνότητας των ρητών στους πραγματικούς αριθμούς σχεδιάζοντας μια
δραστηριότητα που στοχεύει, μέσω κατάλληλης αναπαράστασης, να
βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν διαισθητικά το γιατί οι ρητοί
αριθμοί είναι πυκνοί μέσα στο σύνολο των πραγματικών (δραστηριότητα
Ε που ακολουθεί).
Ο Papert (Κυνηγός, [10])μελετάει τα μαθηματικά νοήματα γενικότερα
που δομούν τα παιδιά, δηλαδή το τι καταλαβαίνουν (αντί για το τι
παρανοούν) και πως αναπτύσσεται η κατανόηση αυτή. Η εργασία των
μαθητών σε μικρές ομάδες είναι ένας τρόπος να αναπτύξουν νόημα σε
διδακτικό επίπεδο, μέσα από την ενασχόλησή τους με τη δραστηριότητα.
Το πεδίο των πραγματικών αριθμών με έμφαση στους ρητούς και την
πυκνότητά τους από την άλλη μεριά, αποτελεί ένα πυρήνα δημιουργίας
μαθηματικού νοήματος σε γνωστικό επίπεδο από τους μαθητές και ως
τώρα κατέχει μία υποβαθμισμένη θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Ο Bruner ισχυρίζεται ότι ο μαθητής αντιμετωπίζοντας την εισαγωγή μιας
καινούργιας έννοιας ή ενός προβλήματος, βρίσκεται μπροστά σε μια
σειρά αντιθέσεων και προβληματισμών. Αυτές οι αντιθέσεις και οι
προβληματισμοί πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν σε γνωστικές
συγκρούσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε
"ανακάλυψη". Άποψη του Bruner είναι ότι η διδασκαλία της θεμελιώδους
δομής ενός θέματος βοηθά στην αφομοίωση του θέματος, ενώ για την
αντιμετώπιση ενός προβλήματος αρχίζει από τις απλές έννοιες (Κυνηγός
[10]). Στην παρούσα εργασία οι μαθητές, μέσω των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων, ενθαρρύνονται να δράσουν με όρους διερεύνησης, σε
ένα μαθηματικό θέμα (την πυκνότητα των ρητών στους ρητούς αλλά και
στους πραγματικούς) που η κατανόησή του απαιτεί προχωρημένη
μαθηματική σκέψη. Οι ακέραιοι αλλά κυρίως οι ρητοί και οι άρρητοι
αριθμοί αποτελούν πηγή δυσκολιών για τους μαθητές (Fischbein et al.
[17], Vamvakoussi & Vosniadou [27], Κολέζα [7]). Οι Stacey et al. [26],
σε έρευνα που έκαναν ανάμεσα σε 553 μελλοντικούς δασκάλους,
διαπίστωσαν σε ποσοστό περίπου 20% ανεπάρκεια στο γνωστικό
αντικείμενο των δεκαδικών αριθμών. Για παράδειγμα στο 13% του
δείγματος υπήρχε σύγχυση των δεκαδικών αριθμών με τους αρνητικούς
αριθμούς. Η έννοια του πραγματικού αριθμού είναι άγνωστη σε πολλούς
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μαθητές, ακόμη και σε φοιτητές που διδάσκονται Μαθηματικά ( Fischbein
et al., [17]). Για παράδειγμα κάποιοι από τους μαθητές και μελλοντικούς
δασκάλους στη στοιχειώδη εκπαίδευση, που συμμετείχαν στην έρευνα των
Fischbein et al., δεν αναγνώριζαν τον π ως αριθμό, το 24% των
μελλοντικών δασκάλων δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν τον -22/7 ή τον
3 8 ως πραγματικό αριθμό και το 30% δεν μπορούσαν να
προσδιορίσουν ότι ο 16 είναι ρητός, αλλά ούτε τον προσδιόριζαν και ως
άρρητο. Πάνω από το 50% των μαθητών και το 41% των μελλοντικών
δασκάλων στην ίδια έρευνα, θεωρούσαν ότι το σύνολο των ρητών και το
σύνολο των αρρήτων αριθμών έχουν τον ίδιο αριθμό στοιχείων. Οι
Giannakoulias, Souyoul, Zachariades [18], σε έρευνα σε 215 φοιτητές
Μαθηματικού Τμήματος βρίσκουν ότι αρκετοί φοιτητές θεωρούν ότι
υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί που δεν έχουν δεκαδική αναπαράσταση.
Στην ίδια έρευνα διαπιστώνεται ότι υπάρχουν φοιτητές που θεωρούν ότι
υπάρχουν αριθμοί που έχουν δεκαδική αναπαράσταση και δεν είναι
πραγματικοί, ενώ για κάποιους φοιτητές οι άρρητοι αριθμοί δεν είναι
πραγματικοί αριθμοί. Η ιδιότητα της πυκνότητας την οποία μελετάμε,
καθώς και η κατανόησή της, εμφανίστηκε να έχει σχέση με την κατανόηση
της δεκαδικής αναπαράστασης των αριθμών του αντίστοιχου συνόλου.
Όσον αφορά στους ρητούς, η έμφαση στην ερμηνεία του ρητού αριθμού
ως «μέρος-όλου» και όχι ως πηλίκο, ως λόγο, ως μέτρο και ως τελεστή
φαίνεται να ευθύνεται για πολλές από τις παρανοήσεις και τις αδυναμίες
που εμφανίζουν οι μαθητές, π.χ. την αδυναμία να δουν το κλάσμα ως
αριθμό (Κολέζα, [7]). Πηγή παρανοήσεων για πολλούς μαθητές ακόμα
και για φοιτητές των Μαθηματικών Τμημάτων φαίνεται επίσης να
αποτελούν οι πολλαπλές αναπαραστάσεις των πραγματικών αριθμών
(Sirotic and Zakzis, [25]). Για παράδειγμα οι ρητοί αριθμοί, οι οποίοι
από την πρώτη στιγμή που εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητα αφού είναι το πρώτο σύνολο αριθμών που ορίζεται με
περιγραφή και όχι με αναγραφή των στοιχείων τους, αναπαρίστανται
ποικιλοτρόπως: με κλασματική μορφή, με δεκαδική μορφή, ή ως σημεία
της αριθμογραμμής. Η ανίχνευση και η συνεισφορά στην ανασκευ ή των
παρανοήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σχετικά
με την ιδιότητα της πυκνότητας των ρητών αριθμών αποτελεί και την
αφόρμηση για την παρούσα εργασία.

Μεθοδολογία
Σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι ρητοί αριθμοί
εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου και οι άρρητοι στη Β΄ Γυμνασίου. Η
πυκνότητα των ρητών στους ρητούς θίγεται σε μία λυμένη εφαρμογή του
σχολικού βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου (εφαρμογή 4, σελ. 42) και η
πυκνότητα των ρητών στους πραγματικούς αναφέρεται στην ίδια
παράγραφο που γίνεται η εισαγωγή των αρρήτων στη Β΄ Γυμνασίου
(παράγραφος 2.2, σελίδα 46). Σε κανένα σχολικό βιβλίο Μαθηματικών
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν γίνεται εφεξής οποιαδήποτε
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αναφορά στο θέμα της πυκνότητας των ρητών στους ρητούς, ή των ρητών
στους πραγματικούς, ή της πληρότητας των πραγματικών αριθμών.
Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές Α΄ ή Β΄ Λυκείου,
αναπτύσσονται στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας και η εφαρμογή τους
μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος της Άλγεβρας
(μετά το κεφάλαιο των πραγματικών αριθμών στην Α΄ Λυκείου ή πριν την
εισαγωγή της δύναμης με άρρητο εκθέτη στη Β΄ Λυκείου), ή και της
Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου (μετά τις αναλογίες στο 7 ο κεφάλαιο ή πριν τη
μέτρηση του κύκλου στο 11 ο κεφάλαιο). Εμείς εφαρμόσαμε τις
δραστηριότητες που προτείνουμε στη Β΄ Λυκείου, στο μάθημα της
Άλγεβρας, πριν το κεφάλαιο της εκθετικής συνάρτησης. Την ερχόμενη
σχολική χρονιά σκοπεύουμε να τις εφαρμόσουμε στην Α΄ Λυκείου.
Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων εμπνεύστηκε και ακολουθεί τη σειρά
με την οποία αποδεικνύεται στον Απειροστικό Λογισμό ότι οι ρητοί είναι
πυκνοί στο R. Η σειρά αυτή στην τυπική απόδειξη της πυκνότητας των
ρητών στους πραγματικούς είναι η εξής:
Η τυπική απόδειξη ξεκινά από την ισχύ του αξιώματος της
πληρότητας των πραγματικών αριθμών (κάθε μη κενό και άνω
φραγμένο υποσύνολο του R έχει supremum)
Από το αξίωμα της πληρότητας προκύπτει (όχι ισοδύναμα) η
Αρχιμήδεια ιδιότητα (το σύνολο Ν δεν είναι άνω φραγμένο)
Ως πόρισμα προκύπτει η αρχή Αρχιμήδους-Ευδόξου ( για κάθε
1
ε - σχετίζεται με τη
ε>0 υπάρχει φυσικός ν 1, ώστε
ν
Δραστηριότητα Γ, όπου ε = β - α)
Από την αρχή Αρχιμήδους-Ευδόξου προκύπτει η πυκνότητα των
ρητών στους πραγματικούς (αν α<β πραγματικοί, τότε υπάρχει
ρητός γ ώστε α<γ<β – η απόδειξη χρησιμοποιεί την ιδέα που
διαπραγματεύεται η Δραστηριότητα Ε)
Η πυκνότητα των ρητών στους ρητούς αποδεικνύεται εύκολα παίρνοντας το
ημιάθροισμα των άκρων του διαστήματος. Η πυκνότητα των ρητών στους
πραγματικούς αιτιολογεί τη μη ύπαρξη επόμενου στους ρητούς, καθώς και
την απειρία ρητών σε ένα οποιοδήποτε διάστημα.
Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων έγινε σε ένα τμήμα της Β΄ Λυκείου
ενός Γενικού Λυκείου της Αθήνας στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας,
παρουσία τριών καθηγητών μαθηματικών (μίας εκ των συγγραφέων της
εργασίας και δύο έτερων), καθώς και του σχολικού συμβούλου της
περιοχής. Κανένας από τους καθηγητές δεν δίδασκε στο τμήμα αυτό. Οι
μαθητές εργάσθηκαν χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, των 6-7 ατόμων η κάθε
μία, που σχηματίστηκαν αυθόρμητα από τους ίδιους τους μαθητές. Η
διδακτική αυτή παρέμβαση βιντεοσκοπήθηκε, ενώ η κάθε ομάδα
μαγνητοφωνήθηκε ξεχωριστά καθώς δούλευε κατά τη διάρκεια της
διδακτικής ώρας. Όλα τα δεδομένα απομαγνητοφωνήθηκαν.
Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε σε τεχνικές της θεμ ελιωμένης
θεωρίας των Strauss and Corbin [28], και εντόπισε δυσκολίες και
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παρανοήσεις στη διαπραγμάτευση των δραστηριοτήτων ανά ομάδα. Στη
συνέχεια παραθέτουμε την ανάλυση των δραστηριοτήτων, καθώς και
αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων της μαγνητοφώνησης.

Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα
Στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προηγούνται εκείνες με
συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα ή ζητούμενα (όπως για παράδειγμα η
προπαρασκευαστική Δραστηριότητα Α για τις Δραστηριότητες Β και Γ, ή
η προπαρασκευαστική Δραστηριότητα Δ για τις Δραστηριότητες Ε και
Ζ), ώστε οι μαθητές να οδηγούνται σταδιακά σε γενικεύσεις. Στη
Δραστηριότητα Β, ουσιαστικά δίνεται στους μαθητές το κριτήριο εύρεσης
1
ενός ρητού αριθμού
σε οποιοδήποτε διάστημα (πρέπει το
να είναι
ν
μικρότερο του πλάτους του διαστήματος). Στη συνέχεια, αφού
πιστοποιήσουν ότι το κριτήριο αυτό λειτουργεί πάντα (Δραστηριότητα Γ,
που αποτελεί ουσιαστικά τη διαπίστωση ότι ισχύει η αρχή Αρχιμήδους –
Ευδόξου), να οδηγηθούν μέσω της Δραστηριότητα Δ, στην εξήγηση του
«γιατί λειτουργεί» (Δραστηριότητα Ε). Η Δραστηριότητα Ε δίνει
διαισθητικά την «ιδέα-κλειδί» της τυπικής απόδειξης της πυκνότητας. Η
Δραστηριότητα Δ, που εισάγει την κίνηση στον άξονα, είναι
προπαρασκευαστικό για τη Δραστηριότητα Ε στην οποία φαίνεται το που
θέλουμε να φτάσουμε (στο διάστημα (α,β)). Η Δραστηριότητα Ζ, μέσα
από το παιχνίδι και τη συζήτηση, επικυρώνει το αποτέλεσμα (πάντα θα
υπάρχει ρητός). Εδώ μπορεί να γίνει μία ενδιαφέρουσα παρέμβαση από
τον εκπαιδευτικό με ερωτήσεις όπως: «Υπάρχει περίπτωση να κάνετε την
αντίπαλη ομάδα να μην μπορεί να κερδίσει;». Ένα χαρακτηριστικό των
δραστηριοτήτων που ίσως δεν είναι εμφανές είναι ότι αυτές που απαιτούν
γενίκευση (Γ, Ε και Ζ) είναι ανοιχτές με την έννοια ότι δεν επιδέχονται
μοναδική απάντηση. Συγκεκριμένα μπορεί κάποιοι μαθητές, ωθούμενοι
και από τις Δραστηριότητες Α και Δ που κινούνται σε συγκεκριμένα
αριθμητικά πλαίσια, να σκεφτούν τους αριθμούς, ρητούς ή πραγματικούς,
στη δεκαδική τους μορφή. Ενδέχεται τότε να διαπιστώσουν, για
παράδειγμα στην Δραστηριότητα Ε, ότι μπορούν να βρίσκουν πάντοτε
ρητό σε οποιοδήποτε διάστημα αφού αν το διάστημα έχει άκρα ρητούς
μπορούν να παίρνουν το ημιάθροισμά τους, ενώ αν έχει άρρητο άκρο να
διακόπτουν κατάλληλα τα δεκαδικά του ψηφία ώστε να προκύψει ρητός,
δηλαδή να βρουν αλγορίθμους εφαρμογής της εικασίας στην οποία θα
οδηγηθούν. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων είναι ότι
κινούνται ανάμεσα στην εικασία (π.χ. «πάντα μπορώ να βρίσ κω ρητό σε
ένα διάστημα οσοδήποτε μικρό») και την τυπική απόδειξη (π.χ. «αφού δεν
μπορεί να ισχύει το ΙΙ της Δραστηριότητας Ε» που αν μεταφραστεί
συμβολικά, αποτελεί και το βασικό σημείο της τυπικής απόδειξης), ένα
χώρο που πολλές δραστηριότητες αγνοούν.
Διδακτικός στόχος κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη
ήταν η εμπλοκή όλων των μαθητών με αυτές μέσα από τη συνεργασία σε
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ομάδες και η δημιουργία συζήτησης πάνω στις σκέψεις τους. Δεν μας
ενδιέφεραν τόσο οι αλγοριθμικές τους παραγωγές, όσο οποιαδήποτε
αυθεντική σκέψη και διερεύνηση που θα μπορούσε να προκύψει από τις
δραστηριότητες. Πράγματι οι ομάδες συνεργάστηκαν, διερεύνησαν και
δούλεψαν με τις δραστηριότητες.
Στη Δραστηριότητα Α, μόνο μία από τις τρεις ομάδες (η ομάδα 3),
επέλεξε μη φυσικές τιμές για τα α, β (15/16 και 1). Χρειάστηκε όμως
παρέμβαση στη συνέχεια για να διαχειριστούν τους αριθμούς αυτούς. Οι
άλλες δύο ομάδες δούλεψαν στα διαστήματα (4, 6) και (4, 5).
Στη Δραστηριότητα Β, η ομάδα 3, μετά από πρόταση κάποιου μέλους
της χρησιμοποίησε χωρίς πολλή σκέψη τον αριθμό ν=150, άρα ως
κλασματική μονάδα το 1/150. Στην ομάδα 2 ένας μαθητής σκέφτεται
δυνατά: «Όσο μεγάλο κι αν είναι το ν δηλαδή όσο μικρός κι αν είναι…
χμ! έτσι κι αλλιώς υπάρχουν απειροελάχιστοι…». Οι μαθητές της ομάδας
1 έδειχναν επιφυλακτικοί, σκέφτονταν τις πράξεις που θα μπορούσαν να
επακολουθήσουν με το ν που θα επιλέξουν και καθυστερούσαν. Οι ομάδες
1 και 2 επέλεξαν τελικά ν=2 άρα ως κλασματική μονάδα το 1/2.
Στη Δραστηριότητα Γ, ένας μαθητής της ομάδας 1 αναρωτιέται: «Όταν
έχουμε έναν αριθμό, πάντα θα υπάρχει μικρότερος, αλλά πώς το ξέρουμε
αυτό;». Ένας άλλος μαθητής προτείνει να δώσουν ένα παράδειγμα και
ένας τρίτος να το αποδείξουν με απαγωγή σε άτοπο. Τελικά γράφουν:
«Γιατί έστω ένας αριθμός ν, πάντα θα υπάρχει ο ν+1» δηλαδή πιστεύουν
ότι επειδή οι φυσικοί δεν «τελειώνουν ποτέ» (Αρχιμήδεια ιδιότητα), η
απάντηση στη Δραστηριότητα Γ είναι καταφατική (που είναι η αρχή
Αρχιμήδους-Ευδόξου). Στην ομάδα 2 μπερδεύονται και στη θέση του ν
βάζουν δεκαδικό αριθμό. Προτιμούν να σκέπτονται με δεκαδικούς:
«…και το 0,0000001 να πάρουμε, πάλι μικρότερο θα υπάρχει».
Καταλήγουν: «αν ο αριθμός [το πλάτος του διαστήματος έχει 1.000.000
μηδενικά μετά την υποδιαστολή, θα πάρουμε έναν αριθμό με 2.000.000
μηδενικά!». Περιέργως και στην ομάδα 3 υπήρχε μπέρδεμα για το είδος
του αριθμού που μπαίνει στη θέση του ν. Η έμφαση πάντως δόθηκε στο
γεγονός ότι «το κλάσμα μικραίνει απεριόριστα όσο μεγαλώνει ο
παρανομαστής» δηλαδή στο να βρουν ένα κλάσμα οσοδήποτε μικρό.
Στη Δραστηριότητα Δ, οι ομάδες1 και 2 που είχαν πάρει ως κλασματική
μονάδα ½ βρήκαν εύκολα πολλαπλάσιά της: «Βάλαμε το ½, ωραία, ½, 1,
3/2, 2, 5/2… μπορούμε και το 100/2 = 50!». Στην ομάδα 3, που είχαν
πάρει ως κλασματική μονάδα το 1/150 μπερδεύτηκαν με τα κλάσματα και
με την έννοια του πολλαπλασίου της κλασματικής μονάδας. Χρειάστηκε
να επέμβουμε για να το ξεπεράσουν και να μπουν στην ουσία της
δραστηριότητας.
Στη Δραστηριότητα Ε, η ομάδα 1 που είχε διαλέξει αρχικά το διάστημα
(4, 5) και κλασματική μονάδα το ½, βρήκε ένα πολλαπλάσιο του ½ μέσ α
στο διάστημα (4, 5) το 9/2. Ωστόσο ένα μέλος της ομάδας είχε
μπερδευτεί διαβάζοντας και την περίπτωση ΙΙ της Δραστηριότητας γιατι
έβρισκε διαδοχικά πολλαπλάσια πριν από το διάστημα (α, β), άρα έξω
από το (α, β). Οι συμμαθητές του προσπαθούσαν να του εξηγήσουν, αλλά
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όλη η ομάδα δυσκολεύτηκε να διατυπώσει μια απάντηση σε γενικότερη
μορφή. Τελικά έγραψαν: «α=4, β=5, 1/ν = ½. Για να είναι πολλαπλάσιο
του 1/ν μέσα στο (α, β) πρέπει α < μ/ν <β. Υπάρχει τουλάχιστον ένας
αριθμός μ, όπως π.χ. το μ = 9». Στην ομάδα 2 αντιμετώπισαν αρκετά
προβλήματα. Ενώ μία μαθήτρια είπε «Είναι τόσοι πολλοί οι αριθμοί που
κάποιος, έστω ένας, θα πέσει μέσα», ένας συμμαθητής της αντέκρουσε:
«Μπορεί να βγάλουμε ότι και η ΙΙ περίπτωση ισχύει». Προσπαθώντας να
βρουν αν υπάρχει περίπτωση να ισχύει το ΙΙ δοκίμαζαν με μεγαλύτερα και
μικρότερα διαστήματα από το (4, 6) που είχαν επιλέξει αρχικά.
Συζητούσαν ότι «…για φυσικούς α, β ισχύει, αλλά για δεκαδικούς όχι».
Τελικά τα προβλήματα δεν τους άφησαν να ξεκαθαρίσουν την απάντηση
και να ασχοληθούν με την επόμενη ερώτηση. Στην ομάδα 3
δυσκολεύτηκαν με την κλασματική μονάδ απου είχαν διαλέξει δηλαδή το
1/50. Χρειάστηκε παρέμβαση και υπολογιστής τσέπης για να βρουν ένα
πολλαπλάσιο αυτής (το 141/150) που ανήκει στο διάστημα (15/16, 1)
που επίσης είχαν επιλέξει. Κατανοούν ότι δεν μπορεί να ισχύει η
περίπτωση ΙΙ, αλλά χωρίς να γενικεύουν τον συλλογισμό τους για να το
δικαιολογήσουν.
Στη Δραστηριότητα Ζ, οι ομάδες 1 και 3 που ασχολήθηκαν, το έκαναν με
ενθουσιασμό. Η ομάδα 3, ενώ στην αρχή σκέφτηκε να δώσει στην ομάδα
1 ένα διάστημα με κλασματικά άκρα, στη συνέχεια επειδή και οι ίδιοι
είχαν προβλήματα στον χειρισμό κλασμάτων, έδωσαν το (0,54321,
0,54322), ενώ τα άκρα κάθε διαστήματος που τους έδινε η ομάδα 1 το
μετέτρεπαν σε δεκαδικό. Καμία ομάδα όμως δεν απάντησε αν σε κάθε
διάστημα (α, β), θα υπάρχει πάντα ένας ρητός.
Από την εμπλοκή των μαθητών με τις δραστηριότητες προέκυψαν έτσι
παρατηρήσεις σε πολλά επίπεδα. Αρχικά οι δραστηριότητες εξασφάλισαν
την εμπλοκή όλων των μαθητών, οι οποίοι όμως αντιμετώπισαν διάφορα
διαδικαστικά προβλήματα σχετικά κυρίως με τον χειρισμό κλασμάτων.
Δυσκολίες επίσης αντιμετώπισαν οι μαθητές με τα ερωτήματα γενίκευσης.
Για παράδειγμα, κάποιοι θεωρούσαν ότι πάντα μπορούμε να βρούμε ένα
1
κλάσμα
σε ένα διάστημα (α, β) οσοδήποτε μικρό, διότι «οι αριθμοί
ν
είναι άπειροι». Συνέδεαν δηλαδή τη μη ύπαρξη επόμενου στους ρητούς με
την απειρία τους και όχι με την πυκνότητά τους. Χρειάστηκε παρέμβαση
με ερωτήσεις όπως «και οι φυσικοί είναι άπειροι, αλλά κάθε φυσ ικός έχει
επόμενο» για να δημιουργηθεί μια συζήτηση. Οι δυσκολίες που
αντιμετώπισαν οι μαθητές με τον χειρισμό των αριθμών και τα ερωτήματα
γενίκευσης περιόρισαν και την εμπλοκή τους με αποδεικτικές διαδικασίες
στα αντίστοιχα ερωτήματα των δραστηριοτήτων.

Συμπεράσματα - Συζήτηση
Στην εργασία αυτή προτείναμε δραστηριότητες σχετικές με τη, βασική
για την εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες, ιδιότητα της πυκνότητας των
ρητών στους πραγματικούς αριθμούς, και αναφέραμε τα αποτελέσματα
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από την εφαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στην τάξη. Οι
δραστηριότητες σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε να οδηγούν τους μαθητές με ένα
διαισθητικό τρόπο στα βήματα της τυπικής απόδειξης της πυκνότητας των
ρητών στους πραγματικούς αριθμούς και η εφαρμογή τους
δραστηριοτήτων στην τάξη εξασφάλισε το ενδιαφέρον και την εμπλοκή
όλων των μαθητών. Ωστόσο, ανιχνεύθηκαν παρανοήσεις και δυσκολίες με
τον χειρισμό των αριθμών και τις διαδικασίες γενίκευσης εικασιών που
εντοπίζονται από την ερευνητική βιβλιογραφία, ενώ επετεύχθη εν μέρει η
μετάβαση των μαθητών από τον συγκεκριμένο στον αφηρημένο τρόπο
σκέψης μέσα από τις δραστηριότητες.
Οι μαθητές διερευνώντας, με αφορμή τις δραστηριότητες, εργάσθηκαν σε
ομάδες κατασκευάζοντας μόνοι τους νοήματα για τους αριθμούς με βάση
τις προτεινόμενες δραστηριότητες και όχι προσπαθώντας να κατανοήσουν
έτοιμες και αφηρημένες πληροφορίες και νοήματα. Ο ρόλος τους στην
τάξη εκφράστηκε με όρους συμμετοχής και αλληλεπίδρασης με τους
συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς. Μέσα από τη δράση, το βίωμα,
τον πειραματισμό, τη συνεργασία και την επιχειρηματολογία, είχαν την
ευκαιρία να εμβαθύνουν και να δημιουργήσουν νοήματα για την ιδιότητα
της πυκνότητας των ρητών στους πραγματικούς αριθμούς και να τα
διαπραγματευθούν. Σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τις προτεινόμενες
δραστηριότητες και σε άλλους μαθητές και να συγκρίνουμε τα
αποτελέσματα, καθώς και να τις επεκτείνουμε.
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Παράρτημα
[Δραστηριότητα Α] Δώστε τιμές στο α και στο β, όσο κοντά (μεταξύ
τους) θέλετε, σημειώστε τες στο σχήμα και σημειώστε στο σχήμα τη
διαφορά β-α:

Η διαφορά β – α =
[Δραστηριότητα Β] Μπορείτε να βρείτε κάποιο φυσικό αριθμό ν, ώστε
1
1
β α ; Σημειώστε τις τιμές των α, β,
στο παρακάτω σχήμα :
ν
ν

[Δραστηριότητα Γ] Πιστεύετε ότι για οποιοδήποτε θετικό πραγματικό
1
αριθμό, όσο μικρός και αν είναι, θα υπάρχει πάντα κλάσμα
που θα
ν
είναι μικρότερο από αυτόν τον αριθμό; Εξηγήστε τη σκέψη σας.
[Δραστηριότητα Δ] Σημειώστε στον παρακάτω άξονα τα 5 πρώτα
πολλαπλάσια του κλάσματος που βρήκατε στο ερώτημα [Β], στον
παρακάτω άξονα.
Και κάπου …πέρα στον άξονα, ένα μεγάλο πολλαπλάσιό του, πχ το
100στό.

1
ως «βηματισμό» πάνω
ν
1
2 3
στην αριθμογραμμή , παίρνουμε τα πολλαπλάσιά του , δηλαδή τα , ,
ν ν
ν
μ
…, , … προχωρώντας προς το διάστημα (α,β) που έχετε ορίσει.
ν

[Δραστηριότητα Ε] Χρησιμοποιώντας το μήκος

Ποια από τις δύο περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω πιστεύετε
ότι ισχύει;
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
42
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[Ι] Κάποια στιγμή, κάποιο πολλαπλάσιο του
μέσα» στο διάστημα (α,β).

1
που διαλέξατε θα «πέσει
ν

[ΙΙ]

Μπορεί να υπάρξει ένα τόσο «μεγάλο βήμα» έτσι ώστε κάποιο
μ
1
πολλαπλάσιο του , για παράδειγμα το
να είναι πριν από το α και το
ν
ν
μ +1
επόμενό του
μετά από το β; Με άλλα λόγια, κανένα από τα
ν
1
πολλαπλάσια του
να μην «πέσει μέσα» στο διάστημα (α,β).
ν

[Δραστηριότητα Ζ] Παιχνίδι:
Κάθε ομάδα θα δώσει σε μια άλλη ομάδα ένα διάστημα, όσο μικρό θέλει
και η «αντίπαλη» ομάδα πρέπει να προσπαθήσει να βρει στο διάστημα
αυτό ένα ρητό αριθμό.
Διάστημα:
(

,

Ο ρητός που βρήκαμε:

)

Συζητήστε με τους συμμαθητές αν σε κάθε διάστημα (α, β), όσο μικρό κι
αν σκεφτείτε, θα υπάρχει πάντα ένας ρητός αριθμός;
Πού καταλήξατε;
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Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
shasapis@sch.gr
http://users.sch.gr/shasapis
Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αποτελεί ουσιαστικά μία
πρόσκληση – πρόταση για τη διοργάνωση ενός πανελλήνιου
διαγωνισμού Μαθηματικών προς τους συναδέλφους των Π.Π.Σ.
και άλλων ενδιαφερόμενων σχολείων ή φορέων. Η ιδιαιτερότητα
της πρότασης αφορά στην ομαδική συνεργασία που προτείνεται
για αυτόν τον διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών, καθώς επίσης και η
προσθήκη δραστηριοτήτων πέραν αυτών της επίλυσης
προβλημάτων ατομικά ενός κλασικού μαθηματικού διαγωνισμού.
Ο συναγωνισμός που τόσο καλά αναπτύσσεται και συντείνει στην
πλήρη ανέλιξη των μαθητών μας πρέπει να συνεπικουρείται και
από την ανάπτυξη συνεργατικών δεσμών μεταξύ τους, ώστε να
επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν πληρέστερη γνωστική και κοινωνική
εξέλιξη της προσωπικότητάς τους, που θα ωθήσει στη μετεξέλιξη
των μαθητών σε άρτιους επιστήμονες. Η αριστεία δεν μπορεί να
βασίζεται μόνο σε γνωστικούς, καλλιτεχνικούς ή άλλους
παράγοντες δεξιοτήτων, χωρίς σε αυτήν να περιλαμβάνεται και
ανάπτυξη της ικανότητας λειτουργίας ως μέλους μίας ομάδας προς
επίτευξη ενός υψηλού στόχου. Ειδικά, όσον αφορά στην Ελληνική
πραγματικότητα, όπου είναι δεδομένη η έλλειψη μίας παρόμοιας
κουλτούρας συνεργασίας αποτελεί ουσιαστική ανάγκη.
Λέξεις κλειδιά : Μαθηματικοί διαγωνισμοί, ομαδικοί μαθηματικοί
διαγωνισμοί, αριστεία, ταλαντούχοι μαθητές, συνεργασία, έρευνα,
επίλυση προβλήματος, σχολικά μαθηματικά.

Εισαγωγή
Γενικά, σε πολλές χώρες υπάρχουν πολλών ειδών μαθηματικοί
διαγωνισμοί,
όπως:
ενδοσχολικοί,
μεταξύ
ομάδων
σχολείων,
περιφερειακοί, εθνικοί, διεθνείς, τελευταία ομαδικοί κ.ά. Υπάρχουν
έρευνες που συμπεραίνουν ότι η ανταγωνιστική προσέγγιση στη γνώση
δρα θετικά και οδηγεί στην επίτευξη υψηλότερων στόχων, αλλά και άλλες
οι οποίες οδηγούν σε αντίθετα συμπεράσματα Trasher (2008)[24]. Ακόμα
και ειδικοί επί του θέματος έχουν διιστάμενες απόψεις. Υπάρχει ό μως ένα
πλαίσιο, όπου εντάσσονται μερικά κοινά χαρακτηριστικά όλων.
Καταρχάς, οι διαγωνισμοί είναι απαραίτητοι για κάθε εκπαιδευτικό
σύστημα, διότι βοηθούν τους διαγωνιζόμενους να θέτουν υψηλούς
στόχους, άρα να μαθαίνουν να κυνηγούν την πρόοδο. Επίσης, παρ έχουν
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ουσιαστικές δραστηριότητες στους χαρισματικούς μαθητές ή τους υψηλής
ικανότητας στα Μαθηματικά μαθητές, οι οποίοι πλέον με τον τρόπο
επιλογής με εξετάσεις εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα στα Π.Π.Σ.
Ωθούν αρκετούς από τους καλύτερους στα Μαθηματικά μαθητές στην
ενασχόλησή τους με τις επιστήμες. Από την άλλη πλευρά, μία διαρκώς
ανταγωνιστική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει και σε δυσλειτουργίες, οι
οποίες μπορούν να εκτείνονται από έναν απλό κορεσμό για τα
μαθηματικά προβλήματα έως και περιορισμό της δημιουργικότητας των
μαθητών. Ακόμα, η επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με επαγγελματίες
ερευνητές, απαιτεί και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπεισέρχονται
σε όλους τους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Τέτοια είναι η δυνατότητα
έκφρασης της δημιουργικότητας του ερευνητή ως μέλους μίας ομάδας,
δηλαδή η συνεργασία μέσα από τους κανόνες μίας ομάδας, αλλά και η
διερεύνηση και η ικανότητα δημιουργίας και μετατροπής προβλημάτων.
Όλα τα προηγούμενα, σύμφωνα με τη Γνωστική Ψυχολογία, είναι
κατάλληλο να αναπτύσσονται ήδη σε μικρές ηλικίες, όπως είναι οι
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατάλληλες κάθε φορά
δραστηριότητες, οι οποίες να αποτελούν και παράγοντες διασκέδασης και
αναγνώρισης της ομορφιάς στην επίλυση ενός προβλήματος μαθηματικών.
Στη διεθνή πρακτική, διοργανώνονται τα τελευταία 10 χρόνια αρκετοί
μαθηματικοί διαγωνισμοί που διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ
άλλοι ομαδικοί διαγωνισμοί που υπάρχουν από τη δεκαετία του 80
εντάσσουν αρκετά από αυτά.
Στην παρούσα εισήγηση αναλύονται οι ομοιότητες και διαφορές
ερευνητικών και διαγωνιστικών μαθηματικών, εξετάζονται τα
χαρακτηριστικά που συμπληρώνουν έναν ομαδικό μαθηματικό
διαγωνισμό και προτείνονται μερικές δραστηριότητες, οι οποίες είτε
υπάρχουν σε μερικούς από τους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται
συνοπτικά, είτε αποτελούν νέες προτάσεις.

Μία συνολική θεώρηση των διαγωνισμών
Μερικά από τα πλεονεκτήματα των μαθηματικών διαγωνισμών, όπως αυτά
αναγνωρίζονται
από
τους
Siu(2013)[21],
Zawaira(2007)[30],
Toh(2012)[26],
Bricknel(2008)[1],
Kenderov(2006)[9],
Trasher(2008)[24] κ.ά. αποτελούν μία σημαντική πρόκληση, τόσο για
τους δασκάλους, όσο και για τους μαθητές. Επιπλέον για τους μαθητές
δημιουργούνται κίνητρα, είναι ευκαιρία για την ενεργή συμμετοχή τους,
για να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες μόνοι τους, να καλλιεργήσουν την
υπομονή και την επιμονή τους (ένα πρόβλημα μπορεί να χρειαστεί
παραπάνω από μιάμιση ώρα για να λυθεί σε ένα διαγωνισμό), μαθαίνουν
στους μαθητές να εκφράζουν τις λύσεις τους, πλήρεις ή μη, καθαρά και με
λογική δομή, ωθούν στην αναζήτηση επιπλέον λύσεων ή της καλύτερης
λύσης και αποτελούν μία καλή ευκαιρία για να αναγνωριστούν οι
καλύτεροι λύτες προβλημάτων. Επίσης, αποτελούν αφορμή για τη μελέτη
μη συνηθισμένων προβλημάτων εκτός του Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών και εμπλουτισμού του προγράμματος Μαθηματικών για
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ταλαντούχους μαθητές, όπως προβλέπεται σε πολλές χώρες, οι οποίοι
εξάλλου μπορεί να αποκαλυφθούν μέσα από τους ίδιους τους
διαγωνισμούς. Τέλος, μπορεί να προωθούν την ομαδική εργασία και τον
ενθουσιασμό για τα μαθηματικά προβλήματα.
Οι διαγωνισμοί είναι μία από τις αναγκαίες προβλέψεις που πρέπει να
υπάρχει στα Π.Π.Σ. για τους μαθητές τους, αφού μεταξύ αυτών και λόγω
και των εξετάσεων εισαγωγής είναι πολύ πιθανό να βρεθούν και
μαθηματικά προικισμένοι μαθητές και σύμφωνα με τη Bricknel(2008) [1]
μία από τις προβλέψεις που πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ άλλων είναι και
η διεξαγωγή και συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Ο στόχος είναι διττός:
αφενός να ανιχνευθούν πιθανά μαθηματικά ταλέντα, αφετέρου να ενισχυθεί
και εμπλουτισθεί το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών, κάτι που είναι
αναγκαίο για αυτούς τους ταλαντούχους μαθητές Kalman(2002) [8].
Διαγωνισμοί, επιστήμη, έρευνα
Ένα από τα αναφερόμενα πλεονεκτήματα και από τις βασικές επιδιώξεις
των μαθηματικών διαγωνισμών Kenderov(2006) [9] αποτελεί και η έλξη –
μετά την αναγνώριση – μαθηματικά ταλαντούχων μαθητών για
επαγγελματική σταδιοδρομία στις επιστήμες και την έρευνα. Παρότι,
όπως διαφαίνεται παρακάτω, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τη
συσχέτιση επιτυχόντων σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και επιτυχημέ νων
ερευνητών, δεν αμφισβητείται ότι κάποια κύρια χαρακτηριστικά
ορισμένων σωστά δομημένων διαγωνισμών είναι εξαιρετικά χρήσιμα και
σε μία περαιτέρω πορεία στην έρευνα.
Ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες που επηρεάστηκε και
αναγνώρισε νωρίς (1929) την αξία των διαγωνισμών για την ώθηση νέων
επιστημόνων, ο John von Neumann, που γεννήθηκε στην Ουγγαρία,
έγραψε προς έναν καθηγητή του:
...είχα την ευκαιρία αρκετές φορές να μιλήσω στον Leo Szilard για τους
μαθητικούς διαγωνισμούς της Ένωσης Μαθηματικών και φυσικών
επιστημών Eotvos, για το γεγονός ότι οι νικητές των διαγωνισμών της
γίνονται, μεταξύ των μαθηματικών και φυσικών, υψηλά αναγνωρισμένοι
επιστήμονες. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερα κακή φήμη των
εξετάσεων παγκοσμίως νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί τ εράστιο επίτευγμα
ότι η επιλογή αυτή έχει λειτουργήσει με 50% επιτυχία στη διάγνωση των
μαθηματικά ταλαντούχων μαθητών...
Συχνά, η μελλοντική επαγγελματική πραγματικότητα ενός νέου ανθρώπου
προκαθορίζεται από την πρώτη επιτυχία. Έτσι, κάποιος που έχει
ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και επιδείξει επιτυχία σε αυτά, μέσα από
δουλειά και κόπο αποκτά ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσει. Οπότε οι
μαθηματικοί διαγωνισμοί μπορούν να αποτελέσουν μέσο προσέλκυσης
νέων ικανών «μυαλών» σε μαθηματικά και επιστήμες γενικότερα. Για
παράδειγμα, η Ουγγαρία είναι μία χώρα που έχει παράξει πολλούς,
αναλογικά με τον πληθυσμό της, σημαντικούς μαθηματικούς τα τελευταία
τουλάχιστον 100 έτη και έχει μακρά ιστορία στους μαθηματικούς
διαγωνισμούς, τόσο σε επιτυχίες, όσο και όσον αφορά την ένταξή τους
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στο εκπαιδευτικό της σύστημα Zawaira(2009)[30]. Ο Terence Tao [22],
αναφέρει ότι διασκέδασε ιδιαίτερα με τις εμπειρίες του από τους
σχολικούς μαθηματικούς διαγωνισμούς τη δεκαετία του '80 και όπως σε
κάθε άλλο σχολικό αθλητικό γεγονός υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο
συγκίνησης στη συμμετοχή με άλλους μαθητές παρομοίων ενδιαφερόντων
σε μία διαγωνιστική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι μαθηματικοί
διαγωνισμοί παρουσιάζουν και τα μαθηματικά που δεν είναι μόνο για
βαθμούς και εξετάσεις. Εντούτοις, οι μαθηματικοί διαγωνισμοί κατά τη
γνώμη του, αποτελούν πολύ διαφορετικές δραστηριότητες τόσο σε σχέση
με τη μάθηση στα Μαθηματικά, όσο και με τη μαθηματική έρευνα.
Τελικά, κατά τον Tao, τα Μαθηματικά των διαγωνισμών είναι εγγύτερα
προς την έρευνα από τα σχολικά Μαθηματικά. Αν μάλιστα, ταυτίζονταν
λιγότερο με τη έννοια της μαθηματικής ευφυίας Lesswrong [10] - κάτι που
φαίνεται να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αν κρίνουμε από
την αύξηση των συμμετοχών στους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. - τότε θα
ήταν και περισσότερα τα οφέλη για την επιστήμη. Κατά τον Goro
Shimura, στο Lesswrong [10], πολλά από τα προβλήματα που
εμφανίζονται σε διάφορες εξεταστικές διαδικασίες είναι τεχνητά και
απαιτούν μερικά έξυπνα τεχνάσματα. Έτσι, στη διδασκαλία του απέφευγε
τέτοιου είδους προβλήματα, αφού κατά την άποψή του οι νέοι που
ενδιαφέρονται σοβαρά για τα μαθηματικά δεν έχουν τίποτα να χάσουν
από αυτά. Επίσης, ο Andrew Wiles ισχυρίστηκε σε διάλεξή του το 2001,
στο Lesswrong[10], ότι οι μαθηματικοί διαγωνισμοί και τα προβλήματά
τους στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στη μαθηματική
πρακτική. Μία ουσιαστική διαφορά, κατά τον Wiles, όπως έχει αναφερθεί
και αλλού στο παρόν κείμενο, είναι ότι η δημιουργία νέων μαθηματικών
έχει τη δυσκολία ότι δεν γνωρίζεις τι ακριβώς προσπαθείς να αποδείξεις ή
ακόμα χειρότερα αν αυτό είναι αληθές, σε αντίθεση με τα προβλήματα
των περισσότερων μαθηματικών διαγωνισμών, όπου είναι δεδομένη η
ύπαρξη λύσης, καθώς επίσης και η ανελαστικότητα, ως προς τη μεταβολή
των δεδομένων και των ζητούμενων του προβλήματος. Ο William
Thurston, βραβευμένος με το μετάλλιο Fields, γράφει στο
Thurston(1990) [25]:
...οι διαγωνισμοί είναι διασκεδαστικοί, ενδιαφέροντες και διδακτικά
αποτελεσματικοί για τους ανθρώπους που είναι επιτυχημένοι σε αυτούς.
Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπου αναγκάζουν τους συμμετέχοντες
να ενταχθούν είτε στην κατηγορία των μαθηματικά ταλαντούχων, είτε των
λιγότερο ταλαντούχων. Επίσης, δίνουν έμφαση στην ταχύτητα, εις βάρος
της βαθιάς σκέψης. Δίνουν έμφαση σε προβλήματα – γρίφους με κάποιο
κρυμμένο τέχνασμα, παρά σε πιο πραγματικά προβλήματα, στα οποία μία
συστηματικότερη και επίμονη προσέγγιση είναι σημαντικότερη. Αυτό
αποθαρρύνει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι τόσο γρήγοροι ή
αρκετά προετοιμασμένοι, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι
εξαιρετικά αποτελεσματικοί αν δούλευαν σε προβλήματα χωρίς την πίεση
του χρόνου. Μερικοί από τους καλύτερους των μαθηματικών διαγωνισμών
γίνονται επίσης καλοί μαθηματικοί, αλλά υπάρχουν επίσης πολλοί καλοί
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μαθηματικοί, οι οποίοι δεν υπήρξαν αντίστοιχα επιτυχημένοι σε
μαθηματικούς διαγωνισμούς. Η ταχύτητα είναι βοηθητική στα
μαθηματικά, αλλά αποτελεί μόνο έναν από τους παράγοντες που
συνεισφέρουν.
Ο Timothy Gowers, επίσης βραβευμένος με το μετάλλιο Fields, στο
βιβλίο του Gowers(2002) [7], γράφει:
...η αρνητική επίδραση που έχει η λέξη ταλαντούχος-ιδιοφυία, είναι
τεράστια. Όταν γράφω ιδιοφυία εννοώ κάποιον, ο οποίος μπορεί να κάνει
εύκολα, σε μικρή ηλικία, κάτι που σχεδόν κανένας άλλος δεν μπορεί να
κάνει εκτός μετά από πολλά χρόνια εξάσκησης και αν μπορεί και τότε. Τα
επιτεύγματα των ιδιοφυών ανθρώπων έχουν ένα είδος μαγείας, είναι σαν ο
εγκέφαλός τους να λειτουργεί αποτελεσματικότερα από τον δικό μας,
αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Κάθε ένα – δυο χρόνια έρχεται
στο Cambridge ένας φοιτητής που μπορεί να λύσει σε λίγα λεπτά ένα
πρόβλημα,
το
οποίο
στους
περισσότερους
ανθρώπους
–
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πρόκειται να τον διδάξουν, απαιτεί
ώρες ή περισσότερο. Όταν συναντάς ένα τέτοιο άτομο απλά κάθεσαι πίσω
και τον θαυμάζεις. Παρόλα αυτά, αυτοί οι εκπληκτικοί άνθρωποι δεν είναι
πάντα οι περισσότερο επιτυχημένοι μαθηματικοί ερευνητές. Αν θέλεις να
επιλύσεις ένα πρόβλημα, το οποίο απέτυχαν πριν από εσένα να λύσουν
άλλοι επαγγελματίες μαθηματικοί, η ευφυΐα, όπως τη θεώρησα παραπάνω,
δεν είναι ούτε αναγκαία, αλλά περισσότερο ούτε και ικανή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Andrew Wiles και το διάσημο
τελευταίο θεώρημα του Fermat που έλυσε επιτυχώς, χωρίς να ανήκει στην
κατηγορία των ιδιοφυιών, όπως την όρισα προηγουμένως.
Παρόμοιες εμπεριστατωμένες απόψεις μπορεί να αναζητήσει και να βρει
κανείς και από άλλους διάσημους μαθηματικούς και ιδιαίτερα
επιτυχημένους (πχ Grothendieck μετάλλιο Fields, Hardy, κ.ά.). Τελικά,
όλες οι απόψεις για τους διαγωνισμούς συγκλίνουν ή αναφέρουν τη φύση
των προβλημάτων που τίθενται και τον τρόπο διεξαγωγής των
διαγωνισμών. Τα κλειστού τύπου προβλήματα, με δεδομένη την ύπαρξη
μίας απάντησης – χωρίς τη δυνατότητα μεταβολής τους, ο περιορισμένος
χρόνος και η αναγκαιότητα για την επιτυχία, όπου υπεισέρχονται στους
διαγωνισμούς αποτελούν ισχυρά αντεπιχειρήματα για τη χρησιμότητά
τους.
Προετοιμασία και μορφή των προβλημάτων
Εξάλλου, αν η διδασκαλία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εξάσκηση
δεξιοτήτων και διαδικασιών, οι μαθητές δεν αναπτύσσουν υψηλής τάξης
επιδεξιότητες σκέψης (H.O.T. = Higher Order Thinking), οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών, παρότι
τέτοιου είδους δεξιότητες μπορούν εύκολα να γίνουν κτήμα των μαθητών,
οι οποίοι μπορούν να τις χρησιμοποιούν Schoenfeld(1985)[19].
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ελληνικής σχολικής πραγματικότητας
αποτελούν οι μαθηματικές γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές – υποψήφιοι
των Πανελλαδικών εξετάσεων. Μπορούν να χρησιμοποιούν υψηλής
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στάθμης θεωρήματα της μαθηματικής ανάλυσης (Rolle, Fermat, Μέσης
τιμής, κ.ά.) με επιδέξιους τρόπους για να αποδείξουν μία ανισότητα ή την
ύπαρξη ενός αριθμού με συγκεκριμένες ιδιότητες, αλλά δύσκολα
ανταποκρίνονται σε ένα πρόβλημα που απαιτεί τη χρήση της παραγώγου
ως ρυθμού μεταβολής ή τη γεωμετρική ερμηνεία κάποιου από τα εν λόγω
θεωρήματα.
Μεταξύ των φερόμενων ως μειονεκτημάτων των μαθηματικών
διαγωνισμών είναι και ο τρόπος προσέγγισης της επίλυσής τους από
αρκετούς διαγωνιζόμενους. Σύμφωνα με τον Siu (2013)[21] ακόμα και
διαγωνιζόμενοι που τα καταφέρνουν καλά σε διαγωνισμούς τείνουν να
αναζητούν «έξυπνες» και γρήγορες λύσεις, χωρίς όμως να αναπτύσσουν
την υπομονή και το πάθος να δουλέψουν συστηματικά για την επίλυση
ενός προβλήματος. Κατά συνέπεια, αναζητούν προβλήματα τα οποία
θεωρούν προσιτά προς αυτούς, υπό την έννοια ότι είναι καλώς
τοποθετημένα για αυτούς και αποφεύγουν να ασχοληθούν με ευρύτερες
καταστάσεις που περιγράφονται σε ένα πρόβλημα ή ένα ανοικτής μορφής
πρόβλημα. Η μαθηματική έρευνα από την άλλη πλευρά δεν έχει
προκαθορισμένες απαντήσεις, τις οποίες ο ερευνητής γνωρίζει ότι μπορεί
να βρει, απαιτεί εξερεύνηση της κατάστασης, βαθύτερη κατανόη σή της και
συχνά η δημιουργία μίας ερώτησης ή η αλλαγή της προβληματικής
κατάστασης μπορεί να είναι χρησιμότερη από την επίλυση ενός
προβλήματος μαθηματικών διαγωνισμών. Σε αυτήν την περίπτωση η
δημιουργικότητα είναι που διαφοροποιεί τις καταστάσεις. Εξάλλ ου, οι
καινοτόμες δημιουργίες, στις περισσότερες περιπτώσεις επίλυσης
πραγματικών προβλημάτων εμπλέκουν τη δημιουργικότητα του ερευνητή
– επαγγελματία, Davidson (2003) [5,σελ.127]. Δοθέντος ότι, σύμφωνα με
πολλούς ερευνητές π.χ. Romer(1994), η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη
θα ωθηθεί από καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καθίσταται σαφές ότι η
δημιουργικότητα είναι αυτή που πρέπει να αναπτύσσεται στα νεαρά άτομα
μίας σύγχρονης κοινωνίας. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας απαιτεί ένα
συνδυασμό γνωστικών και ψυχολογικών παραγόντων, των οποίων η εξέλιξη
επηρεάζεται και από το περιβάλλον. Έτσι, ανάμεσα σε χαρακτηριστικά
όπως κάποιες πτυχές την νοημοσύνης, γνωστικά χαρακτηριστικά,
προσωπικότητα ως ολότητα και κίνητρα, τα οποία ωθούν τη
δημιουργικότητα για τους μελλοντικούς επιστήμονες πρέπει να
αναπτυχθεί και η κοινωνικότητά τους, καθώς επίσης και η αποδοχή
κανόνων ομάδας Davidson (2003)[5].
Ένα άλλο χαρακτηριστικό μειονέκτημα που παρατηρείται συχνά σε λύσεις
θεμάτων σε διαγωνισμούς είναι οι ομοιόμορφες προσεγγίσεις στην
επίλυση των προβλημάτων από τα ανεξάρτητα μέλη μίας ομάδας
Siu(2013)[21]. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι ομάδες με υψηλό
βαθμό σε κάποιο πρόβλημα, παρουσιάζουν λύσεις των μελών τους εντελώς
παρόμοιες σε σκέψη και δομή. Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα μήπως η
εντατική προπόνηση για διαγωνισμούς περιορίζει την ανεξαρτησία, τον
αυθορμητισμό και τη φαντασία σε υψηλότερο βαθμό από το αναμενόμενο.
Εξάλλου, αποτελεί γενικότερο προβληματισμό Davidson(2003)[5] – όχι
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μόνο όσον αφορά τα μαθηματικά – η αρνητική επίδραση της γνώσης –
προετοιμασίας στη δημιουργική σκέψη κατά την επίλυση προβλημάτων.
Μαθηματικοί διαγωνισμοί και διασκέδαση
Στον πρόλογο των συγγραφέων στο «Η Αλίκη στη χώρα των αριθμών»
αναφέρεται ότι ο επαγγελματίας μαθηματικός είναι συγγενής με την ιδέα
ότι η διασκέδαση και οι σοβαρές προθέσεις δεν είναι ασύμβατες, αλλά το
ζήτημα είναι για τους συγγραφείς οι αναγνώστες να διασκεδάσουν, αλλά
ταυτόχρονα να μη χάσουν το μαθηματικό νόημα. Δηλαδή, τα
Μαθηματικά των διαγωνισμών, ως διαφορετικής μορφής προβλήματα
μπορούν να ενταχθούν με σωστή επιλογή και διαμόρφωση και στη
σχολική τάξη, ώστε να κερδίσουν οι μαθητές την ευκαιρία της επίλυσης
ενός προβλήματος. Δηλαδή, μπορούν να ενταχθούν στο σχολικό
πρόγραμμα προβλήματα που εκτός ενός διαγωνιστικού πλαισίου μπορούν
να αναδείξουν την ομορφιά των Μαθηματικών, αλλά και να προσελκύσουν
τους μαθητές στους διαγωνισμούς. Εξάλλου, έχει επισημανθεί
Kenderov(2006) [9] ότι αρκετοί από τους επιτυχημένους διαγωνιζόμενους
σε μαθηματικούς διαγωνισμούς που δεν ακολουθούν ερευνητική πορεία
στα Μαθηματικά ή έστω γενικότερα στις επιστήμες σταματούν να
ασχολούνται με τα Μαθηματικά, πλήρως κορεσμένοι από τις συμμετοχές
τους σε διαγωνισμούς. Ο Siu(2013)[21] αναφέρει ότι αν στο επίκεντρο
ενός διαγωνισμού βρίσκεται η νίκη και μόνο, τότε καλλιεργείται προς
τους μαθητές μία δυσαρέσκεια για ολόκληρη τη δραστηριότητα. Έτσι, η
πίεση για υψηλό σκορ σε προβλήματα μαθηματικών ολυμπιάδων μπορεί
να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να τονιστεί η
διασκεδαστική πλευρά των διαγωνισμών, έστω και αν απαιτούνται σε
μερικές περιπτώσεις μικρές μεταβολές των κανονισμών (πχ διαθέσιμος
χρόνος ή συνεργασίες διαγωνιζομένων). Ο Terence Tao[22] αναφέρει ότι
τα Μαθηματικά εκτός από βαθμούς και εξετάσεις, έχουν και τη
διασκεδαστική τους οπτική και τελικά προτρέπει τους μαθητές να
διασκεδάσουν με τα προβλήματα των διαγωνισμών, χωρίς όμως να
παραμελούν τις βαρετές – συνηθισμένες ασκήσεις της μαθηματικής
εκπαίδευσης. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι ανάλογα και οι
μαθηματικοί διαγωνισμοί δεν είναι μόνο επιτυχίες και υψηλοί βαθμοί,
αλλά και επικοινωνία.
Παραδείγματα μαθηματικών διαγωνισμών
Ο διαγωνισμός MCM (Mathematical Contest in Modelling) αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός επιτυχημένου ομαδικού
διαγωνισμού Parker(1999)[13]. Διεξάγεται από το 1985 με ομάδες τριών
φοιτητών. Επικεντρώνει στις πρακτικές εφαρμογές των Μαθηματικών και
ζητείται από τους φοιτητές να επιλύσουν προβλήματα του πραγματικού
κόσμου. Η συμμετοχή των φοιτητών στο διαγωνισμό αναπτύσσει ομαδικό
πνεύμα συνεργασίας και γεννά ενθουσιασμό στους συμμετέχοντες. Σε
αυτόν μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές λυκείων. Συνήθως δίνονται
δύο προβλήματα ένα διακριτού και ένα συνεχούς τύπου και οι ομάδες
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έχουν 89 ώρες από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα για να εργαστούν με
τα προβλήματα. Συγκεκριμένα, οφείλουν μέσα σε αυτό το διάστημα να
επιλέξουν με ποιο από τα δύο προβλήματα θα ασχοληθούν, να
ερευνήσουν το πρόβλημα, να σχεδιάσουν μία λύση, να την εφαρμόσουν,
να την αναλύσουν και να γράψουν μία τεχνική αναφορά στην οποία να την
παρουσιάζουν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν πηγές
βιβλιοθήκης ή διαδικτύου, αλλά όχι συμβουλές από ειδικούς. Σε τέτοιου
είδους διαγωνισμούς διακρίνονται χαρακτηριστικά που άρουν πιθανές
αρνητικές προεκτάσεις των διαγωνισμών Davidson(2003)[5], Lam(2012),
όπως η πίεση λόγω χρόνου, το αίσθημα αποτυχίας λόγω υπερβολικού
ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η συνεργατική μορφή τους.
Ο διαγωνισμός W.M.T.C. (World Mathematics Team Championship
[28]) δημιουργήθηκε από τους καθηγητές Zhou Guozhen (Κίνα) και
Quan K. Lam από το πανεπιστήμιο της California (USA) το 2010. Στην
πρώτη του διεξαγωγή συμμετείχαν 73 ομάδες από 11 χώρες σε τρία
επίπεδα: Junior, Intermediate και Advanced. Και οι δύο καθηγητές
πιστεύουν ότι η ομαδική έρευνα και η επικοινωνία είναι ουσιαστικές
δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν και ο διαγωνισμός αυτός είναι ένα
μέσο. Οι βασικές διαφοροποιήσεις αυτού του διαγωνισμού εστιάζονται
στα εξής χαρακτηριστικά:
α) Δίνει μεγαλύτερη σημασία στις ομάδες σε σχέση με τα άτομα. Οι
μαθηματικοί διαγωνισμοί θα έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο από τον
απλό προσδιορισμό των νικητών ή της εύρεσης των ατόμων με το
μεγαλύτερο Βαθμό. Αυτός ο διαγωνισμός προάγει το πνεύμα της
συνεργασίας και της οργάνωσης των δεξιοτήτων των μαθητών. Οι μαθητές
πρέπει να μάθουν πώς να μοιράζονται μεταξύ τους καθήκοντα
αποτελεσματικά και πώς μπορούν να δράσουν με τις ιδιαιτερότητές τους
(πλεονεκτήματα και αδυναμίες τους) στο πλαίσιο μίας ομάδας με
συγκεκριμένους στόχους. Πρέπει να διαχειριστούν το χρόνο τους ως
ομάδα, να ελέγχουν ο ένας τις απαντήσεις του άλλου στην περίπτωση
εύρεσης διαφορετικών λύσεων και να συντάσσουν την καλύτερη απάντηση.
Ο WTCM βραβεύει τόσο ομάδες, όσο και άτομα.
β) Οι διαγωνιζόμενοι ζουν μαζί και συμμετέχουν σε δραστηριότητες
αναψυχής και πολιτισμού όλοι μαζί. Οι μαθητές περνούν τέσσερις ημέρες
στο Πεκίνο διαγωνιζόμενοι, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες και
βλέποντας τα αξιοθέατα της πόλης. Γνωρίζονται μεταξύ τους και
αλληλεπιδρούν με τα μέλη όχι μόνο της ομάδας τους, αλλά και των
υπολοίπων ομάδων.
γ) Αυτός ο διαγωνισμός καλλιεργεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα
μαθηματικά, όταν βρίσκονται στο επίπεδο των Junior, που είναι πιο
δεκτικοί στη μάθηση των μαθηματικών. Κάθε ομάδα αποτελείται από έξι
μαθητές με ένα ή δύο αναπληρωματικά μέλη. Υπάρχουν τρεις γύροι στο
διαγωνισμό: ο ομαδικός, η σκυταλοδρομία και ο ατομικός.
Ένας επίσης διαγωνισμός ομάδων είναι και ο Purple Comet/Math
Meet [15]. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους προηγούμενους
ως προς δύο κυρίως σημεία: είναι διαδικτυακός και δεν είναι απαραίτητα
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συνεργατικός, λόγω της φύσης και του πλήθους των προβλημάτων.
Συγκεκριμένα, ομάδες μαθητών, με έναν επιβλέποντα, αποτελούμενες από
έναν μέχρι και έξι μαθητές καλούνται να δώσουν λύσεις σε 20
προβλήματα μέσα σε μία(οι μικροί ) ή μιάμιση ώρα (οι μεγάλοι).
Συνεπώς, οι μαθητές συνεργάζονται μόνο στο ως προς το πώς θα
κατανείμουν τα θέματα, ώστε να προλάβουν να τα λύσουν όλα εντός του
προβλεπόμενου
χρόνου. Στον ίδιο χρόνο θα πρέπει να
δακτυλογραφήσουν και να ανεβάσουν τις απαντήσεις τους στην ιστοσελίδα
του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός είναι ετήσιος, διεθνής και
ξεκίνησε το 2003. Οι ομάδες μαζί με τον επιβλέποντα μπορούν να
διαγωνιστούν σε διάστημα 10 ημερών, στο οποίο ο επιβλέπων συνδέεται
στη σελίδα και κατεβάζει τα προβλήματα, τα οποία μοιράζει στους
μαθητές της ομάδας, που πρέπει να τα λύσουν στον προκαθορισμένο για
αυτούς χρόνο. Το 2012 συμμετείχαν 10,000 μαθητές με 2700 ομάδες από
43 χώρες. Αυτό ακριβώς είναι και το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου
διαγωνισμού ότι δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής πολλών διαφορετικών
μαθητών στο χρόνο που μπορούν. Οι ομάδες που μπορούν να
συμμετέχουν είναι ομάδες με μέλη από το ίδιο σχολείο με επιβλέπων
κάποιον καθηγητή τους, ομάδες με μέλη από περισσότερα του ενός
σχολεία ή ακόμα και ομάδες χωρίς περιορισμούς οι οποίες όμως δε
συμμετέχουν για τα βραβεία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο Mandelbrot Team Play [32], ο
οποίος είναι σχεδιασμένος για μαθητές που αρέσκονται να δουλεύουν
κυρίως σε ανοικτού αποτελέσματος προβλήματα (open ended problems)
και συνήθως μπορεί να αποτελεί και προετοιμασία για πιο απαιτητικούς
διαγωνισμούς όπως ο A.R.M.L. ή ο U.S.A.M.O. Σε αυτόν το διαγωνισμό
ομάδες τεσσάρων μαθητών εργάζονται μαζί σε μία σειρά π ροβλημάτων
απόδειξης. Οι μαθητές γράφουν τις αιτιολογήσεις τους σε διαδοχικά
μέρη, τα οποία συνενώνουν για να προκύψει μία πλήρης απόδειξη. Η
ομαδική δοκιμασία διαρκεί μία ώρα και οι απαντήσεις ταχυδρομούνται
ηλεκτρονικά σε κριτές. Ακριβείς και αναλυτικές λύσεις δίνονται σε όλα τα
προβλήματα από τους διοργανωτές, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως
παραδείγματα.
Άλλοι μαθηματικοί διαγωνισμοί που λειτουργούν και με ομάδες μαθητών
και μπορούν να αναζητηθούν και στο διαδίκτυο είναι: Suffolk Maths
Team Challenge, Pummill Math Relays, UKMT Team Challenge,
Stanford Math Tournament, Canadian Team Mathematics Contest,
American Regions Mathematics League (ARML) και άλλοι.

Μία πρόταση για έναν ομαδικό διαγωνισμό μαθηματικών
Ένας διαγωνισμός με ομάδες συνεργασίας
Ομαδικοί διαγωνισμοί Μαθηματικών, όπως περιγράφηκε προηγουμένως,
υπάρχουν και λειτουργούν καλά παγκοσμίως. Τόσο στη σύγχρονη
μαθηματική έρευνα, όσο και στη Διδακτική των Μαθηματικών οι
συνεργασίες θεωρούνται απαραίτητες. Η εξειδίκευση στα διάφορα πεδία
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των Μαθηματικών απαιτεί συχνά συνεργασίες πολλών μαθηματικών για
την επίτευξη ενός σημαντικού αποτελέσματος. Σύμφωνα με τον Ziegler
στο Schleicher(2011)[18] οι «ερευνητικοί διαγωνισμοί 1» είναι περισσότερο
συνεργατικοί από ποτέ. Ενώ και ο Kenderov(2006)[9] – γνώστης των
μαθηματικών διαγωνισμών παγκοσμίως - αναφέρει ως ένα από τα επόμενα
βήματα που πρέπει να γίνουν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς την
ομαδική εργασία. Συγκεκριμένα, γράφει:
Η εργασία σε ομάδες είναι μία καλά εφαρμοσμένη τακτική στη σύγχρονη
επιστήμη. Αιώνες τώρα, η έρευνα στα μαθηματικά ήταν μία ατομική
διαδικασία. Σήμερα, βλέπουμε όλο και περισσότερες ομαδικές εργασίες
στα Μαθηματικά και ειδικά στις εφαρμογές τους. Αποκαλύπτεται λοιπόν
μία ακόμα ομοιότητα των σύγχρονων Μαθηματικών και των άλλων
επιστημών, όπου η ομαδική εργασία έχει παραδοσιακά βαθύτερες ρίζες.
Η ικανότητα να εργάζεται κανείς ως μέλος μίας ομάδας αποτελεί
πολύτιμη δεξιότητα, η οποία θα μπορούσε και θα έπρεπε να
καλλιεργείται από μικρή ηλικία.
Από την άλλη πλευρά και οι ομάδες μπορούν να ωφεληθούν από ένα
διαγωνιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το Mulvey(2010)[11] η
τοποθέτηση σαφών στόχων και ο συναγωνισμός αποτελούν δύο τεχνικές
κινητοποίησης που φαίνεται να έχουν παρόμοιες επιδράσεις στην
απόδοση της ομάδας ως προς την επίτευξη των στόχων. Ειδικότερα, οι
επιδράσεις του συναγωνισμού μεταξύ ομάδων στην αποτελεσματικότητα
μίας ομάδας ως προς την επίτευξη των στόχων της είναι ιδιαιτέρως
θετικές. Δηλαδή, η συνεργατική μάθηση μπορεί να ενισχύεται, μέσα από
ένα πλέγμα σαφών στόχων, με τον υγιή συναγωνισμό μεταξύ των ομάδων.
Επίσης, οι συνεργατικές δραστηριότητες εμπλέκουν την κατασκευή νέων
ιδεών και δημιουργία προβλημάτων, βασισμένων στην προσωπική, αλλά
και την κοινή γνώση και εμπειρία των μελών της ομάδας. Έτσι,
εφαρμόζονται μερικές από τις βασικές αρχές του εποικοδομισμού. Οι
μαθητές ερευνούν σημαντικά, πραγματικά (real world) προβλήματα μέσω
εξερευνητικών
ερωτημάτων
Thirteen
[23].
Οι
συνεργατικές
δραστηριότητες μπορούν να έχουν διαφορετικούς στόχους από βασικές
δεξιότητες, έως και υψηλής στάθμης επιδεξιότητες (H.O.T. = Higher
Order Thinking), οπότε μπορούν να ενταχθούν στους μαθηματικούς
διαγωνισμούς. Εξάλλου, η μάθηση των Μαθηματικών δεν αντιμετωπίζεται
πλέον αποκλειστικά ως απόκτηση της μαθηματικής γνώσης, αλλά επίσης
και μέσω της συμμετοχής σε συζητήσεις της μαθηματικής κοινότητας
Sfard(2000)[20]. Με την ενεργή τους συμμετοχή σε κοινωνικές
δραστηριότητες οι μαθητές έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να αναπτύξουν
μαθηματικές δεξιότητες και γνώσεις, αλλά να εξηγήσουν επίσης τις
Ο Ziegler αναφέρει δύο ερευνητικά προβλήματα μαθηματικών στο συγκεκριμένο έργο: τον
υπολογισμό του π με ακρίβεια και την βέλτιστη τοποθέτηση τετραέδρων στο χώρο ( tetrahedra
packing problem), στα οποία ο συναγωνισμός μεταξύ ερευνητικών ομάδων μαθηματικών για
την εύρεση καλύτερης λύσης κάθε φορά είναι παροιμιώδης. Σε αυτό το πλαίσιο εισάγει και την
έννοια ερευνητικοί διαγωνισμοί.
1
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σκέψεις τους, να τις επιβεβαιώσουν, να συζητήσουν τις παρατηρήσεις τους
και να μάθουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μαθηματικές μεθόδους
για την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων, μέσα και από την
παρατήρηση των συμμαθητών τους. Έτσι, στο πρόγραμμα των
περισσότερων μαθηματικών διαγωνισμών παγκοσμίως εντάσσονται
δραστηριότητες μετά τον διαγωνισμό, στις οποίες οι συναγωνιζόμενοι
έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να μιλήσουν για το κοινό τους
ενδιαφέρον που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα όμορφα
προβλήματα των μαθηματικών διαγωνισμών.
Δημιουργία προβλημάτων από τους διαγωνιζόμενους
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές μαθηματικών, όπως για παράδειγμα οι
T.Gowers και S.Smirnov στο Schleicher(2011)[18], η δημιουργία ενός
προβλήματος μπορεί να είναι σημαντικότερη από την επίλυση ενός άλλου
προβλήματος.
Εξάλλου,
οι
Lubart
και
Mouchiroud
στο
Davidson(2003)[5] αναφέρουν ότι άτομα που μπορούν να μεταβάλλουν
μία αναπαράσταση και να περάσουν σε μία άλλη, χωρίς να έχουν
ιδιαίτερες προτιμήσεις σε κάποιες συγκεκριμένες μορφές είναι συνήθως
περισσότερο δημιουργικά από άλλους. Ακόμα στις βασικές αρχές
(standards) για τη διδασκαλία των μαθηματικών του National Council of
Teachers of Mathematics (N.C.T.M. 2012)[12] αναφέρεται ότι οι
μαθητές λυκείου πρέπει να έχουν μία εμπειρία στην αναγνώριση και
επίλυση δικών τους μαθηματικών προβλημάτων. Συνεπώς, προκύπτει
εύλογα το ερώτημα, αν κάποια προβλήματα τόσο εντός σχολικού
προγράμματος, αλλά και σε έναν διαγωνισμό θα μπορούσαν να
διατυπώνονται από τους μαθητές. Αν και αυτό φαίνεται δύσκολο να γίνει
σε πλήρη ανάπτυξη και χωρίς προηγούμενη εξάσκηση από τους μαθητές,
οι Brown και Walter, στο Brown(2005)[4], θεμελιώνουν ότι οι μαθητές
μπορούν να δουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με οξύτερη ματιά, να
ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν νέες ιδέες, να πετύχουν βαθύτερη
κατανόηση του αρχικού προβλήματος και τελικά να θέσουν ένα νέο
πρόβλημα, είτε εντός, είτε εκτός σχολικού προγράμματος. Η διαδικασία
και οι δραστηριότητες που περιγράφουν ξεκινούν από την επίλυση ή
απόδειξη ενός απλού θεωρήματος ή προβλήματος, όπως το Πυθαγόρειο
θεώρημα για παράδειγμα. Το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι η πλήρης
αναγνώριση των δεδομένων και των ζητούμενων του προβλήματος. Στη
συνέχεια οι μαθητές εξασκούνται στο να βρίσκουν εφαρμογές του, ώστε
να έχουν μία πρώτη πηγή δημιουργίας νέων προβλημάτων, μέσω
εφαρμογών ήδη γνωστών μαθηματικών προτάσεων σε πραγματικές
καταστάσεις. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την κατάσταση διερεύνησης
άρνησης μίας δεδομένης ιδιότητας (what if not phase), κατά την οποία
οι μαθητές εξασκούνται στη διερεύνηση ενός αλλαγμένου προβλήματος
όπου έχει αρθεί ή μεταβληθεί μία δεδομένη ιδιότητα. Στο παράδειγμα
του Πυθαγορείου θεωρήματος θα μπορούσαν να διερωτηθούν τι θα
συνέβαινε αν η αλγεβρική σχέση που το περιγράφει δεν είχε ισότητα,
αλλά ανισότητα.
Ή ακόμα, αν στη γεωμετρική του θεώρηση τα
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τετράγωνα των πλευρών δεν ήταν τετράγωνα, αλλά ισόπλευρα τρίγωνα ή
γενικότερα όμοια σχήματα; Δηλαδή, αυτή η διαδικασία μπορεί να δώσει
πολλά διαφορετικά ερωτήματα και όσα από αυτά οι μαθητές μπορούν να
απαντήσουν τελικά, θα μπορούσαν να αποτελούν νέα ερωτήματα –
προβλήματα. Επίσης, η δημιουργία προβλημάτων βοηθά και στην
ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Γιατί είναι αναμενόμενο
ένα αποτέλεσμα; Συνήθως αναζητείται μία απάντηση, η οποία όχι μόνο
καθιστά κατανοητή τη λύση, αλλά ταυτόχρονα τη διαφωτίζει. Δηλαδή,
εξηγεί γιατί συμβαίνει, παρουσιάζει τις βαθύτερες αιτίες και συνδέσεις του
αρχικού προβλήματος και της λύσης. Σε αυτό το γιατί αναζητείτα ι
ουσιαστικά το γιατί και πώς προήλθε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και αν
επιπλέον επιδέχεται γενίκευση. Εξάλλου, στην ιστορία της μαθηματικής
έρευνας δεν είναι λίγες οι φορές που νέες θεωρίες έχουν προκύψει από την
άρνηση δεδομένων ιδιοτήτων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την
ανάπτυξη των μη Ευκλείδειων Γεωμετριών κατά τον 19ο αιώνα
Bonola(1955)[3]. Η συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης ικανοτήτων
επίλυσης
και
δημιουργίας
προβλημάτων
εμφανίζεται
ισχυρή
Brown(2003)[4], ενώ η δημιουργία προβλημάτων ως δραστηριότητα
μπορεί να είναι αυτόνομη, αλλά ταυτόχρονα βοηθά τόσο στην ανάπτυξη
ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, όσο και στη βαθύτερη προσωπική
τους κατανόηση. Επίσης, εφόσον η δημιουργία προβλημάτων και
ερωτήσεων σε σημαντικό βαθμό μπορεί να είναι ευκολότερη από την
επίλυση μπορεί να αποτελεί και ένα συστατικό αντιμετώπισης της
μαθηματικοφοβίας.
Ακόμα λοιπόν και αν δεν προβλέπεται γενικά στους μαθηματικούς
διαγωνισμούς, αλλά ούτε είναι σαφές στα Αναλυτικά προγράμματα
Μαθηματικών στην Ελληνική εκπαίδευση, ένας μαθηματικός διαγωνισμός
θα μπορούσε να υποστηρίξει μία από τις δοκιμασίες του διαγωνισμού
μεταξύ των ομάδων να είναι και η δημιουργία προβλήματος προς επίλυση
από τις υπόλοιπες ομάδες. Ένα τέτοιο πρόβλημα θα μπορεί να είναι μέσα
στην ύλη των μαθηματικών της τάξης που διαγωνίζονται οι μαθητές.
Ενδεικτικά, ως αφόρμηση να δίνεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή
θεώρημα και να ζητείται από την ομάδα των μαθητών να το τροποποιήσει
κατάλληλα, ώστε να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα, το οποίο θα τεθεί
με τη σειρά του προς επίλυση από τις υπόλοιπες ομάδες. Μία διαδικασία
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά σε μία ομάδα είναι ένας
καταιγισμός ιδεών για την άρνηση κάποιας δοσμένης ιδιότητας ενός
συγκεκριμένου προβλήματος αφόρμησης. Σε αυτό το σημείο εμπλέκεται
ουσιαστικά η λειτουργία και συνεργασία της ομάδας, αφού συχνά τα άλλα
μέλη μίας ομάδας μπορούν να δουν αυτό που ένα άτομο «αρνείται» να
αναγνωρίσει.
Εργαλείο θα μπορούσε να είναι και ο Η/Υ. Οι μαθητές – διαγωνιζόμενοι
μπορούν, για παράδειγμα με τη βοήθεια λογισμικού δυναμικής
Γεωμετρίας να αναζητήσουν μεταβολές σε ένα πρόβλημα Γεωμετρίας και
να οδηγηθούν στη δημιουργία ενός νέου προβλήματος. Ενώ κάποιος
επόπτης – υπεύθυνος καθηγητής άλλης ομάδας – θα μπορούσε να εκφέρει
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άποψη για την ορθότητα του προβλήματος και την επιλυσιμότ ητά του, αν
και το σωστά διατυπωμένο πρόβλημα θα δίνεται μαζί με τη λύση του στον
επόπτη και θα βαθμολογείται τόσο η δημιουργία σωστού προβλήματος
όσο και η ορθή λύση του.
Επίσης, θα μπορούσε να ζητείται και η δημιουργία προβλήματος με
συγκεκριμένα δεδομένα και κοστολόγηση των λύσεων απαντήσεων με τη
χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων από αυτά. Παραδείγματα
δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στα επόμενα.
Προτεινόμενη δομή και λειτουργία ενός ομαδικού
μαθηματικού διαγωνισμού
Οι δραστηριότητες που μπορούν να επιλεχθούν για έναν τέτοιο
διαγωνισμό μπορούν να είναι πολλαπλές. Από την ανάλυση που
προηγήθηκε είναι εμφανές ότι στα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου
διαγωνισμού είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνονται: α)ομαδικές
δραστηριότητες, β) δραστηριότητες δημιουργίας προβλημάτων, γ)
δραστηριότητες συζήτησης μετά το διαγωνισμό μεταξύ των
διαγωνισθέντων, δ) δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων ατομικά.
Ενισχυτικά, θα μπορούσαν να υπάρχουν και δραστηριότητες επίλυσης
ανοικτών δεδομένων και ζητούμενων προβλημάτων ή ακόμα και
πραγματικών προβλημάτων με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλιογραφία. Σε
κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται Kenderov(2006)[9] ότι είναι αναγκαίο να
ενταχθούν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς και προβλήματα
προγραμματισμού ή αλγοριθμικής επίλυσης, ώστε να αποφευχθεί η
διαρροή ικανών στα μαθηματικά ατόμων που αρέσκονται και στον
προγραμματισμό. Επίσης, ο περιορισμός του χρόνου δεν μπορεί να είναι
πάντα καθοριστικός. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανάδειξης
και ατόμων που δρουν πιο αργά ατομικά στην επίλυση ενός προβλήματ ος,
αλλά μπορεί ενδεχομένως να κάνουν βαθιές σκέψεις και να δίνουν
εξαιρετικές λύσεις. Στη συνέχεια εστιάζουμε σε δραστηριότητες που δεν
συναντώνται σε όλους τους μαθηματικούς διαγωνισμούς.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων
Μαθηματική Σκυτάλη: Ερωτήσεις και μικροπροβλήματα κατανέμονται
ανά βαθμό δυσκολίας σε διαφορετικά δοχεία με βαθμολογία ανάλογη με
το βαθμό δυσκολίας. Κάθε άτομο από μία ομάδα επιλέγει ένα πρόβλημα
με το βαθμό δυσκολίας που επιθυμεί και το επιλύει. Παραδίδει τη λύση
γραμμένη στον επόμενο συμπαίκτη του, ο οποίος την τοποθετεί στο κουτί
απαντήσεων, επιλέγει ένα νέο πρόβλημα με τη δυσκολία που επιθυμεί και
η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι τη λήξη του χρόνου. Σε αυτήν τη
δραστηριότητα όλοι οι μαθητές έχουν λόγο και συμμετοχή, αφού
μπορούν να βρουν προβλήματα ανάλογα των δυνατοτήτων τους.
Σε μία παραλλαγή της μαθηματικής σκυτάλης θα μπορούσε κάθε μέλος
να επιλύει ένα πρόβλημα, την απάντηση του οποίου δίνει στο επόμενο
μέλος της ομάδας που του είναι απαραίτητη για να επιλύσει με τη σειρά
του ένα νέο πρόβλημα και ομοίως μέχρι το τελευταίο μέλος να απαντήσει.
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Δημιουργία προβλήματος: Στόχος είναι κάθε μία από τις ομάδες να
δημιουργήσει μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο ένα πρόβλημα μαζί με
τη λύση του. Στη συνέχεια και πάλι σε προκαθορισμένο χρόνο τα
προβλήματα κληρώνονται μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν και
επιλύονται από τις άλλες ομάδες. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να έχει
πολλές διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει μία
δεξαμενή φύλλων δεδομένων, από την οποία κάθε ομάδα μπορεί να
επιλέγει ένα φύλλο. Σε καθένα από αυτά τα φύλλα θα υπάρχουν κάποια
δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός
προβλήματος. Καθένα από τα δεδομένα θα έχει κάποιο «κόστος χρήσης»,
δηλαδή η ομάδα θα χρεώνεται περισσότερες μονάδες ανάλογα με τα
δεδομένα που χρησιμοποιεί. Πιο συγκεκριμένα ένα φύλλο θα μπορούσε
να διαθέτει: ένα τρίγωνο, ίσες πλευρές, μία διάμεσο, έναν κύκλο, ένα ύψος,
μία προέκταση ενός ευθυγράμμου τμήματος κατά ίσο μήκος με το
αρχικό. Όλα αυτά «κοστολογημένα» θα μπορούσαν οι διαγωνιζόμενοι
μίας ομάδας να χρησιμοποιήσουν κάποια από αυτά και να δημιουργήσουν
ένα πρόβλημα προς επίλυση από τις υπόλοιπες ομάδες.
Σε μία άλλη μορφή της ίδιας δραστηριότητας θα μπορούσε να δίνεται ένα
πρόβλημα και να ζητείται από τους μαθητές να αλλάξ ουν ένα από τα
δεδομένα του, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πρόβλημα.
Κλασικό: Σε κάθε ομάδα διαγωνιζομένων δίνεται μία σειρά προβλημάτων
που καλούνται να επιλύσουν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν
την περίπτωση μπορεί να δράσει ο καθένας ατομικά κ αι να λύσει κάποια
από τα προβλήματα, πάντα όμως υπάρχει το ζήτημα του συντονισμού και
της επιλογής του προβλήματος που θα λύσει ο καθένας. Παρακάτω
παρατίθεται μία τέτοια σειρά προβλημάτων από τον Pummill Math
Relays στο σκέλος MathMania 2011:
1. Αν διαθέτεις 46 τέταρτα και δεκάρες του δολλαρίου συνολικής αξίας 7
δολλαρίων, να βρεθεί πόσα νομίσματα κάθε τύπου διαθέτεις.
2. Από ένα σύνολο 6 γυναικών και 4 ανδρών επιλέγεται μία επιτροπή
αποτελούμενη από 3 γυναίκες και 2 άνδρες. Με πόσους διαφορετικούς
τρόπους μπορεί να γίνει αυτό;
3. Να βρεθεί ο επόμενος όρος της ακολουθίας: 1,1,1,4,10,25,64,163,...
4. Σε έναν αγώνα 100 μέτρων η Αλίκη κερδίζει τον Βασίλη κατά 10
μέτρα, ενώ ο Βασίλης τον Γιάννη κατά 20 μέτρα. Πόσο κερδίζει η Αλίκη
τον Γιάννη;
5. Να βρεθεί ο συνολικός αριθμών ορθογωνίων που απεικονίζονται στο
παρακάτω σχήμα:

58

Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

Ομαδικοί Μαθηματικοί Διαγωνισμοί

Σκυταλοδρομία σε ζεύγη: Ο σκοπός είναι να διεξαχθεί ένας διαγωνισμός
ταχύτητας όπου οι ομάδες διαγωνίζονται σε ζευγάρια και απαντούν
εναλλάξ ερωτήσεις. Κάθε ομάδα χωρίζεται σε δύο ζευγάρια που κάθονται
σε δύο θρανία, κοιτώντας όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Ένα μέλος του
ζεύγους Α για κάθε ομάδα επιλέγει την ερώτηση Α1 και την δίνει στο
άλλο μέλος του ζεύγους Α για να την απαντήσουν. Μόλις είναι σίγουροι
για την απάντηση την παραδίνουν. Αν είναι σωστή αυτή τότε
παραλαμβάνουν την ερώτηση Β1, την οποία δίνουν στο ζεύγος Β της
ομάδας τους, ενώ αν η απάντηση στην Α1 ήταν λανθασμένη έχουν άλλη
μία προσπάθεια απάντησης. Ομοίως συνεχίζει το ζεύγος Β, μέχρι να
εξαντληθεί ο χρόνος ή οι ερωτήσεις.
Αριθμόλεξο: Κάθε ομάδα χωρίζεται σε δύο ζεύγη καθένα από τα οποία
αναλαμβάνει να συμπληρώσει τους αριθμούς με βάση τις οριζόντιες ή τις
κάθετες ερωτήσεις. Δείτε ένα παράδειγμα από τον UKMT Team
Challenge εδώ:

Πραγματικό πρόβλημα: Ζητείται από κάθε ομάδα να επιλύσει ένα
πραγματικό πρόβλημα. Σε αυτήν τη δραστηριότητα οι μαθητές μπορούν
να επιλέξουν πόσο ειδικές παραδοχές θα κάνουν και άρα πόσο η
μοντελοποίησή τους ταιριάζει καλύτερα στο πραγματικό πρόβλημα. Οι
κριτές βαθμολογούν την όσο το δυνατόν πληρέστερη μοντελοποίηση και
λύση.
Διερευνητικό πρόβλημα(open ended): Δίνεται σε κάθε ομάδα ένα
πρόβλημα χωρίς καθόλου ζητούμενα και τους ζητείται να δώσουν όσες
περισσότερες εκδοχές απαντήσεων μπορούν σε ένα επαρκές χρονικό
διάστημα. Αποτελεί άλλη μία δραστηριότητα, στην οποία προωθείται η
αυτενέργεια των μαθητών και εξωθείται η φαντασία τους Becker(1997).
Επίσης, αποτελεί μία δραστηριότητα στην οποία δεν υπάρχουν μαθητές,
οι οποίοι να μην μπορούν να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Παράδειγμα
δραστηριότητας: Δίνεται ένα φύλλο χαρτί Α4 και το διπλώνετε ξανά και
ξανά και ξανά και... Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας.
Πολλές από τις προηγούμενες δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν στο
πλαίσιο οποιουδήποτε ομίλου Μαθηματικών ή ακόμα και εντός του
σχολικού προγράμματος κατάλληλα προσαρμοσμένες. Έτσι, οι μαθητές
θα μπορούν να εξασκούνται σε αυτές όλη τη χρονιά και να τις εντάσσουν
ως μέρος επίτευξης ενός υψηλού στόχου που μπορεί να είναι και η
επιτυχία σε έναν τέτοιου είδους διαγωνισμό.
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Συμπεράσματα – Προεκτάσεις
Η δομή και λειτουργία των Π.Π.Σ., όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσω του
νόμου 3966/2011, ενσωματώνει δραστηριότητες και ανθρώπους (μαθητές
και εκπαιδευτικούς) με κύριο στόχο τη συγκρότηση άριστων
προσωπικοτήτων, εφήβων, οι οποίοι ως ενήλικες θα αποτελέσουν τον
πυρήνα μίας σύγχρονης, λειτουργικής και ραγδαία αναπτυσσόμενης
Ελληνικής κοινωνίας. Ένα περιβάλλον ευγενούς άμιλλας, όπως αυτό
διαμορφώνεται σήμερα στα Π.Π.Σ., αποτελεί σημαντικό προωθητικό
παράγοντα για την επίτευξη τόσο υψηλών στόχων. Πέρα από τις
πολλαπλές διαστάσεις των δυνατοτήτων ενός εφήβου που πρέπει να
αναπτυχθούν, ο πυρήνας μίας επιτυχημένης κοινωνίας βρίσκεται στη
συνεργασία. Ο συνδυασμός ενός διαγωνισμού Μαθηματικών, μέσω
συνεργασιών των μαθητών και δραστηριοτήτων που προάγουν την αγάπη
για την επιστήμη και την έρευνα μπορούν να ανοίξουν τους ορίζοντές τους
και να τους καταστήσουν τους μελλοντικούς καινοτόμους δημιουργούς.
Μία συνεργασία των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ., καταρχήν των
Μαθηματικών, μπορεί να δημιουργήσει μία τέτοια ομάδα
δραστηριοτήτων, η οποία φυσικά στο μέλλον μπορεί να εξελιχθεί και να
εντάξει τόσο τις Φυσικές επιστήμες, όσο και την Πληροφορική. Το μόνο
που υπολείπεται είναι να κάνουμε την αρχή.
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O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού – Λάθους και
η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους στα τα Π.Π.Σ.

Καρδαμίτσης Σπύρος
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων
spyroskardamitsis@hotmail.com
Περίληψη Οι ερωτήσεις σωστού λάθους, δημοφιλείς στις εξετάσεις
των λυκείων και των πανελληνίων εξετάσεων έκλεισαν 14 χρόνια
ζωής. Στην διάρκεια αυτή διαπιστώθηκαν προβλήματα στην επιλογή
τους, ως ερωτήσεις αξιολόγησης των μαθητών. Το κυριότερο
πρόβλημα είναι η εύκολη δυνατότητα αντιγραφής από τους μαθητές
κατά την διάρκεια της εξέτασης τους. Είναι αναγκαίο λοιπόν οι
ερωτήσεις αυτές να μετεξελιχθούν σε ερωτήσεις που εκτός του ότι
θα απαλείψουν την δυνατότητα αντιγραφής, να εξετάζουν τα
γνωστικά δεδομένα για τα οποία κατασκευάστηκαν σε βάθος και όχι
επιφανειακά. Ο ρόλος των Π.Π.Σ. είναι σημαντικός, μέσα από τη
διδασκαλία στα σχολεία αυτά είναι δυνατό να γίνει η κατάλληλη
«ζύμωση» για την μετεξέλιξη αυτών των ερωτήσεων πρώτα στα
πειραματικά σχολεία και στην συνέχεια σε όλα τα σχολεία της
χώρας.
Λέξεις κλειδιά: εξετάσεις, μετεξέλιξη, σωστό- λάθος.

Εισαγωγή
Στις αρχές της νέας χιλιετίας το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ)
οργάνωσε μια ομάδα αξιόλογων ενεργών μαθηματικών που εργάστηκε και
κατασκεύασε για πρώτη φορά υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση
των μαθητών. Το νέο υλικό που παρήχθη, εκτός από τα κλασσικά θέματα
ανάπτυξης περιείχε και νέες μορφές υλικού αξιολόγησης, εμφανίζοντας για
πρώτη φορά στην ελληνική εκπαίδευση τις ερωτήσεις νέου τύπου.
Σύμφωνα με την ομάδα σύνταξης του ΚΕΕ, [ 6 ] το νέο υλικό δεν είχε
σκοπό να επιβάλει ένα συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγησης αλλά επιδίωξε
να ενημερώσει τους καθηγητές για τις σύγχρονες εξεταστικές μεθόδους
και να τους δώσει πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής τους. Όλα αυτά
άλλαξαν το τοπίο στον τομέα της αξιολόγησης των μαθητών του Λυκείου,
έφεραν νέο πνεύμα και άρχισαν να τροποποιούν σταδιακά ξεπερασμένες
αντιλήψεις και τακτικές που κυριάρχησαν επί πολλά χρόνια στο Ελληνικό
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σχολείο. Τα θετικά σχόλια που εκφράστηκαν τότε από το σύνολο σχεδόν
των επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων για το περιεχόμενο του
υλικού ήταν πολλά. Η εκπαιδευτική κοινότητα αποδέχτηκε το νέο υλικό,
το ένταξε στα εργαλεία αξιολόγησης των μαθητών και σύντομα οι
ερωτήσεις νέου τύπου έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Γενικά περί ερωτήσεων Σωστού – Λάθους
Με τις ερωτήσεις σωστού – λάθους ή ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης
[5] ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει αν κάτι που εκφράζεται με την
δοθείσα ερώτηση είναι σωστό ή λάθος. Οι ερωτήσεις αυτές εμφανίστηκαν
για πρώτη φορά σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ελληνικά
πανεπιστήμια με σκοπό να εξετάζουν την κριτική ικανότητα και σκέψη
των μαθητών. Σύντομα περιορίστηκαν στην εξέταση θεμάτων μόνο
θεωρίας με σκοπό να καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της
ύλης που εξετάζεται. Η διατύπωση τέτοιων ερωτήσεων απαιτεί μεγάλη
προσοχή και δεξιοτεχνία, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να διατυπωθούν
ερωτήσεις για τις οποίες να ισχύει απόλυτα μια απάντηση του τύπου
λάθος ή ορθό, εφόσον η ερώτηση αναφέρεται σε κρίσεις, μαθηματικές
ερμηνείες και αναλύσεις. Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη [6] οι ερωτήσεις
αυτές έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα: μπορούν να δοθούν εύκολα ορθές
απαντήσεις στην τύχη. Όμως δεν παύουν να έχουν και αρκετά
πλεονεκτήματα. Ας αναφέρουμε τα κυριότερα:
Επειδή είναι σχετικά «εύκολο» και «προκλητικό» είδος προτάσεων,
αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Όλοι σχεδόν οι μαθητές
μπαίνουν στον πειρασμό να απαντήσουν, ειδικά στις απλές προτάσεις, με
άμεσο αντίκτυπο στη σχέση τους με το μάθημα.
Συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, το οποίο είναι πολύ
βασικό, για την εξοικείωση με νέες έννοιες. Επικεντρώνοντας συχνά, μέσω
αυτών των ασκήσεων, σε μια λεπτομέρεια (π.χ. σε μία από τις υποθέσεις
ενός θεωρήματος), αναγκάζουμε τους μαθητές να προσέξουν πολύ
περισσότερο τη σημασία αυτής της υπόθεσης. Ίσως αυτό συμβάλλει στο
να θυμούνται αυτήν τη υπόθεση.
Έχουν πολύ συγκεκριμένο διδακτικό στόχο. Για παράδειγμα την
κατανόηση ενός ορισμού, των υποθέσεων ενός θεωρήματος, τη σχέση δ ύο
εννοιών, την αποσαφήνιση των κανόνων της μαθηματικής λογικής κ.τ.λ.
Δεν χρειάζονται πράξεις, αλλά μόνο σκέψη και ανάκληση στη μνήμη
κάποιων προηγούμενων εννοιών. Οι κατάλληλα διατυπωμένες προτάσεις
αυτού του είδους πρέπει να μπορούν να απαντηθούν χωρίς καθόλου ή με
πολύ λίγες πράξεις.
Μπορούν να θεωρηθούν ως η συνέχεια της θεωρίας. Έτσι μπορούν να
συζητούνται μέσα στην τάξη αμέσως μετά την θεωρία ή στο τέλος μιας
διδακτικής ενότητας, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόησή της.
Δεν ελέγχουν μόνο τη γνώση, αλλά και την κριτική σκέψη, όπως επίσης
και την συνθετική ικανότητα των μαθητών, τα οποία είναι το ζητούμενο
στην σημερινή παιδαγωγική πραγματικότητα. Δεν είναι ερωτήσεις
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«χαμηλού προφίλ», όπως πολλές φορές υποστηρίζεται, αρκεί να είναι καλά
επιλεγμένες και διατυπωμένες.
Όλα τα πλεονεκτήματα αυτά είναι σημαντικά και συμβάλουν στην
αναβάθμιση της μαθηματικής παιδείας στα σχολεία μας. Προφανώς είναι
σπουδαία εργαλεία στα χέρια του εκπαιδευτικού που με κατάλληλη χρήση
μπορεί να πετύχει μια σπουδαία διδασκαλία μέσα στο χώρο της τάξης. Τι
γίνεται όμως όταν αυτές οι ερωτήσεις τίθενται ως ερωτήματα μιας
γραπτής δοκιμασίας; Ιδιαίτερα αν η δοκιμασία αυτή είναι πανελλήνια
εξέταση που κρίνει το μέλλον ενός μαθητή υποψήφιου για τις ανώτερες
και ανώτατες σχολές;

Το πρόβλημα των ερωτήσεων ως θέματα εξετάσεων
Σε αντιστάθμισμα της εμφάνισης του παράγοντα τύχη οι Carpenter ,
Franke & Levi [10] θεωρούν ότι οι ερωτήσεις σωστού λάθους θα πρέπει
σε ένα τεστ αξιολόγησης να είναι πολλές και ζητείται η απάντηση τους
από τον εξεταζόμενο σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Η δε αρνητική
βαθμολόγηση τους (δηλαδή αφαίρεση βαθμών σε περίπτωση μη ορθής
απάντησης) μειώνει την πιθανότητα ο εξεταζόμενος να απαντάει στην
τύχη προφανώς φοβούμενος από τις συνέπειες της αρνητικής
βαθμολόγησης.
Από την άλλη μεριά με την εμπειρία των 14 ετών εφαρμογής των
ερωτήσεων σε εξετάσεις και ιδιαίτερα στις πανελλήνιες εξετάσεις εφόσον
οι ερωτήσεις είναι λίγες και χωρίς την αρνητική βαθμολόγησή τους,
διαπιστώθηκε ότι οι ερωτήσεις αυτές ουσιαστικά ταυτίζονται με την έννοια
της αντιγραφής και της συγκομιδής μονάδων χωρίς κόπο από μέρους των
μαθητών. Τα παρακάτω αποτελούν αντιγραφή από τετράδια των
πανελληνίων εξετάσεων όπου φαίνονται δύο ακραίες περιπτώσεις που
έχουν μετασχηματιστεί στο σύνηθες για τις ερωτήσεις τέτοιου τύπου.
Περίπτωση πρώτη

Συνηθισμένο φαινόμενο στο πρώτο θέμα όπου στο τέταρτο ερώτημα
περιέχονται 5 ερωτήσεις τύπου σωστού λάθους. Ο μαθητής αν και δεν
έχει απαντήσει σωστά σε κανένα άλλο ερώτημα από όλο το διαγώνισμα,
ως εκ θαύματος απαντάει και στις 5 ερωτήσεις σωστά παίρνοντας 10
μόρια, που είναι και τα μοναδικά.
Περίπτωση δεύτερη
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Εδώ βλέπουμε ένα άριστο γραπτό που πήρε το σύνολο των μονάδων από
το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα. Από το πρώτο θέμα που είναι και το
ευκολότερο, έχασε 2 μόρια από τις πέντε ερωτήσεις τύπου σωστού λάθους
που βρίσκονται στο ερώτημα Α 4 . Προφανώς ο μαθητής έχασε το
απόλυτο άριστα απαντώντας λανθασμένα σε μια ερώτηση τύπου σωστού –
λάθους.
Χαρακτηριστική προσωπική εμπειρία είχα ως συντονιστής σε
βαθμολογικό κέντρο όπου διαπίστωσα σε κάποιο γραπτό μαθητή που έχει
απαντήσει άριστα σε όλα τα θέματα. Σε μια όμως ερώτηση σωστού
λάθους ο μαθητής αιτιολογεί με εκπληκτικό αντιπαράδειγμα ότι πρόταση
που του δόθηκε είναι λάθος. Αμέσως μετά την καταπληκτική
ομολογουμένως απόδειξη της μη ορθότητας της πρότασης, πιθανό από
άγχος και στρες απαντάει γράφοντας ένα μεγαλοπρεπές
« Σ »
υποχρεώνοντας τους βαθμολογητές να αφαιρέσουν δύο μόρια από το
εκπληκτικό ομολογουμένως γραπτό του.
Οι ερωτήσεις Σωστού - Λάθους μπορούν κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια για
εμπέδωση μαθηματικών εννοιών. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι οι κατάλληλες
για γραπτή αξιολόγηση μαθητών. Είναι απορίας άξιο, πως οι αρμόδιοι
για τις εξετάσεις, επιμένουν να διατηρούν ένα μοντέλο θεμάτων, που το
μόνο που επιτυγχάνει είναι το να εκπαιδεύει τους νέους μας στην "κλοπή".
Πόση απογοήτευση νοιώθει ένας βαθμολογητής , όταν αναγκάζεται να
δώσει το 10% του άριστα σε κάποιον που απλά έχει καλό "αυτί".
Και θέτουμε το ερώτημα, χωρίς να εξετάζουμε αν είναι παιδαγωγικά και
διδακτικά σωστές «εξυπηρετούν την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών
τέτοιου είδους ερωτήσεις στις εξετάσεις»;. Πολύ φοβάμαι ότι παίζουμε με
τις λέξεις. Τα μαθηματικά δεν ξέρω αν έχουν να χάσουν από τέτοια είδου ς
εξέταση, σίγουρα όμως δεν κερδίζουν τίποτα. Είναι καιρός τέτοιου είδους
ερωτήσεις να καταργηθούν, από τις εξετάσεις, έχουν υπηρετήσει το σκοπό
τους εδώ και μια δεκαετία όπου βοηθούσαν τους αδύνατους μαθητές να
πάρουν ένα αξιοπρεπές 2/20 και με το 17-18 προφορικά να περάσουν το
μάθημα. Τώρα που οι μαθητές αυτοί μπορούν να δώσουν το μάθημα
ενδοσχολικά δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης τέτοιων ερωτήσεων. Πρέπει
λοιπόν να καταργηθούν ή καλύτερα να μεταλλαχτούν σε άλλης μορφής
ερωτήσεις. Στο σημείο αυτό έρχεται ο ρόλος των Π.Π.Σ. Με δεδομένο
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ότι θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση του επίπεδου τεκμηρίωσης των
Μαθηματικών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα Π.Π.Σ., οι ερωτήσεις
Σωστού – Λάθους θα πρέπει να αναβαθμιστούν πρώτα στα Π.Π.Σ. και
στην συνέχεια σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Η αναγκαιότητα αναβάθμισης των ερωτήσεων Σωστού –
Λάθους – ένα παράδειγμα
Ο καθηγητής διδακτικής των μαθηματικών Hancock [11] από το
πανεπιστήμιο Auburn της Αλαμπάμα στην εργασία του «Cognitive
Complexity and the Comparability of Multiple-Choice and Constructed-Response
Test Formats» υποστηρίζει ότι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
σωστού λάθους δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουν σωστά τις «υψηλές»
δεξιότητες των μαθητών, καθώς ο παράγοντας τύχη μπορεί να αλλοιώσει
τα αποτελέσματα αξιολόγησης. Για την απόδειξη αυτής της άποψης,
χώρισε μαθητές λυκειακής εκπαίδευσης σε δύο ομάδες που εξετάστηκαν
γραπτώς σε συγκεκριμένη γνωστική ύλη. Η μια ομάδα αξιολογήθηκε με
ερωτήσεις σωστού λάθους, πολλαπλής επιλογής κτλ και η άλλη με
ερωτήσεις πλήρους ανάπτυξης. Αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις τους και στην
συνέχεια οι ομάδες αξιολογήθηκαν πάλι γραπτώς ανταλλάσσοντας τις
γραπτές ερωτήσεις. Με την σύγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
διαπιστώθηκε ότι και στις δύο ομάδες των μαθητών, ότι:
Α. Μαθητές που δεν γνώριζαν το γνωστικό αντικείμενο ή είχαν μικρή
γνώση έγραφαν καλύτερα στα διαγωνίσματα που περιείχαν τις ερωτήσεις
νέου τύπου (σωστού – λάθους, πολλαπλής επιλογής κτλ)
Β. Μαθητές με υψηλό βαθμό έχαναν συχνά μονάδες από τις σχετικές ερωτήσεις
νέου τύπου λόγω απροσεξίας ή επιπολαιότητας.
Oι Hladyna, Downing & Rodriguez [12] ταξινόμησαν 27 έρευνες που
έγιναν για την αξιολόγηση μαθητών με ερωτήσεις σωστού - λάθους και
που δημοσιεύτηκαν από το 1990 μέχρι το 2002 και συνοψίζοντας τα
συμπεράσματα τους προτείνουν στους καθηγητές εφήβων, τις ερωτήσεις
νέου τύπου να τις χρησιμοποιούν ή για αξιολόγηση των μαθητών
προφορικά μέσα στην τάξη ή αν η αξιολόγηση των μαθητών είναι με
γραπτή δοκιμασία , το πλήθος τους να είναι σχετικά μεγάλο σε σχέση με
τον απαιτούμενο χρόνο εξέτασης ώστε να μειώνεται σημαντικά η
πιθανότητα αντιγραφής εκ μέρους των μαθητών.
Από τις παραπάνω διεθνείς έρευνες είναι φανερό ότι κρίνεται αναγκαία η
αναβάθμιση των ερωτήσεων νέου τύπου που αρχικά εισήχθησαν από το
ΚΕΕ για την αξιολόγηση των μαθητών, ειδικά αν αυτή η αξιολόγηση έχει
πανελλήνιο χαρακτήρα και αφορά τρόπο εισαγωγής των μαθητών σε
ανώτερες και ανώτατες σχολές. Λέγοντας δε αναβάθμιση των ερωτήσεων
σωστού – λάθους εννοούμε τον μετασχηματισμό τους σε ερωτήσεις απλές
ή συνθετότερες όπου στην απάντηση τους να μειώνετε η πιθανότητα
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αντιγραφής και η ίδια η εξέταση του γνωστικού περιεχομένου που
περικλείουν γίνεται περισσότερο ουσιώδης.
Αλλά ας δούμε μια τέτοια ερώτηση και τους πιθανούς μετασχηματισμούς
που μπορεί να γίνουν ώστε να αναβαθμιστούν .

Σε τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ ισχύει: α 2 = β 2 + γ 2 + 2βγσυνΑ

Ερώτηση σωστού – λάθους [3] από πρώτο θέμα πανελληνίων εξετάσεων
Η ερώτηση αυτή τέθηκε ως ερώτηση τύπου σωστού – λάθους σε
πανελλήνιες εξετάσεις της Β τάξης του λυκείου. Οι εξεταστές προφανώς
είχαν στόχο να διαπιστώσουν αν ο εξεταζόμενος γνώριζε το ν όμο των
συνημιτόνων. Ας περιγράψουμε πρώτα τους πιθανούς χαρακτήρες των
υποψηφίων που αντιμετώπισαν το θέμα και μετά να σχολιάσουμε την
ερώτηση ως προς το γνωστικό και διδακτικό της περιεχόμενο και στη
συνέχεια θα δώσουμε προτάσεις μετασχηματισμού της.
1 η περίπτωση. Μαθητής με πλήρη γνωστική άγνοια για τον νόμο των
συνημιτόνων. Αυτός βλέπει τον συμμαθητή του 4 θέσεις πιο μπροστά που
…ξύνει το αυτί του!!!!!!! και απαντά με Λ δηλώνοντας ότι η ερώτηση είναι
λάθος και κερδίζει δύο μονάδες με μηδενικό κόπο. Προφ ανώς όλοι οι
μαθητές της τάξης έχουν συνεννοηθεί και το ξύσιμο του αυτιού ή της
μύτης δηλώνει αν μια συγκεκριμένη ερώτηση είναι σωστή ή λάθος και το
ρόλο του μίμου τον αναλαμβάνει ο καλύτερος μαθητής της τάξης.
2 η περίπτωση. Μαθητής με επιφανειακή γνώση του νόμου των
συνημιτόνων. Γνωρίζοντας ότι στην σελίδα 192 του σχολικού του βιβλίου
στο επάνω μέρος υπάρχει ένα κίτρινο πλαίσιο που γράφει «Νόμος
Συνημιτόνων» και ακριβώς από κάτω βρίσκεται η ίδια σχέση με την μόνη
διαφορά ότι μπροστά στο διπλάσιο γινόμενο υπάρχει το πρόσημο μείον (
- ) και με τη βεβαιότητα της γνώσης απαντά με Λ δηλώνοντας και αυτός ο
μαθητής ότι η ερώτηση είναι λάθος και κερδίζει δύο μονάδες αλλά με τον
ελάχιστο δυνατό κόπο.
3 η περίπτωση. Μαθητής με πραγματική και σχολαστική γνώση του νόμου
των συνημιτόνων. Γνωρίζοντας σε βάθος την έννοια συνδυάζει τη γνώση
του νόμου με τις βασικές έννοιες της τριγωνομετρίας και διαπιστώνει ότι
αν η γωνία Α είναι 90 ο , τότε το συνΑ είναι μηδέν και ο νόμος γράφεται:
α 2 = β 2 + γ 2 +2βγσυνΑ = β 2 + γ 2 +2βγσυν0 ο = β 2 + γ 2 +2βγ 0 = β 2 + γ 2
που εκφράζει το πυθαγόρειο θεώρημα και ανακαλύπτει ότι η δοθείσα
σχέση με λάθος πρόσημο ισχύει για τα ορθογώνια τρίγωνα. Με αυτή τη
διαπίστωση απαντάει Σ θεωρώντας ότι η σχέση είναι σωστή (κακώς
βέβαια) για τα ορθογώνια τρίγωνα και χάνει τα δύο μόρια.
Θέτουμε λοιπόν το ερώτημα: Στο παραπάνω σενάριο που δεν είναι
καθόλου απίθανο, δεν εμφανίζεται αδικία για τον τελευταίο μαθητή,
αδικία που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η διατύπωση της ερώτησης
ήταν διαφορετική;
Σχολιασμός της πρότασης. Παρατηρούμε ότι μια πρόταση που άλλοτε
είναι ορθή (στα ορθογώνια τρίγωνα) και άλλοτε είναι λάθος (στα μη
ορθογώνια τρίγωνα) τίθεται στις εξετάσεις και ρωτάμε τους μαθητές να
απαντήσουν αν αυτή είναι σωστή ή λάθος; Από μαθηματικής λογικής η
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διατύπωση της πρότασης δεν είναι ορθή και η ευθύνη δεν ανήκει φυσικά
στους μαθητές και ιδιαίτερα στον τρίτο μαθητή του παραπάνω
παραδείγματος. Βέβαια έχουμε εδώ όχι μια πρόταση αλλά ένα
προτασιακό τύπο και αν δεν ορίζουμε το σύνολο αναφοράς του
οδηγούμαστε σε περιπέτειες. Ο προτασιακός λοιπόν τύπος θα μπορούσε
να γίνει πρόταση με την βοήθεια των ποσοδεικτών και να διατυπωθεί ως
εξής:
Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ ισχύει α 2 = β 2 + γ 2 + 2βγσυνΑ
που φυσικά είναι λάθος πρόταση ή ως εξής:

Υπάρχει τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ ώστε να α 2 = β 2 + γ 2 +
2βγσυνΑ
που είναι σωστή πρόταση γιατί υπάρχουν όλα τα ορθογώνια τρίγωνα για
τα οποία ισχύει.
Ο πρώτος αντίλογος. Υπάρχουν συνάδελφοι που δηλώνουν σε ένα τέτοιο
επιχείρημα «Όταν δεν αναφέρεται το σύνολο αναφοράς εννοείται.
Επομένως για την συγκεκριμένη πρόταση το για κάθε εννοείται, συνεπώς
δεν υπάρχει πρόβλημα διατύπωσης. Η απάντηση: Στα μαθηματικά τίποτε
δεν εννοείται αλλά θα πρέπει να διατυπώνεται σαφώς και καθορισμένα,
αυτή άλλωστε είναι η αρχή μιας μαθηματικής έννοιας, να ορίζεται σαφώς.
Το «εννοείται» ειδικά σε ερώτηση εξετάσεων δεν είναι παραδεκτό.
Ο δεύτερος αντίλογος. Μια τέτοια διατύπωση με ποσοδείκτες θα βάλει σε
υποψία τους μαθητές που βλέποντας την έκφραση «υπάρχει» θα
προκαθορίζουν την σωστή απάντηση. Η απάντηση: Μπορούν να
κατασκευαστούν πολλές ερωτήσεις με τον υπαρξιακό ποσοδείκτη που να
είναι λάθος. Όμως για τον λόγο αυτό προτείνεται η μετεξέλιξη των
ερωτήσεων αυτών, αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο στα Π.Π.Σ και στη
συνέχεια σε όλα τα σχολεία.

Για τη πρόταση «Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ
ισχύει
α 2 = β 2 + γ 2 + 2βγσυνΑ» να εξετάσετε αν είναι σωστή ή λάθος
δικαιολογώντας την απάντηση σας
επειδή όμως το δικαιολογώντας μπορεί να δώσει απαντήσεις ασαφής ή
ημι-ασαφής του τύπου είναι λάθος γιατί δεν το γράφει έτσι το βιβλίο, ή
είναι σωστή γιατί έτσι μας το είπατε στην τάξη….θα μπορούσε η
δικαιολόγηση να είναι πιο σαφής.

Να εξετάσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος

«Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ ισχύει α 2 = β 2 + γ 2
+ 2βγσυνΑ»
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Αν η πρόταση είναι σωστή να την αποδείξετε αν είναι λάθος να
δώσετε ένα αντιπαράδειγμα.
Όπου με την διατύπωση αυτή εύκολα αποφεύγουμε την ασάφεια των
απαντήσεων.
Κατάλληλη για μαθητές των Π.Π.Σ θα έλεγα είναι η διατύπωση της
ερώτησης όπου να απαιτούνται οι συνθήκες ώστε η πρόταση να είναι
σωστή ή οι συνθήκες ώστε αυτή να είναι λανθασμένη. Μια τέτοια
διατύπωση είναι:

Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ για το
οποίο ισχύει η σχέση:
α 2 = β 2 + γ 2 + 2βγσυνΑ

Βέβαια μια τέτοια διατύπωση απαιτεί ιδιαίτερη κριτική σκέψη και
συνθετική ικανότητα από τους μαθητές ώστε να μην είναι κατάλληλη για
εξετάσεις και ιδιαίτερα για ερώτημα πρώτου θέματος. Η ερώτηση όμως
είναι κατάλληλη και αποδεκτή όταν απευθύνεται σε μαθητές με ιδιαίτερα
προσόντα. Τέτοιοι μαθητές υπάρχουν σε Πρότυπα Πειραματικά σ χολεία
ιδιαίτερα μετά την θέσπιση των εισαγωγικών εξετάσεων για τα σχολεία
αυτά.
Μια άλλη πιθανή παραλλαγή σε ερώτηση σωστού λάθους είναι να δίνεται
η απάντηση της και να ζητείται εξήγηση γιατί η ερώτηση αυτή είναι
σωστή ή λάθος. Ακολουθεί η διατύπωση στο ίδιο παράδειγμα.

Να εξηγήσετε γιατί είναι λάθος η πρόταση «Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ με
πλευρές α, β, γ ισχύει:
α 2 = β 2 + γ 2 + 2βγσυνΑ»

Τέτοιας μορφής ερώτηση προβληματίζει τον μαθητή που θεωρεί ότι η
απάντηση που δίνεται είναι διαφορετική από αυτή που θεωρεί ω ς ορθή.
Μια τέτοια διατύπωση δίνει στον εξεταζόμενο τη δυνατότητα να
ανασκευάσει την άποψή του για την συγκεκριμένη ερώτηση και τον
αναγκάζει να διαβεί διαφορετικούς δρόμους επεξήγησης ώστε να
συμπληρώσει σωστά την απάντησή του.

Παραδείγματα μετατροπής
Παράδειγμα πρώτο (από θέμα εξετάσεων)
Ισχύει: (ημx) = συνx
Η οποία είναι σωστή. Κάλλιστα όμως η παραπάνω ερώτηση μπορεί να
μετασχη- ματιστεί για τους μαθητές των Π.Π.Σ σε:
Να εξετάσετε αν η πρόταση
«Η μοναδική συνάρτηση που έχει παράγωγο την συνx είναι η
f(x) = ημx »
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Είναι σωστή ή λάθος αιτιολογώντας την απάντησή σας
ή ακόμη καλύτερα
«Να γράψετε τους τύπους δύο τουλάχιστον συναρτήσεων που έχουν ως
παράγωγο την συνάρτηση συνx »
Ερώτηση που περιορίζει την αντιγραφή κατά πρώτο λόγο και κατά
δεύτερο αποκρούει απαντήσεις του στυλ είναι «σωστή γιατί την γράφει το
βιβλίο». Όμως το σπουδαιότερο είναι ότι διεγείρει τα γνωστικά υπόβαθρα
του ερωτώμενου αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν άπειρες συναρτήσεις
που έχουν την συνάρτηση συνx ως παράγωγο και που προκύπτουν από την
ύπαρξη μιας σταθεράς.
Παράδειγμα δεύτερο ( από θέμα προαγωγικών εξετάσεων)
Αν α, β πραγματικοί αριθμοί να εξετάσετε αν είναι σωστή ή λάθος η
πρόταση:
| α + β |=| α | + | β |

Ο εξεταστής προφανώς αναμένει την απάντηση Λάθος που θα την
θεωρήσει ως ορθή, άλλα με μια πιο προσεκτική ματιά θα παρατηρηθούν
στην πρόταση προβλήματα. Να υποθέσουμε ότι δύο μαθητές δεν
γνωρίζουν την πρόταση προφανώς από άγνοια και αποφασίζουν δίνοντας
τιμές στους αριθμούς α και β να διαπιστώσουν την ισχύ ή όχι της
πρότασης. Αν ο ένας μαθητής θέσει ως παράδειγμα α = 2 και β = 3 και
εξετάσει την ισχύ της πρότασης θα διαπιστώσει ότι αυτή είναι ορθή, την
ίδια διαπίστωση θα κάνει για οποιοδήποτε ζεύγος ομοσήμων αριθμών α
και β και απαντάει τελικά ότι η πρόταση είναι σωστή. Ο δεύτερος
μαθητής επιλέγει να βάλει στην θέση των α και β ετερόσημους αριθμούς
και διαπιστώνει ότι η πρόταση δεν ισχύει επιλέγοντας την απάντηση
λάθος. Δηλαδή παρατηρούμε ότι δόθηκε μια πρόταση που για άλλα ζεύγη
αριθμών είναι σωστή και για άλλα ζεύγη λάθος! και ζητάμε το αδιανόητο
να απαντήσουν οι μαθητές αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος!. Φυσικά
όλα οφείλονται στην κακή διατύπωση της έκφρασης . Το παραπάνω δεν
είναι πρόταση αλλά προτασιακός τύπος με δύο μεταβλητές α και β και
μόνο η πρόσθεση σε αυτόν κάποιου ποσοδείκτη θα καταστήσει το
παραπάνω προτασιακό τύπο πρόταση αληθινή ή ψευδή.
1 η διατύπωση:
Αν α, β οποιοιδήποτε πραγματικοί αριθμοί να εξετάσετε αν είναι
σωστή ή λάθος η πρόταση | α + β |=| α | + | β |
που προφανώς είναι λάθος ή
2 η διατύπωση:

Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

71

Ο ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού – Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους στα Π.Π.Σ.

Υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί α και β ώστε να ισχύει η πρόταση
| α + β |=| α | + | β |

που προφανώς είναι ορθή. Και για μια πιο μετεξελιγμένη διατύπωση της
ερώτησης που ουσιαστικά εξετάζει αν ο μαθητής έχει όντως κατανοήσει
την σπουδαία αυτή ιδιότητα των απολύτων τιμών.
Να βρεθούν οι προϋποθέσεις (ή οι συνθήκες ) που πρέπει να διέπουν
τους πραγματικούς αριθμούς α και β ώστε η ισότητα | α + β |=| α | + | β |
να είναι ορθή.
Δηλαδή μια διατύπωση που θα αναγκάσει τον μαθητή να σκεφτεί ότι η
πρόταση δεν είναι πάντοτε λανθασμένη, και να ψάξει, να διερευνήσει τις
ζητούμενες προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν τα α και β ώστε αυτή να
είναι ορθή.

Οι εφαρμογές των παραπάνω στην σχολική τάξη
αντιδράσεις.

–

Τις δύο τελευταίες χρονιές τέτοιου είδους ερωτήσεις τύπου σωστού –
λάθους της έθεσα σε γραπτές δοκιμασίες άλλα και ως ερωτήσεις μέσα
στην τάξη, στο λύκειο που διδάσκω. Την φετινή δε χρονιά σε Πρότυπο
Πειραματικό Λύκειο. Η αντίδραση των μαθητών ήταν κοινή για όλους
τους μαθητές. Αρχικά στην πρώτη γραπτή δοκιμασία, αντέδρασαν
βλέποντας ότι η πιθανότητα αντιγραφής μηδενίζεται με τέτοιου είδους
μετεξελιγμένες ερωτήσεις. Στη συνέχεια και ιδιαίτερα όταν οι ερωτήσεις
αυτές ήταν προφορικές μέσα στην τάξη, διέγειραν το ενδιαφέρον των
μαθητών που τις αντιμετώπισαν ως πρόκληση να τις απαντήσουν. Ειδικά
σε ερωτήσεις που είχαν προφανή απάντηση που οι μαθητές την
θεωρούσαν «εύκολη», την επεξεργάζονταν με περισσότερη προσοχή
φοβούμενη πιθανή παγίδα μέσα στην ερώτηση. Στη δεύτερη γραπτή
δοκιμασία οι ερωτήσεις αυτές ήλθαν φυσιολογικά για τους μαθητές, τις
αποδέχτηκαν χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αντίδραση. Όλα ήταν θέμα
χρόνου και προσαρμογής.

Συμπεράσματα
Τα Π.Π.Σ. πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν το ε πίπεδο
των μαθηματικών που διδάσκεται στα λύκεια της χώρας. Πρέπει να
γίνονται προπομπός των αλλαγών γιατί έχουν και το κατάλληλο υλικό των
παιδιών και την εμπειρία και τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών να
ενασχοληθούν με θέματα αναβάθμισης και αλλαγής του ρόλ ου των
μαθηματικών στην ελληνική εκπαίδευση. Δεν μπορεί τα κακώς κείμενα
στην εκπαίδευση να διαιωνίζονται γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει την
ευθύνη της αλλαγής καταστάσεων και μορφών διδασκαλίας που έχουν
παγιωθεί με τη πάροδο του χρόνου. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα με τις
ερωτήσεις σωστού – λάθους και στο ερώτημα: Τι κάνουμε; Αυτόματα
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δίνουμε την απάντηση τέτοιες αδικίες και τέτοια λάθη δεν συμβαίνουν
ποτέ σε εμάς παρά μόνο στους άλλους. Με τις εφαρμογές των
«αναβαθμισμένων» ερωτήσεων σωστού λάθους δίνεται το έναυσμα στους
συναδέλφους που διδάσκουν στα Π.Π.Σ. να κατασκευάσουν, να
εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν τις εφαρμογές τους με τέτοιου είδους
ερωτήσεις. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μπορεί να γίνουν μοχλός
για Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να αναστοχαστεί και να
προκηρύξει νέα βιβλία με την εφαρμογή των ανωτέρω για το καλό της
Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας.
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Α΄ Γυμνασίου για τα Μαθηματικά
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Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελώντας μέρος μιας ευρύτερης
έρευνας που διεξάγεται στο ΠΠΓ Ευαγγελικής Σχολής σχετικά με
την επίδραση των εξετάσεων στο προφίλ των μαθητών του σχολείου,
αναζητά να αναδείξει και να διερευνήσει τις βασικές πεποιθήσεις και
στάσεις αυτών των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά. Πιο
συγκεκριμένα από τις απαντήσεις που έδωσαν 75 μαθητές της Α
Γυμνασίου σε ένα
ερωτηματολόγιο 62 δηλώσεων, μέσω
παραγοντικής ανάλυσης, προέκυψαν οκτώ συγκεκριμένες σύνθετες
μεταβλητές που αφορούν τις στάσεις τους σε σχέση με τα
Μαθηματικά, τις πεποιθήσεις τους για τη φύση και την αξία των
Μαθηματικών, το ρόλο του δασκάλου, το άγχος, την επιμονή σιγουριά, την αυτοεικόνα τους και την αναζήτηση βοήθειας. Με
επιπλέον στατιστική ανάλυση προέκυψαν συγκεκριμένες συσχετίσεις
μεταξύ ορισμένων παραγόντων. Ορισμένα από τα αποτελέσματα
διαφέρουν με αντίστοιχα της βιβλιογραφίας για αντίστοιχες ηλικίες
και προσομοιάζουν περισσότερο με αποτελέσματα από έρευνες για
μαθητές υψηλών επιδόσεων. Το γεγονός αυτό όπως σε συνδυασμό με
τα προηγούμενα δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.
Λέξεις κλειδιά : Στάσεις, Πεποιθήσεις, Γυμνάσιο

1 Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
σκοπός τους μεταξύ άλλων είναι: "…η ανάδειξη, προώθηση και
εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα"
([19]). Στη δε αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου αναφέρεται: "
…να μυήσουν τελικά τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και τα υπόλοιπα
στελέχη της εκπαίδευσης σε μια νέα πρακτική, που θα συνδυάζει
αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, το μάθημα με το βίωμα, την γνώση και
τα γράμματα με τις τέχνες, το παραδοσιακό με το νέο, την πειθαρχία με
την κοινωνική ευαισθησία. Να δείξουν το δρόμο της δημιουργικότητας
και της αριστείας" ([19], σελ. 13). Ως συμπληρωματικό στοιχείο
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λειτουργίας των ΠΠΣ αποφασίστηκε η θέσπιση των εισαγωγικών
εξετάσεων, η οποία θα έδινε τη δυνατότητα σε καλούς μαθητές να
φοιτήσουν κατά προτεραιότητα σε αυτά. Η φετινή σχολική χρονιά 201314 κατά την οποία λειτούργησε η εισαγωγή των μαθητών στην πρώτη τάξη
των ΠΠΓ μέσω εξετάσεων, είναι η πρώτη χρονιά στην οποία μπορούμε να
εξετάσουμε τα αποτελέσματα του φίλτρου των εξετάσεων. Ειδικότερα για
τα Μαθηματικά, τα οποία αποτελούν ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα,
είναι σημαντικό να μπορούμε να περιγράψουμε τον τρόπο που
λειτούργησαν οι εξετάσεις όσο αφορά το προφίλ των μαθητών που
εισήχθησαν. Και αυτό αφορά στην ουσία της σχέσης που έχουν με τα
Μαθηματικά, και όχι απλώς στο βαθμό εισαγωγής τους ο οποίος όπως
φαίνεται δεν είναι θετικά συσχετισμένος με την επίδοση τους στο σχολείο
([18]).
Μια σημαντική παράμετρος που αναδεικνύει τη σχέση των μαθητών με τα
Μαθηματικά είναι οι στάσεις που έχουν αυτοί απέναντι στα Μαθ ηματικά.
Η διερεύνηση και καταγραφή των στάσεων τους αποτελεί αντικείμενο
πολλών ερευνητικών εργασιών και στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. [4], [6],
[10]). Άλλωστε σε πολλές έρευνες έχει διαπιστωθεί θετική συσχέτιση
ανάμεσα στις πεποιθήσεις και στάσεις των μαθητών και την επίδοση τους
στα Μαθηματικά ([2], [13]). Έτσι πολλές μελέτες έγιναν σε πολλές χώρες
προκειμένου να ερευνηθούν οι πεποιθήσεις που έχουν οι μαθητές όσον
αφορά τα Μαθηματικά με σκοπό την ερμηνεία και πρόβλεψη της
επίδοσης τους ([11]; [2]).

2. Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των πρώτων ποσοτικών
αποτελεσμάτων μια ευρύτερης έρευνας την οποία διεξάγουμε στο
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής με σκοπό τον
προσδιορισμό των στάσεων απέναντι στα Μαθηματικά των μαθητών της Α
Γυμνασίου του σχολικού έτους 2013-14 (οι οποίοι εισήχθησαν με
εξετάσεις). Στην εργασία αυτή σκιαγραφούμε το προφίλ των στάσεων των
μαθητών της πρώτης τάξης όπως αυτό προκύπτει από τις τοποθετήσεις
τους σε δοθέν ερωτηματολόγιο.

3. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Οι στάσεις αποτελούν βασικό μέρος της ανθρώπινης ταυτότητας.
Μπορούν να οριστούν ως μια συνοπτική αποτίμηση ενός νοητού
αντικειμένου ([1]). Είναι τάσεις και προδιαθέσεις που καθοδηγούν τη
συμπεριφορά ενός ατόμου προς την κατεύθυνση μιας δράσης, ενώ αυτέ ς
εξελίσσονται με τον χρόνο ([16]). Οι στάσεις καθορίζονται κυρίως από
τρεις συνιστώσες ([12]): τη γνωστική συνιστώσα (πεποιθήσεις, σκέψεις), τη
συναισθηματική
συνιστώσα
(συγκινήσεις,
αισθήματα)
και
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συμπεριφοριστική συνιστώσα (εμπειρίες και προηγούμενα γεγονότα).
Σύμφωνα με τον Hannula ([7]) οι στάσεις αποτελούν μια κατηγορία
συμπεριφοράς η οποία παράγεται από διαφορετικές διαδικασίες
αξιολόγησης. Οι μαθητές ανάλογα με το αν αντιμετωπίζουν μια εντελώς
καινούργια κατάσταση ή μια κατάσταση με στοιχεία γνωστά από το
παρελθόν και σε συνάρτηση με τους στόχους και τις προσδοκίες τους
οδηγούνται σε ανάλογες στάσεις. Αυτές σχετίζονται με τους μαθητές τους
ίδιους και περιλαμβάνουν το άγχος για τα Μαθηματικά, την αυτοεικόνα,
την αυτοεκτίμηση και την επίδοση των μαθητών ([8]), ή μπορεί να
σχετίζονται με το σχολείο, τους καθηγητές και τη διδασκαλία. Μέσα στον
όρο
στάσεις,
συμπεριλαμβάνουμε
συναισθήματα,
διασυνδέσεις,
προσδοκίες και αξίες που έχουν οι μαθητές ([7]). Τέλος σημαντική
παράμετρο των στάσεων αποτελούν τα αυτορυθμιζόμενα χαρακτηριστικά
της μάθησης που μπορεί να έχει ο μαθητής. Ως αυτορυθμιζόμενα
χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουμε την προσωπική οργάνωση και
ρύθμιση των πληροφοριών, τη χρήση βοήθειας από το περιβάλλον
(δάσκαλοι, συμμαθητές) και τη διόρθωση, μεταβολή και υιοθέτηση άλλων
στρατηγικών. Η αυτορυθμιζόμενη συμπεριφορά έχει βρεθεί ότι είναι
θετικά συσχετισμένη με την απόδοση αν και η χρονική διάρκεια που
μπορεί να πραγματοποιηθεί η βελτίωση της απόδοσης μπορεί να διαφέρει
([15]).
Μελέτες έχουν δείξει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των στάσεων των μαθητών
απέναντι στα Μαθηματικά και της επίδοσης τους. Φαίνεται να υπάρχει
μια κυκλική σχέση μεταξύ των στάσεων και της μάθησης. Οι γνωστικές
εμπειρίες των μαθητών συνεισφέρουν στη δόμηση των στάσεων τους
απέναντι στα Μαθηματικά ενώ παράλληλα οι στάσεις και πεποιθήσεις τους
μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που προσεγγίζουν νέες έννοιες και
δομές
των Μαθηματικών. Οι γενικές πεποιθήσεις μπορούν
να
επηρεάσουν τον τρόπο προσέγγισης που έχουν οι μαθητές στα
Μαθηματικά, οδηγώντας τους σε περισσότερο ή λιγότερο μαθησιακά
επιτυχείς διαδικασίες. Συχνά οι μαθητές διαθέτουν αντιλήψεις
αλγοριθμικού τύπου και δείχνουν να πιστεύουν ότι ο σκοπός των
Μαθηματικών είναι η εύρεση του αποτελέσματος μετά από λίγα βήματα
και αφού ακολουθήσουν συγκεκριμένες μεθόδους. Σε αυτό το πλαίσιο ο
ρόλος του δασκάλου είναι η μετάδοση της απαιτούμενης γνώσης και η
επιβεβαίωση ότι οι μαθητές την απέκτησαν μέσω αξιολόγησης ([5]).
Σύμφωνα με τα Standards του Εθνικού Συμβουλίου Δασκάλων των
Μαθηματικών NCTM "οι στάσεις των μαθητών στα Μαθηματικά ασκούν
ισχυρή επίδραση στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών, την θέληση τους για
εμπλοκή σε μαθηματικές διεργασίες και στην τελική προδιάθεση τους
απέναντι στα Μαθηματικά" ([14], p. 233).
Η παρούσα έρευνα έρχεται να προστεθεί στις διεθνείς μελέτες που
αφορούν στη μελέτη των στάσεων των μαθητών που έχουν επιλεχθεί μέσω
ενός συστήματος εισαγωγής και της διαφοροποίησης που πιθανώς
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υφίσταται με τους άλλους μαθητές. Εξετάζουμε πιο συγκεκριμένα αν το
φίλτρο των εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών καθορίζει έμμεσα
και τα χαρακτηριστικά των μαθητών όσον αφορά τις στάσεις τους
απέναντι στα Μαθηματικά.

4 Μέθοδος
1. Συμμετέχοντες
Συνολικά συμμετείχαν 75 μαθητές της Α Γυμνασίου του ΠΠΓ
Ευαγγελικής Σχολής που εισήχθησαν το σχολικό έτος 2013-14 με
εξετάσεις.
2. Το ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 62 δηλώσεις οι οποίες αναφέρονταν:
(1) στις πεποιθήσεις των μαθητών για τα Μαθηματικά και τη μαθηματική
γνώση και (2) στις πεποιθήσεις τους σχετικά με την αυτοεικόνα τους στα
Μαθηματικά.
Βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο Indiana Mathematics Belief Scale των
Kloosterman & Stage ([9]) σε ισοδιαστημική κλίμακα τύπου Likert με 6
δυνατές απαντήσεις (1 απόλυτη διαφωνία έως 6 απόλυτη συμφωνία). Οι
απαντήσεις τους είχαν σκοπό να περιγράψουν: τις πεποιθήσεις και
προδιαθέσεις τους σε σχέση με τα Μαθηματικά, την θετική ή αρνητική
αυτοΐδέα/ αυτοεικόνα τους για τα Μαθηματικά, τα πιστεύω τους για τη
χρησιμότητα των Μαθηματικών στον κόσμο και την αξία τους, την
επιμονή τους ή όχι στην επίλυση προβλημάτων, τις πεποιθήσεις τους για
το ρόλο του τελικού αποτελέσματος και των αλγορίθμων στα
Μαθηματικά, την αναζήτηση ή μη-βοήθειας στο σπίτι ή στο σχολείο, την
επίδραση του δασκάλου και το άγχος που νιώθουν όταν ασχολούνται με
τα Μαθηματικά.
Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν ερωτήσεις σε μορφή δηλώσεων που
είναι αντίστοιχες άλλων ανάλογων ερευνών (π.χ. [5]) και αναφέρονται σε
συνήθεις πεποιθήσεις των μαθητών (όπως: τα Μαθηματικά είναι
υπολογισμός - πράξεις, ο στόχος είναι η επίτευξη του ορθού
αποτελέσματος, αν μια άσκηση δεν μπορεί να λυθεί στα πρώτα πέντε
λεπτά τότε δεν μπορεί να λυθεί, στα Μαθηματικά γεννιέσαι καλός).

5 Αποτελέσματα
Ανάλυση - επεξεργασία
Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των απαντήσεων αφορούσε στον
προσδιορισμό
των κύριων παραγόντων που επιδρούν μέσω της
ομαδοποίησης των μεταβλητών που αλληλοσυσχετίζονται μεταξύ τους σε
έναν μικρότερο αριθμό παραγόντων. Χρησιμοποιήθηκε παραγοντική
ανάλυση, μέσω του προγράμματος SPSS, η οποία οδήγησε στη
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δημιουργία επτά σύνθετων μεταβλητών: (1) γενική στάση απέναντι στα
Μαθηματικά, (2) αξία-χρησιμότητα των Μαθηματικών, (3) (θετική)
αυτοεικόνα στα Μαθηματικά, (4) η επιμονή/βεβαιότητα/σιγουριά στα
Μαθηματικά, (5) η αλγοριθμική φύση των Μαθηματικών, (6) ο ρόλος του
δασκάλου και (7) το άγχος για τα Μαθηματικά.
Περιγραφικά στοιχεία
Η στάση των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά
Μελετώντας τη σύνθετη μεταβλητή "στάση απέναντι στα Μαθηματικά" η
οποία περιλαμβάνει δεκαεννιά δηλώσεις, προκύπτει ότι οι μαθητές σε ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό 71%, έχουν απόλυτα θετική ή πολύ θετική στάση
απέναντι στα Μαθηματικά. Με μέσο όρο 4,95 (σε κλίμακα από 1 έως 6)
και τυπική απόκλιση 1, οι μαθητές εμφανίζουν μια εξαιρετικά θετική
στάση η οποία αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στις επιμέρους
δηλώσεις.
Για παράδειγμα, στη δήλωση "Απολαμβάνω πάντα το μάθημα των
Μαθηματικών" το 60% απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα ή πολύ με αυτό
ενώ το 8% διαφωνεί απόλυτα ή πολύ με αυτό.
Όμοια, στη δήλωση " Τα Μαθηματικά είναι ένα ευχάριστο μάθημα" το
65,3% απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα ή πολύ με αυτό ενώ το 9,3%
διαφωνεί απόλυτα ή πολύ με αυτό.
Η αξία-χρησιμότητα των Μαθηματικών
Η σύνθετη μεταβλητή "αξία-χρησιμότητα των Μαθηματικών" που προέκυψε
από την ανάλυση παραγόντων περιλαμβάνει εννιά δηλώσεις. Το 82,7%
των μαθητών θεωρεί τα Μαθηματικά απολύτως έως πολύ χρήσιμα. Ο
μέσος όρος των απαντήσεων τους είναι 5,23 (σε κλίμακα από 1 έως 6) και
τυπική απόκλιση 0,8, αποδεικνύοντας ότι στην πλειονότητα των μαθητών
είναι εδραιωμένη η πεποίθηση ότι η χρησιμότητα των Μαθηματικών είναι
μεγάλη.
Σε επιμέρους τώρα δηλώσεις, από αυτές που συνθέτουν τη μεταβλητή, με
τη δήλωση " Τα Μαθηματικά μας βοηθούν στην πραγματική ζωή"
συμφωνεί απόλυτα ή πολύ το 92% των μαθητών, ενώ το 77,7% συμφωνεί
απόλυτα ή πολύ ότι " Τα μαθηματικά εξασκούν την φαντασία".
Η αυτοεικόνα στα Μαθηματικά
Η σύνθετη μεταβλητή "αυτοεικόνα στα Μαθηματικά " που προέκυψε από την
ανάλυση παραγόντων περιλαμβάνει έξι δηλώσεις (τρεις θετικές και τρεις
αρνητικές). Το 60% των μαθητών έχει άριστη έως πολύ καλή εικόνα για
τον εαυτό του στα Μαθηματικά, ενώ το 85,3% έχει από άριστη έως καλή.
Ο μέσος όρος των απαντήσεων τους είναι 4,75 (με κλίμακα από 1 έως 6)
και τυπική απόκλιση 1,1, το οποίο δείχνει με σαφήνεια ότι η αυτ οεικόνα
των μαθητών που έχουν εισαχθεί με εξετάσεις είναι ιδιαίτερα καλή.
Σε επιμέρους τώρα δηλώσεις, από αυτές που συνθέτουν τη μεταβλητή, το
89,3% συμφωνεί απόλυτα ή πολύ ότι " Τα Μαθηματικά με κάνουν να
αισθάνομαι δυνατός ως μαθητής ".
Η βεβαιότητα-σιγουριά στα Μαθηματικά
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Η σύνθετη μεταβλητή " βεβαιότητα-σιγουριά στα Μαθηματικά" που προέκυψε
από την ανάλυση παραγόντων περιλαμβάνει οκτώ δηλώσεις (έξι θετικές
και δυο αρνητικές). Το 61,3% των μαθητών νιώθουν πάρα πολύ ή πολύ
σίγουροι στα Μαθηματικά, ενώ το 86,6% νιώθουν από απλώς σίγουροι
έως πάρα πολύ σίγουροι. Ο μέσος όρος των απαντήσεων τους είναι 4,73
(με κλίμακα από 1 έως 6) και τυπική απόκλιση 0,9.
Σε επιμέρους τώρα δηλώσεις, από αυτές που συνθέτουν τη μεταβλητή, με
τη δήλωση " Όταν από την αρχή δεν καταλάβω κάτι στα Μαθηματικά,
νομίζω ότι ποτέ δε θα το καταλάβω " διαφωνεί από λίγο έως πολύ το
89,3% ενώ με τη δήλωση " Σπάνια επιμένω να λύσω ένα πρόβλημα, όταν
καταλάβω ότι δεν έχω λύσει όμοιό του προηγουμένως " το 68,1% .
Η αλγοριθμική φύση των Μαθηματικών
Η σύνθετη μεταβλητή "αλγοριθμική φύση των Μαθηματικών " που προέκυψε
από την ανάλυση παραγόντων περιλαμβάνει δυο δηλώσεις (μια θετική και
μια αρνητική). Το 60% των μαθητών διαφωνούν από λίγο έως πολύ ότι
"Κάποιος είναι καλός στα Μαθηματικά, όταν γνωρίζει τύπους και κάνει
σωστά πράξεις" ενώ το 69,4% διαφωνεί αντίστοιχα με τη δήλωση " Στα
Μαθηματικά μετράει περισσότερο από όλα να είναι σωστό το
αποτέλεσμα". Ο μέσος όρος είναι 3,21 με τυπική απόκλιση 1,4.
Ο ρόλος του δασκάλου
Η σύνθετη μεταβλητή "ρόλος του δασκάλου " περιλαμβάνει έξι δηλώσεις (4
θετικές και δυο αρνητικές) και ανιχνεύει το πόσο επηρεάζει ο δάσκαλος
τη θετική επίδοση ενός μαθητή. Το 82% των μαθητών πιστεύει ότι ο
καθηγητής μπορεί να επηρεάσει θετικά την απόδοση των μαθητών του
στα Μαθηματικά. Για παράδειγμα, στη δήλωση "Για να μάθει κάποιος
Μαθηματικά, πρέπει να του τα εξηγεί καλά ο δάσκαλος, να έχει
μεταδοτικότητα" το 89,9% συμφωνεί απόλυτα ή πολύ. Ο μέσος όρος των
απαντήσεων για τη σημαντικότητα του ρόλου του δασκάλου στη θετική
απόδοση των μαθητών είναι 4,08 με τυπική απόκλιση 0,6.
Το άγχος για τα Μαθηματικά
Η σύνθετη μεταβλητή "άγχος για τα Μαθηματικά " περιλαμβάνει δυο
δηλώσεις. Το 80% των μαθητών νιώθει λίγο έως καθόλου άγχος ή φόβο.
Ο μέσος όρος των απαντήσεων τους είναι 5,24 (με κλίμακα από 1 έως 6)
και τυπική απόκλιση 1. Στη δήλωση "Πάντοτε ένιωθα ένα φόβο για τα
Μαθηματικά", το 89,3% των μαθητών διαφωνεί, με το ποσοστό αυτών
που διαφωνούν απόλυτα στο 61,3%. Ανάλογες έρευνες στη διεθνή
βιβλιογραφία ([17]) έχουν δείξει ότι σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές με
λιγότερο άγχος πετυχαίνουν υψηλότερες επιδόσεις.
Συσχετίσεις
Επηρεάζει την στάση των μαθητών η αυτοεικόνα τους;
Εφαρμόζοντας τη στατιστική τεχνική Pearson r για τις ισοδιαστημικές
και αναλογικές μεταβλητές της έρευνας μας, εξετάσαμε κατ’ αρχήν την
συσχέτιση μεταξύ των σύνθετων μεταβλητών στάση των μαθητών και
αυτοεικόνα. Προέκυψε θετική συσχέτιση (r=0,6) σε επίπεδο
σημαντικότητας p=0,00. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι
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υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση, δηλαδή οι μαθητές που έχουν
θετική στάση για τα Μαθηματικά έχουν και υψηλή αυτοεκτίμηση στο
συγκεκριμένο μάθημα.
Επηρεάζει την στάση των μαθητών η βεβαιότητα που νιώθουν ;
Παρόμοια, μεταξύ των μεταβλητών στάση των μαθητών και βεβαιότητα σιγουριά, προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση (r=0,58) σε
επίπεδο σημαντικότητας p=0,00. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές
που νιώθουν βεβαιότητα και δείχνουν επιμονή στα Μαθηματικά,
διατηρούν θετική στάση σε αυτά.
Επηρεάζει την βεβαιότητα των μαθητών το άγχος που νιώθουν;
Εξετάστηκε η σχέση της σύνθετης μεταβλητής βεβαιότητα - σιγουριά των
μαθητών σε σχέση με το άγχος που νιώθουν όταν αντιμετωπίζουν ένα
πρόβλημα στα Μαθηματικά. Εφαρμόζοντας τη στατιστική τεχνική
Pearson r. Προέκυψε αρνητική συσχέτιση (r=-0,256) σε επίπεδο p=0,01.
Έτσι, οι μαθητές με έντονο άγχος νιώθουν λιγότερη βεβαιότητα ή
σιγουριά όταν κάνουν Μαθηματικά για τα Μαθηματικά από ότι αυτοί που
έχουν λιγότερο άγχος.

6 Συμπεράσματα
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα
μιας ευρύτερης έρευνας που διεξάγουμε με σκοπό τον προσδιορισμό,
μέσω ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων, των στάσεων των μαθητών που
εισήχθησαν με εξετάσεις, την μελέτη των μεταβολών των πεποιθήσεων
απέναντι στα Μαθηματικά που τυχόν υφίστανται κατά τη διάρκ εια της
φοίτησης τους στο Γυμνάσιο και τέλος τη σύγκριση τους με τις στάσεις
των μαθητών του ίδιου σχολείου που μπήκαν μέσω κλήρωσης. Επίσης,
λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος και της αναφοράς σε
συγκεκριμένο Πειραματικό σχολείο, είναι δεδομένο ότι σ υμπεράσματα
που θα ακολουθήσουν δεν θα μπορούν να γενικευτούν. Επομένως
περισσότερο μπορούν να ερμηνευτούν ως δείκτες τάσεων παρά ως
τεκμηριωμένα χαρακτηριστικά. Από τα αποτελέσματα που παραθέσαμε,
προκύπτει καταρχάς ότι οι φετινοί μαθητές έχουν εξαιρετικά υψηλή
αυτοεκτίμηση και ιδιαίτερα θετική στάση στα Μαθηματικά, ενώ δεν
διακατέχονται από σημαντικό άγχος ή φοβία απέναντι τους. Διαθέτουν
επίσης επιμονή και σιγουριά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ενώ δεν
διστάζουν να ζητούν βοήθεια από τους καθηγητές τους στην τάξη. Τέλος,
δεν πιστεύουν ότι η ουσία των Μαθηματικών είναι αλγόριθμοι επίλυσης
ασκήσεων, ή ότι ο στόχος είναι η (γρήγορη) εύρεση τελικού
αποτελέσματος και θεωρούν ότι τα Μαθηματικά έχουν μεγάλη
χρησιμότητα στην καθημερινή τους ζωή.
Οι στάσεις τους βρίσκονται σε αντίθεση με ανάλογες μελέτες σε μαθητές
παρόμοιας ηλικίας ([12]). Τα αποτελέσματα είναι συμβατά σε αρκετά
σημεία με αντίστοιχα αποτελέσματα που αφορούν στην κατηγορία
μαθητών που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στα Μαθηματικά και που
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη μαθηματική ωριμότητα ([15]). Βέβαια
από τη μία,στη δικιά μας περίπτωση δεν μπορούμε να κατατάξουμε τους
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μαθητές που εξετάσαμε σε αντίστοιχη κατηγορία χωρίς περαιτέρω έρευνα.
Από την άλλη, προκειμένου να ελέγξουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα
συμπεράσματα μας, απαιτείται η τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων μας
μέσω της χρήσης επιπλέον εργαλείων όπως η συνέντευξη και η
παρατήρηση, τα οποία και δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει.
Τι μπορεί να σημαίνουν τα παραπάνω για το θεσμό των εξετάσεω ν και των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων; Τα θέματα των εισαγωγικών
εξετάσεων ως προφανή σκοπό είχαν την επιλογή των περισσότερο ικανών
μαθητών στα τρια γνωστικά αντικείμενα. Ωστόσο, αν το φίλτρο των
εξετάσεων, με τα δεδομένα θέματα οδηγεί προς τη δημιουργία ενός
συγκεκριμένου προφίλ μαθητή (τουλάχιστον για το δεδομένο σχολείο στο
οποίο γίνεται η έρευνα), θα πρέπει ακόλουθα να προσδιοριστούν οι
ανάγκες, οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα που αντιστοιχούν στην
συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών, προκειμένου το πρόγραμμα σπουδών
να γίνει περισσότερο ενδιαφέρον και χρήσιμο για αυτούς και παράλληλα
να τους εξυπηρετήσει καλύτερα στην επίτευξη των μαθησιακών,
κοινωνικών και συναισθηματικών στόχων τους. Το συμπέρασμα είναι πως
αν το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν στοχεύει στη δημιουργία ενός
συγκεκριμένου προφίλ μαθητή των ΠΠΓ, τότε προφανώς ο θεσμός ή το
περιεχόμενο των εξετάσεων πρέπει να ανασκευαστούν και να
αναδιαμορφωθούν μερικά ή ολικά. Ή μήπως θα ήταν δυνατό στα
Πειραματικά σχολεία να εφαρμοστεί διαφοροποιημένο ΑΠΣ πάντα
σύμφωνο με τις ανάγκες των μαθητών, το οποίο αν έχει θετικά
αποτελέσματα θα μπορούσε να περάσει και στα υπόλοιπα σχολεία.
Ενισχύεται με αυτό τον τρόπο ο πειραματισμός στα ΠΠΣ και συνδέεται
άρρηκτα και με τα άλλα σχολεία, αφού θα τα τροφοδοτεί με και νοτόμα
προγράμματα.
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Περίληψη Στο κείμενο περιγράφεται μια διδακτική παρέμβαση στο
πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ), που αφορά
τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς με χρήση ψηφιακού
εργαλείου, αλλά και κανόνα και διαβήτη. Στόχος της παρέμβασης
ήταν να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΠΠΣ και καταγραφεί με ποιον
τρόπο το εργαλείο επηρέασε τη διδακτική διαδικασία. Στην
εισαγωγή γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο την
τεκμηρίωση της αναγκαιότητας μιας τέτοιας παρέμβασης στην
συγκεκριμένη ενότητα και μια σύντομη αναφορά στις δυνατότητες
του ψηφιακού εργαλείου. Ακολουθεί το σκεπτικό της παρέμβασης
και η περιγραφή της υλοποίησής της. Τέλος γίνεται μια απ οτίμηση
της παρέμβασης και συζητούνται τα αποτελέσματά της.
Λέξεις κλειδιά : Διδακτική παρέμβαση, γεωμετρικοί μετασχηματισμοί,
δυναμική γεωμετρία.

Εισαγωγή
Η αντίληψη πως οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί (στροφή, ανάκλαση και
παράλληλη μεταφορά) είναι κεντρικό μέρος του προγράμματος σπουδών
των σχολικών μαθηματικών κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τον Hollebrands [6] η μελέτη των γεωμετρικών
μετασχηματισμών στο γυμνάσιο παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να
προσεγγίσουν σημαντικές έννοιες (όπως η συμμετρία και η συνάρτηση)
και να δουν τα σχολικά μαθηματικά σαν ένα γνωστικό αντικείμενο με
εσωτερικές συνδέσεις μεταξύ των επιμέρους αντικειμένων (όπως τη ς
γεωμετρίας και της άλγεβρας). Επίσης οι Jones και Mooney [8]
συμφωνούν ότι η γεωμετρία των μετασχηματισμών βοηθά στην ανάπτυξη
της γεωμετρικής σκέψης και της χωρικής αντίληψης των μαθητών και
σχετίζεται με μια πληθώρα δραστηριοτήτων σχετικών με τα μαθημα τικά,
αλλά και την καθημερινή ζωή. Οι ερευνητές Carraher και Schlieman [1]
υποστηρίζουν ότι οι μαθητές, τελειώνοντας το γυμνάσιο θα πρέπει να
έχουν επαρκείς γνώσεις γεωμετρικών μετασχηματισμών, να μπορούν να
τους αναγνωρίσουν και να τους χρησιμοποιούν σωστά, ώστε να μην
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αντιμετωπίσουν εμπόδια σε υψηλότερα επίπεδα μαθηματικής εκπαίδευσης,
είτε στο πεδίο της άλγεβρας, είτε της γεωμετρίας.
Παρόλα αυτά η εκπαιδευτική έρευνα διεθνώς [2] παρέχει στοιχεία που
δείχνουν ότι οι μαθητές του γυμνασίου συναντούν δυσκολί ες στην
αναγνώριση και την εφαρμογή των γεωμετρικών μετασχηματισμών. Ο
Edwards [3] εντοπίζει ότι τα λάθη στην εφαρμογή της ανάκλασης
σχετίζονται με τον προσανατολισμό και τις διαστάσεις του τελικού
σχήματος. Ενώ σύμφωνα με τις Xistouri & Pitta-Pantazi [11] η
εκπαιδευτική έρευνα αφήνει αρκετά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με
τους λόγους που οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση των
γεωμετρικών μετασχηματισμών, ο Guven [5] ισχυρίζεται ότι η χρήση
ψηφιακού εργαλείου τους βοηθά να σχηματίσουν πληρέστερη εικόνα για
τις έννοιες των μετασχηματισμών.
Οι μετασχηματισμοί στα πιλ ο τικά προγράμματα σπουδών
Σχετικά με τη διδασκαλία της γεωμετρίας στο σχολείο, διεθνώς
καταγράφεται όλο και συχνότερα [7] η προσέγγιση της γεωμετρίας μέσω
των μετασχηματισμών του επιπέδου. Στην Ελλάδα το πιλοτικό
πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ) του γυμνασίου [14] δίνει έμφαση στους
γεωμετρικούς μετασχηματισμούς.
Στα ΠΠΣ η ανάπτυξη του περιεχομένου γίνεται με βάση την έννοια της
τροχιάς μάθησης και διδασκαλίας (ΤΜΔ) που είναι σημαντικό εργαλείο
για την κατασκευή κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης που ευνοούν την
υλοποίηση των διδακτικών στόχων του ΠΠΣ (Clements & Samara, 2009).
Κάθε ΤΜΔ συναπαρτίζεται από τρία μέρη. Έναν μαθηματικό στόχο, μια
διαδρομή, και ένα σύνολο από διδακτικές δραστηριότητες [13 ] και
αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης θεματικής περιοχής. Στη θεματική
περιοχή Χώρος-Γεωμετρία-Μέτρηση αναπτύσσονται τέσσερις ΤΜΔ, που
η μια από αυτές είναι οι μετασχηματισμοί και η οποία εκτείνεται από το
νηπιαγωγείο μέχρι την Γ΄ γυμνασίου. Σύμφωνα με κάποιους από τους
στόχους της ΤΜΔ στον 3ο ηλικιακό κύκλο (Β΄ και Γ΄ γυμνασίου) οι
μαθητές δημιουργούν και συνδυάζουν μετατοπίσεις και στροφές για
γεωμετρικές και άλλες κατασκευές καθώς και κατασκευάζουν τα
συμμετρικά σχημάτων [13]. Στη Β΄ γυμνασίου προτείνονται 12 διδακτικές
ώρες για την μεταφορά και τη στροφή, την ανάκλαση και την κεντρική
συμμετρία [14].
Για την επίτευξη των στόχων του ΠΠΣ προτείνεται η χρήση χειραπτικών
και ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν στους μαθητές να διερευνήσουν
μια κατάσταση, να πειραματιστούν και να κάνουν εικασίες. Στην
περίπτωση των μετασχηματισμών χειραπτικά εργαλεία είναι ο κανόνας και
ο διαβήτης, αλλά και ο γεωπίνακας. Ψηφιακό εργαλείο θα μπορούσε να
είναι ένα Δυναμικό Γεωμετρικό Περιβάλλον (ΔΓΠ), όπως το Geogebra.
Στην διδακτική παρέμβαση χρησιμοποίησα το λογισμικό Geogebra που
ανήκει στην κατηγορία των ΔΓΠ. Το σημαντικό χαρακτηριστικό ενός
ΔΓΠ είναι η δυνατότητα που δίνει στο μαθητή να παλινδρομεί μεταξύ
χωρικής αναπαράστασης ενός γεωμετρικού αντικειμένου και της
αντίστοιχης αφηρημένης έννοιας, δηλαδή του συνόλου των ιδιοτήτων που
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διέπουν το γεωμετρικό αντικείμενο [4], [12]. Οι χωρικές αυτές
αναπαραστάσεις ανταποκρίνονται στον χειρισμό με το ποντίκι και ο
μετασχηματισμός τους ακολουθεί τους κανόνες της Γεωμετρίας πο υ τα
διέπουν κι όχι τις επιθυμίες του χρήστη, ακριβώς όπως οι φυσικές
οντότητες ακολουθούν τους φυσικούς νόμους [9].
Ο δυναμικός χειρισμός του σχήματος αποκαλύπτει και τις ιδιότητες του
και τα σχήματα δεν είναι μόνο χωρικές κατασκευές, αλλά ανήκουν σε μια
κλάση γεωμετρικών αντικειμένων με κοινές ιδιότητες.

Η στόχευση της παρέμβασης
Η διδακτική παρέμβαση που υλοποίησα στην Β΄ τάξη του γυμνασίου
βασίζεται στην ιδέα του δυναμικού χειρισμού ενός μετασχηματισμού. Αν
ο χειριστής ενός ΔΓΠ κατασκευάσει ένα σχήμα που ισχυρίζεται ότι είναι
τετράγωνο, αλλά το τετράγωνο αυτό «χαλάει» μετά από δυναμικό
χειρισμό, τότε κάτι δεν έγινε σωστά στην αρχική κατασκευή. Το σχήμα
δεν διατηρεί τις ιδιότητες του τετραγώνου. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν
ένας μετασχηματισμός δεν «αντέχει» στο δυναμικό χειρισμό, τότε κάτι
δεν έχει γίνει σωστά στην αρχική κατασκευή.
Ο στόχος της παρέμβασης ήταν διπλός. Από τη μια να επιτευχθούν οι
στόχοι του ΠΠΣ σχετικά με την συμμετρία ως προς άξονα αλλά και το
πνεύμα που διέπει το ΠΠΣ. Με το συνδυασμό χειραπτικών εργαλείων,
κανόνα και διαβήτη και του ψηφιακού εργαλείου στόχος ήταν η
δημιουργία ενός πλούσιου περιβάλλοντος σε ευκαιρίες μάθησης και
έκφρασης για τους μαθητές. Από την άλλη στόχος ήτα να καταγραφεί το
πιθανό όφελος που αποκόμισαν οι μαθητές από την χρήση του ψηφιακού
εργαλείου, ώστε αυτή η καταγραφή να ανατροφοδοτήσει τις επόμενες
διδακτικές παρεμβάσεις μου.

Περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης
Η παρέμβαση που θα περιγράψω έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση
οι μαθητές κατασκεύασαν σε χαρτί με κανόνα και διαβήτη το συμμετρικό
ως προς άξονα ενός τριγώνου. Είχαν δει στην τάξη σε προηγούμενο
μάθημα πώς γίνεται μια τέτοια κατασκευή για ένα ευθύγραμμο τμήμα με
κανόνα και διαβήτη.
Στη δεύτερη φάση, στο εργαστήριο η/υ οι μαθητές σε διμελείς ομάδες
προσπάθησαν να κάνουν την ίδια κατασκευή στο Geogebra. Εδώ
σημειώνω ότι οι μαθητές είχαν ξαναχρησιμοποιήσει το λογισμικό και
είχαν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του Geogebra και τον τρόπο
λειτουργίας του. Ο μαθητές για την κατασκευή του συμμετρικού τριγώνου
δε θα είχαν στη διάθεσή τους το εργαλείο (του Geogebra) που δίνει
έτοιμο το αποτέλεσμα. Παρακάτω (εικόνα 1) φαίνονται μερικές
προσπάθειες των μαθητών στο περιβάλλον του Geogebra και το
αποτέλεσμα του δυναμικού χειρισμού στις κατασκευές τους.
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εικόνα 1: οι προσπάθειες δύο των μαθητών στη 2 η φάση.
Περιγραφή της πρώτης φάσης
Βλέποντας κανείς τα σχέδια των περισσοτέρων μαθητών θα έλεγε πως
είναι σωστά με τα αναμενόμενα σφάλματα που προκύπτουν σε μια
γεωμετρική κατασκευή. Όμως αν έβλεπε τον τρόπο που κατασκεύαζαν
κάθετες ευθείες, θα διαπίστωνε ότι τις σχεδίαζαν «με το μάτι» χωρίς να
χρησιμοποιούν κανόνα και διαβήτη. Όταν τους ζήτησα να περιγράψουν
την κατασκευή τους έδειξαν ότι τοποθέτησαν τον κανόνα με τρόπο ώστε η
ευθεία που σχεδίασαν να μοιάζει κάθετη. Η αλήθεια ήταν πώς ήθελαν να
κατασκευάσουν μια κάθετη ευθεία, αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσουν το
κατάλληλο εργαλείο, δηλαδή το διαβήτη. Το ερώτημα είναι «πώς μπορεί
κανείς να πείσει τους μαθητές να φέρουν την κάθετη με κανόνα και
διαβήτη όταν μάλιστα βλέπουν ότι η κατασκευή τους δε διαφέρει από τη
σωστή;». Το στιγμιότυπο που κατασκευάζουν «φαίνεται» να είναι σωστό
και μόνο αν κανείς δει τον τρόπο κατασκευής ξέρει ότι δεν έχουν
χρησιμοποιήσει σωστά τις ιδιότητες της συμμετρίας.
Περιγραφή της δεύτερης φάσης
Σε αυτή την περίπτωση πολλοί μαθητές τελείωσαν γρήγορα την
κατασκευή τους. Το σχήμα που έφτιαξαν έμοιαζε να είναι σωστό, όμως
τώρα υπήρχε δυνατότητα ελέγχου. Καθώς πήγαινα στον υπολογιστή κάθε
ομάδας, με κατάλληλο «σύρσιμο» του ποντικιού κουνούσα το αρχικό
σχήμα, αλλάζοντάς το και σε αρκετές περιπτώσεις που η κατασκευή δεν
είχε γίνει σωστά η συμμετρία δεν «άντεχε» το δυναμικό χειρισμό του
σχήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά από μια αρχική αντίδραση, οι
μαθητές έσπευδαν να πουν ότι είχαν κάνει κάποιο λάθος και ότι έπρεπε να
το φτιάξουν από την αρχή. Τότε τους ζητούσα να μην το κάνουν, αλλά με
τη βοήθεια του δυναμικού χειρισμού να ψάξουν και να βρούν τι δεν είχε
γίνει σωστά στην κατασκευή τους. Στην περίπτωση που φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα (εικόνα 2) ο μαθητής δεν έχει κατασκευάσει κάθετες
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ευθείες επί του άξονα συμμετρίας. Μέσω του δυναμικού χειρισμού
μπόρεσε να εντοπίσει αυτό το λάθος και να το διορθώσει.

εικόνα 2: ο δυναμικός χειρισμός σε μια λάθος κατασκευή

εικόνα 3: ο δυναμικός χειρισμός σε μια σωστή κατασκευή

Αποτελέσματα – Συζήτηση
Η παραπάνω παρέμβαση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο του ΠΠΣ των
μαθηματικών της Β΄ γυμνασίου. Μετά από αυτή ακολούθησε παρόμοια
δραστηριότητα για τη στροφή και την παράλληλη μεταφορά. Στο τέλος
της ενότητας έγιναν επαναληπτικές ασκήσεις με χρήση κανόνα και
διαβήτη. Αυτό που παρατήρησα τότε ήταν ότι οι μαθητές στην
πλειοψηφία τους για την κατασκευή συμμετρικών σχημάτων ως προς
άξονα χρησιμοποιούσαν κανόνα και διαβήτη ή τουλάχιστον γνώμονα,
αποφεύγοντας τις κατασκευές με το μάτι. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι η
παραπάνω παρέμβαση ήταν ο μόνος λόγος που διαφάνηκε αυτό το
αποτέλεσμα, καθώς μεσολάβησαν μαθήματα με αντικείμενο τους άλλους
δύο μετασχηματισμούς. Αυτό που ισχυρίζομαι όμως είναι ότι ο δυναμικός
χειρισμός έκανε τους μαθητές να δουν τη γεωμετρική κατασκευή ενό ς
συμμετρικού αντικειμένου περισσότερο σαν αποτέλεσμα μιας γεωμετρικής
Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

87

Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών στο γυμνάσιο: Μετασχηματισμοί

ιδιότητας, παρά ως ένα οπτικό αποτέλεσμα που φαίνεται σωστό. Σε καμία
περίπτωση δεν πιστεύω ότι το λογισμικό αντικαθιστά τον κανόνα και το
διαβήτη. Αντιθέτως, όπως φάνηκε ενισχύει τη χρήσης τους.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της παρέμβασης κάποιοι μαθητές
χειρίστηκαν δυναμικά το σχήμα έχοντας κατασκευάσει σωστά το
συμμετρικό τρίγωνο, όπως φαίνεται στο σχήμα (εικόνα 3). Τους ρώτησα
τι παρατηρούν. Ένας μαθητής απάντησε ότι
«στο πρόγραμμα αν αλλάζετε το πρώτο σχήμα, δε χρειάζεται να
ξαναβρίσκουμε το συμμετρικό. Το βρίσκουμε μια φορά, μετά αλλάζουμε
το σχήμα που μας δώσατε και προκύπτει κατευθείαν το συμμετρικό από
την άλλη μεριά»
Ο μαθητής βλέπει ότι αλλάζοντας το αρχικό σχήμα ο μετασχηματισμός
δίνει το συμμετρικό του αλλαγμένου σχήματος. Πρόκειται, λοιπόν για μια
απεικόνιση μεταξύ σχημάτων. Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο θα
μπορούσε να διευρυνθεί η εικόνα που σχηματίζει ένας μαθητής για την
έννοιας της συνάρτησης.
Συνοψίζοντας έχω την άποψη ότι ο συνδυασμός χειραπτικών και ψηφιακών
εργαλείων δημιούργησε ένα αρκετά πλούσιο περιβάλλον έκφρασης για
τους μαθητές που συνέβαλλε στην επίτευξη των στόχων του ΠΠΣ, αλλά
και στη δημιουργία ερωτημάτων και εικασιών.
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Περίληψη Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τα
Μαθηματικά του Γυμνάσιου αναφέρεται στο ΦΕΚ 303Β/13-03-2003[1]
και το πιλοτικό Α.Π.Σ. [2]. Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 εισάγεται
για πρώτη φορά η Φυσική στην Α γυμνασίου με ένα προφανώς νέο
Α.Π.Σ.[3]. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: κρίνεται
απαραίτητος ο παράλληλος σχεδιασμός των Α.Π.Σ. των δυο αυτών
γνωστικών αντικειμένων για την Α γυμνασίου και αν ναι σε ποιο βαθμό
έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα παρατήρηση στη διδασκαλία
των μαθηματικών και της φυσικής της Α Γυμνασίου έχει προκύψει ότι οι
μαθητές από τη διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό έχουν
διδαχθεί τα ανάλογα ποσά, αλλά υπάρχει ένα γνωστικό κενό όσον αφορά
στα διαγράμματα και τις γραφικές αναπαραστάσεις που είναι
προαπαιτούμενα για το μάθημα της Φυσικής. Η παρούσα εισήγηση έχει
στόχο να προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση του Α.Π.Σ. ώστε οι
μαθητές να μπορέσουν καλύψουν αποτελεσματικότερα τους μαθησιακούς
τους στόχους στα θετικά μαθήματα.
Λέξεις κλειδιά : Α.Π.Σ. , Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου, Φυσική Α
γυμνασίου, διαγράμματα, πολλαπλές αναπαραστάσεις.

Εισαγωγή
Σύμφωνα με το καινούργιο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου, η
Φυσική εισήχθηκε ως μάθημα στην Α’ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2013 14. Σκοπός του μαθήματος «Η Φυσική με Πειράματα», είναι η ομαλή
μετάβαση των μαθητών από την περιγραφική προσέγγιση των φυσικών
εννοιών και φυσικών φαινομένων στο δημοτικό σχολείο, στην
αυστηρότερη και κυρίως ποσοτική προσέγγιση τους ως φυσικά μεγέθη και
φυσικές διαδικασίες στο γυμνάσιο (σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής Α
γυμνασίου, εκδ.2013)[3]. Το βιβλίο αποτελείται από 12 θεματικές
ενότητες που αναφέρονται σε σημαντικά φυσικά φαινόμενα και που η κάθε
μία υποστηρίζεται από ένα φύλλο εργασίας. Οι συγγραφείς του βιβλίου
προτείνουν την εφαρμογή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της
επιστημονικής/εκπαιδευτικής μεθόδου με προσέγγιση (βλέπε «Η Φυσική
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με Πειράματα», σημείωμα για τον Εκπαιδευτικό)[3]. Βασικό
μεθοδολογικό κομμάτι της προσέγγισης αυτής είναι η οργάνωση,
πραγματοποίηση και καταγραφή μετωπικών πειραμάτων (δηλαδή
πειραμάτων που θα εκτελέσουν οι ίδιοι οι μαθητές). Κατά την καταγραφή
των αποτελεσμάτων ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν πίνακες,
να υπολογίσουν μέσες τιμές, να συμπληρώσουν και να χρησιμοποιήσουν
διαγράμματα.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι χρειάζεται μια από κοινού οργάνωση
των Α.Π.Σ. μαθηματικών και φυσικής ώστε το ένα να υποστηρίζει το άλλο
δεδομένου ότι οι δύο αυτές επιστήμες λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα
δοχεία»

Θεωρητικό πλαίσιο
Μέρος Α: Α.Π.Σ.
Με τον όρο "αναλυτικό πρόγραμμα" εννοούμε τη -συνήθως γραπτήδιατύπωση
των
χαρακτηριστικών
μιας
διδακτικής
πρότασης
(Wikipedia)[1δ]. Τυπικές παράμετροι ενός αναλυτικού προγράμματος
είναι οι στόχοι του, το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται, οι μέθοδοι
που χρησιμοποιεί, οι διαδικασίες που προτείνει ή οι προτάσεις
αξιολόγησής του. Η διδακτική πρόταση μπορεί να αφορά τη διδα σκαλία
μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή τάξης σε συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο ή σε σύνολο γνωστικών αντικειμένων.
Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι, εν μέρει ή στο σύνολο του,
καθορισμένο από κάποια θεσμική αρχή. Στην Ελλάδα το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων(Υ.ΠΑΙ.Θ) αναθέτει αυτό το ρόλο στο
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Όπως αναφέρεται στο [1], θεωρείται αυτονόητο ότι ο σχεδιασμός για την
εκπαίδευση οφείλει να είναι ενιαίος για όλες τις ομάδες
μαθητών.Εντούτοις, το νέο θεσμικό πλαίσιο των ΠΠΣ(Ν. 3966/2011,
άρθρο 36)[4] παρέχει τη δυνατότητα για πιλοτική–πειραματική εφαρμογή
τροποποίησής του Α.Π.Σ.
Ήδη από τον ιδρυτικό νόμο των Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ.) του
4376/1929 προβλέπεται ότι «επιτρέπεται εις τον σύλλογον του
πειραματικού σχολείου να επιφέρη, χάριν πειραματισμού, μεταβολάς εις
το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα των μαθημάτων, την διάταξιν
της ύλης, τας μεθόδους της μεταδόσεως αυτής […]». Η ίδια στοχοθεσία
διατηρήθηκε και στο νέο νόμο των [4], όπου ως στόχος των Π.Σ. τίθεται
και
«η πειραματική εφαρμογή ιδίως: προγραμμάτων σπουδών,
αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας».
ΜΕΡΟΣ Β: πολλαπλές αναπαραστάσεις
Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις επηρεάζουν καθοριστικά τη μάθηση
(Ainsworth,2006)[5].Διαφορετικές
αναπαραστάσεις
υποστηρίζουν
διαφορετικές δραστηριότητες και ατομικές διαφορές. Το ζητούμενο δεν
είναι η αποτελεσματικότητα τους, αλλά ποιες συνθήκες-καταστάσεις
επηρεάζουν και καθορίζουν την αποτελεσματικότητά τους (Goldman,
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2003)[6] Συνδυάζοντας διαφορετικές αναπαραστάσεις με διαφορετικές
ιδιότητες, οι μαθητές δεν περιορίζονται από τις δυνατότητες ή τις
αδυναμίες μιας μεμονωμένης αναπαράστασης (Ainsworth, Bibby, Wood,
2002)[7]. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μπορούν να έχουν
συμπληρωματικές λειτουργίες: Συμπληρώνουν η μια την άλλη. Διαφέρουν
είτε ως προς τις διαδικασίες που υποστηρίζουν είτε ως προς την
πληροφορία που εκφράζουν.
Για να κατανοήσουμε πώς οι πολλαπλές αναπαραστάσεις επηρεάζουν τη
μάθηση, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τρεις καθοριστικές πτυχές:
1.Τις σχεδιαστικές παραμέτρους (design): (Αφορά κυρίως την
επιλογή του κατάλληλου εργαλείου και τις δυνατότητές του)
2. Τις διαφορετικές παιδαγωγικές λειτουργίες που μπορούν να
επιτελέσουν οι πολλαπλές αναπαραστάσεις (functions)
3. Τις γνωστικές δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνεται ένας
μαθητής κατά την αλληλεπίδρασή του με πολλαπλές αναπαραστάσεις
(tasks).
Σύμφωνα με τη λειτουργική ταξινόμηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων
(Ainsworth, 2006)[5], οι λειτουργίες που υποστηρίζουν οι πολλαπλές
αναπαραστάσεις συνοψίζονται ως εξής:
1.
Συμπληρωματικές
Λειτουργίες
(complementary
functions):
Συμπληρώνουν η μια την άλλη. Διαφέρουν είτε ως προς τις διαδικασίες
που υποστηρίζουν είτε ως προς την πληροφορία που εκφράζουν (π.χ. για
τις συναρτήσεις: αλγεβρικός τύπος, πίνακας τιμών και γραφική
παράσταση).
2. Οριοθετημένες Λειτουργίες (Constraining functions): καθεμία
πλαισιώνει τη μετάφραση της άλλης με δύο τρόπους:
1ος τρόπος: χρήση μιας οικείας αναπαράστασης για την κατανόηση μιας
λιγότερο οικείας (π.χ: χρήση οπτικής αναπαράστασης για κατανόηση μιας
συμβολικής αναπαράστασης).
2ος
τρόπος:
εκμετάλλευση
χαρακτηριστικών
ιδιοτήτων
κάθε
αναπαράστασης (π.χ. για αποφυγή παρανοήσεων ή για κατανόηση
φαινομένου)
3. Λειτουργίες βαθύτερης κατανόησης (Constructing functions):
αποτελούν
αφαιρετική
διαδικασία
για
δημιουργία
νοητικών
οντοτήτων(mental entities), (Dienes, 1973)[8] (π.χ. ο συνδυασμός
οπτικής, αριθμητικής και συμβολικής αναπαράστασης μέσα από
κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες (Balomenou, A. & Kordaki,
M. 2009)[9], θα μπορούσε να συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας της
συνάρτησης).
Συνεπώς, ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πολλαπλές
αναπαραστάσεις μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη μάθηση είναι η
προσέγγιση της έννοιας της συνάρτησης με αξιοποίηση οπτικής,
αλγεβρικής και αριθμητικής αναπαράστασης σε περιβάλλον εκπαιδευτικού
λογισμικού όπως το Function Probe και μέσα από ένα πρόβλημα της
καθημερινής ζωής. Οι μαθητές δυσκολεύονται πολύ στην κατανόηση της
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έννοιας της συνάρτησης μέσα από την αλγεβρική της έκφραση
(μαθηματικός τύπος). Με την αξιοποίηση της γραφικής παράστασης της
συνάρτησης οι μαθητές αποκτούν οπτική αντίληψη της συμμεταβολής δύο
μεγεθών, η οποία ενισχύεται και με την αριθμητική αναπαράσταση
(πίνακας τιμών), στο πλαίσιο μιας κατάλληλα διαμορφωμένης
δραστηριότητας της Φυσικής.

Μεθοδολογία
Η παρούσα ποιοτική έρευνα αποτελεί μια κριτική θεώρηση των νέων
ΑΠΣ της φυσικής και των μαθηματικών της Α γυμνασίου, όπως προέκυψε
κατά την εφαρμογή τους στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο
Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.Γ.Π.Π.) το σχολικό έτος 2013-14 και μια
πρόταση για θεραπεία της υπάρχουσας κατάστασης.
Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι η διερεύνηση της
οριζόντιας διασύνδεσης των Α.Π.Σ. των παραπάνω μαθημάτων που
διδάσκονται αυτοτελώς, καθώς και εάν κρίνεται απαραίτητη αυτή η
σύνδεση για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των γνωστικών στόχων των
μαθητών.
Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα έρευνα μελετάμε τα εξής ερωτήματα: i)
Κατά πόσο οι μαθητές έχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις για να
πετύχουν τους στόχους του μαθήματος της Φυσικής Α’ Γυμνασίου; ii)
Μέσα από το μάθημα της Φυσικής μπορούν να καλύψουν αυτές τις
προαπαιτούμενες γνώσεις; και iii) Ο από κοινού σχεδιασμός των
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών Μαθηματικών και Φυσικής είναι
αποτελεσματικότερος τρόπος επίτευξης των μαθησιακών στόχων από τους
μαθητές;
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αναμένεται να αναδείξουν την
αναγκαιότητα διατύπωσης μιας πρότασης τροποποίησης του Α.Π.Σ. για
τα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου, ώστε να καταφέρουν οι μαθητές μέσα
από τις πολλαπλές αναπαραστάσεις να συνδέσουν έννοιες Μαθηματικών
και Φυσικής.

Ανάπτυξη
Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. στα μαθηματικά Α γυμνασίου (σχολικό εγχειρίδιο
Μαθηματικών Α γυμνασίου[10]) , οι μαθητές διδάσκονται τρείς θεματικές
ενότητες, i) Αριθμούς και εισαγωγή στην Άλγεβρα, ii) ΓεωμετρίαΜετρήσεις και iii) Στοχαστικά μαθηματικά. Στην παρούσα μελέτη
περίπτωσης εστιάζουμε στην πρώτη θεματική ενότητα.
Η θεματική ενότητα Αριθμοί-Άλγεβρα αποτελείται από επτά κεφάλαια, τα
οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1, με βάση την σειρά
διδασκαλίας που προτείνεται στο πιλοτικό Α.Π.Σ.[2]. Ειδικότερα, η
διδασκαλία ξεκινά με την επανάληψη των τεσσάρων πράξεων και την
έννοια της διαιρετότητας στους φυσικούς αριθμούς ([10], Κεφάλαιο 1).
Στην συνέχεια, μελετάται η μετάβαση από τους φυσικούς στους ακεραίους
όσον αφορά στις τέσσερις πράξεις ([10],Κεφάλαιο 7). Η παρουσίαση των
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ακεραίων αμέσως μετά την επανάληψη των πράξεων στους φυσικούς,
κερδίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, και είναι μια αλλαγή που μπορούν
εύκολα να παρακολουθήσουν και να πετύχουν τους αναμενόμενους
γνωστικούς και μαθησιακούς στόχους. Έπειτα, διδάσκονται οι ρητοί
αριθμοί ([10], Κεφάλαιο 2), οπότε γίνεται η επέκταση των ακεραίων στους
ρητούς με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορούν να χειρίζονται
αριθμητικές παραστάσεις και με μη θετικούς κλασματικούς αριθμούς
καθώς και τις ιδιότητες των δυνάμεων. Επίσης προσομοιώνουν
προβλήματα χρησιμοποιώντας τις πράξεις και τις ιδιότητες των ρητών.
Η διδασκαλία συνεχίζεται με την εισαγωγή στην Άλγεβρα. Οι μαθητές
έρχονται σε επαφή με την αλγεβρική και γραφική αναπαράσταση
κανονικοτήτων ([10], Κεφάλαιο 6) και μαθαίνουν να προσδιορίζουν ένα
σημείο σε σύστημα αξόνων ως διατεταγμένο ζεύγος. Αξίζει να σημειωθεί,
πως ο προσδιορισμός ενός σημείου σε σύστημα αξόνων και η
αναπαράσταση κανονικοτήτων αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για το
εργαστηριακό μάθημα της Φυσικής. Έπειτα, εισάγεται η έννοια της
αλγεβρικής παράστασης (Μαθηματικά Β γυμνασίου [11], §1.1), όπου οι
μαθητές εξοικειώνονται με την χρήση γραμμάτων για να εκφράσουν
μεγέθη σε καταστάσεις καθημερινής ζωής, Φυσικής κτλ. Τέλος εισάγονται
οι έννοιες της ισότητας και της ανισότητας ([11], §1.2), οπότε οι μαθητές
έρχονται σε επαφή με την επίλυση εξισώσεων πρώτου βαθμού, όπου ο
άγνωστος βρίσκεται στο ένα μέλος.
Πίνακας 1. Πιλοτικό Α.Π.Σ θεματικής ενότητας Αριθμοί-Άλγεβρα
Βασικά Θέματα

Προβλεπόμενες ώρες
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Φυσικοί ΑριθμοίΔιαιρετότητα

6 ώρες

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου
[10], §Α1.4 και §Α1.5

Φυσικοί Αριθμοί

2 ώρες

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου
[10], Κεφάλαιο 1

Ακέραιοι Αριθμοί

14 ώρες

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου
[10], Κεφάλαιο 7

Ρητοί Αριθμοί

16 ώρες

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου
[10], Κεφάλαια 2 και 7

Κανονικότητες-Συναρτήσεις

4 ώρες

Αλγεβρική παράσταση

6 ώρες

Ισότητα-Ανισότητα

7 ώρες

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου
[10], § Α6.1
Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου
[10], Σελ. 16,72 και 74Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου
[11], § Α1.1
Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου
[11], § Α1.2

Σύμφωνα με το εργαστηριακό μάθημα της Φυσικής [3], το οποίο
διδάσκεται μια φορά την εβδομάδα για μια μόνο ώρα, οι μαθητές
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καλούνται από τα πρώτα κιόλας φύλλα εργασίας να συμπληρώσουν
πίνακες, να υπολογίσουν μέσες τιμές και να χρησιμοποιήσουνσυμπληρώσουν διαγράμματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα α)
διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας (3 ο Φύλλο Εργασίας. «Μετρήσεις ΜάζαΤα διαγράμματα»), και β) διάγραμμα θερμοκρασίας – χρόνου (5 ο Φ.Ε.
«Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία» ).
Η προϋπάρχουσα εμπειρία των μαθητών στην κατασκευή και τη χρήση
διαγραμμάτων και η γνώση των αναλόγων ποσών θα βοηθούσε στην
καλύτερη και αποδοτικότερη προσέγγιση του συγκεκριμένου
μεθοδολογικού βήματος. Επίσης θα απάλλασσε τον διδάσκοντα της
Φυσικής από την ανάγκη να εισάγει τους μαθητές στα διαγράμματα μέσα
από το μάθημα της Φυσικής. Ανάγκη η οποία για να καλυφθεί απαιτεί
τουλάχιστον τρεις διδακτικές ώρες όπως φάνηκε από την εμπειρία της
φετινής χρονιάς και είναι ένα σημαντικό τμήμα του ολικού χρόνου
διδασκαλίας του μαθήματος.
Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι οι μαθητές δεν έχουν τις
προαπαιτούμενες μαθηματικές γνώσεις (από το Δημοτικό και το
Γυμνάσιο) για να πετύχουν τους στόχους του μαθήματος της Φυσικής Α’
Γυμνασίου. Επιπλέον, αυτές τις γνώσεις είναι προγραμματισμένο να τις
διδαχθούν αργότερα ή και καθόλου στα Μαθηματικά της Α’ Γυμνασίου.
Οπότε κρίνεται απαραίτητος ο από κοινού σχεδιασμός των Α.Π.Σ
Μαθηματικών και Φυσικής της Α’ Γυμνασίου.
Το γνωστικό κενό των μαθητών στις διάφορες έννοιες των Μαθηματικών
προτείνεται να καλυφθεί με την ακόλουθη μέθοδο όσον αφορά στην
θεματική ενότητα Αριθμοί-Άλγεβρα (Πίνακας 1): i) Να αυξηθούν οι έξι
ώρες διδασκαλίας του θέματος Φυσικοί Αριθμοί-Διαιρετότητα με την
προσθήκη της διδασκαλίας διαγραμμάτων, εύρεσης σημείων σε σύστημα
αξόνων και εύρεσης της τετμημένης από την τεταγμένη και αντίστροφα
μιας γραφικής παράστασης. Επειδή η διδασκαλία των διαγραμμάτων στη
Φυσική της Α γυμνασίου διδάσκεται στα τέλη Οκτώβρη, κρίνεται
σκόπιμη η αναδιαμόρφωση της ύλης ώστε μετά το Κεφάλαιο 1 να
διδάσκεται το Κεφάλαιο 6 (ή οι κρίσιμες παράγραφοι του) ώστε να
καλύπτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για το μάθημα της
Φυσικής και ii) Από την θεματική ενότητα Γεωμετρία-Μετρήσεις και
συγκεκριμένα οι παράγραφοι §Β1.11 [10] έως §Β1.13 [10] (μέτρηση
κύκλου) να μεταφερθούν στην διδακτέα ύλη της Β’ Γυμνασίου πριν την
διδασκαλία των εγγεγραμμένων γωνιών (§Β3.1) [11]. Με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση των απαιτούμενων ωρών για την
διδασκαλία του εμπλουτισμένου Κεφαλαίου 6 στην θεματική ενότητα
Αριθμοί-Άλγεβρα και γίνεται εφικτή η σύνδεση της διδασκαλίας της
επίκεντρης γωνίας με την εγγεγραμμένη που ούτως ή άλλως γίνεται στην Β
Γυμνασίου (οπότε δε θα προστεθούν πολλές διδακτικές ώρες στην ήδη
υπάρχουσα ύλη της Β Γυμνασίου).
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των ΠΠΣ υπάρχει η δυνατότητα
τροποποίησης του ΑΠΣ στον άξονα της διαθεματικής προσέγγισης της
γνώσης και στην αξιοποίηση πολλαπλών αναπαραστάσεων. Τα παρακάτω
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παραδείγματα αποτελούν μια πρόταση ώστε μέσα από «φυσικά»
προβλήματα να συνδυαστούν τα Μαθηματικά και η Φυσική με την
καθημερινή ζωή.
Κατασκευή ή Μελέτη διαγράμματος.
Ένα παράδειγμα κατασκευής διαγραμμάτων είναι να ζητηθεί από τους
μαθητές να καταγράψουν πραγματικές τιμές θερμοκρασίας –χρόνου (
όπως οι τιμές της θερμοκρασίας της πόλης τους κατά τη διάρκεια ενός
εικοσιτετραώρου), ώστε στη συνέχεια να κατασκευάσουν τα αντίστοιχα
διαγράμματα και να μελετήσουν τις μεταβολές (Παράρτημα - Φύλλο
εργασίας 1).
Ένα δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η μελέτη διαγράμματος. Οι μαθητές
με δεδομένο διάγραμμα (στο 1 ο τεταρτημόριο) καλούνται να
συμπληρώσουν ένα πίνακα τιμών και στη συνέχεια να το εφαρμόσουν σε
ένα διάγραμμα θερμοκρασίας – χρόνου (Παράρτημα –Φύλλο εργασίας 2)
Σχέση αναλογίας
Ένα παράδειγμα στα πλαίσια της ενότητας για τα ανάλογα ποσά, αποτελεί
η μελέτη αναλογίας μάζας σώματος –επιμήκυνσης ελατηρίου. Οι μαθητές
μέσα από τη βιωματική προσέγγιση του πειράματος στα εργαστήρια Φ.Ε
μπορούν να αξιοποιήσουν τις θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τα ανάλογα
ποσά που έχουν αποκτήσει από τα Μαθηματικά (Παράρτημα –
Δραστηριότητα 1).
Μέσα από τη φυσική οι μαθητές κάνουν εφαρμογή των μαθηματικών
γνώσεων και η μάθηση γίνεται μέσα από την κινητοποίηση του
ενδιαφέροντος με «φυσικά» προβλήματα Και μέσα από τα μαθηματικά
διευκολύνεται η διδασκαλία της φυσικής, αφού τα παιδιά εξοικειώνονται
με τις προαπαιτούμενες γνώσεις όσον αφορά στα διαγράμματα.
Οι αναπαραστάσεις οι οποίες αξιοποιούνται είναι: λεκτικές (διατύπωση
προβλήματος),
συμβολικές
(μαθηματικοί
τύποι),
αριθμητικές
αναπαραστάσεις (πίνακες ανάλογων ποσών) και οπτικές αναπαραστάσεις
(διαγράμματα).
Αφού διαπιστώθηκε η αδυναμία και η αναγκαιότητα προτιθέμεθα να
εφαρμόσουμε την παραπάνω πρόταση για την τροποποίηση του Α.Π.Σ.
στην Α γυμνασίου το σχολικό έτος 2014-15 με την ακόλουθη διαδικασία:
1) αίτημα στο ΕΠΕΣ του Π.Π.Γ.Π.Π. και κατόπιν 2) έγκριση από την
Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Επίλογος
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν τα Α.Π.Σ. των μαθημάτων της
εργαστηριακής Φυσικής και των Μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου και η
δυνατότητα τροποποίησης τους στη λογική της οριζόντιας διασύνδεσης.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη γνωστικού κενού των μαθητών όσον αφορά στα
Μαθηματικά για τη διδασκαλία της Φυσικής. Αυτό το γνωστικό κενό
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δυσχεραίνει και καθυστερεί χρονικά την διδασκαλία του μαθήματος της
Φυσικής αφού διδάσκεται μια (1) ώρα εβδομαδιαίως. Προτείνεται η
κατάλληλη τροποποίηση του Α.Π.Σ των Μαθηματικών της Α’ και Β’
Γυμνασίου για την αντιμετώπιση του. Η τροποποίηση αυτή προσφέ ρει την
δυνατότητα συνολικής και αποδοτικότερης διαπραγμάτευσης εννοιών της
Φυσικής και των Μαθηματικών αξιοποιώντας πολλαπλές διασυνδεδεμένες
αναπαραστάσεις.

Παράρτημα
Φύλλο εργασίας 1
Μια ομάδα μαθητών της τάξης σας τοποθέτησε ένα δοχείο με κρύο νερό
(υγρό Α) μέσα σε ένα δοχείο με ζεστό νερό (υγρό Β) και με τη βοήθεια
δύο θερμομέτρων κατέγραψε τις θερμοκρασίες των δύο υγρών μετρώντας
τις θερμοκρασίες κάθε ένα λεπτό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι
τιμές της θερμοκρασίας που κατέγραψε:
Χρόνος σε min
Θερμοκρασία Α
υγρού σε o C
Θερμοκρασία B
υγρού σε o C

0
30

1
33

2
35

3
37

4
38

5
39

6
40

7
41

8
41

60

55

51

47

44

43

42

41

41

Βήμα 1: Ανοίξτε το λογισμικό Function Probe.
Βήμα 2: Στο παράθυρο «πίνακας» πληκτρολογήστε στην στήλη Χ τις
τιμές του χρόνου και στη στήλη Υ τις τιμές της θερμοκρασίας του υγρού
Α.
Βήμα 3: Για να κατασκευαστούν τα σημεία επιλέξτε «Αποστολή» →
«Σημεία σε γράφημα».
Βήμα 4: Στο παράθυρο Γράφημα εμφανίζονται μεμονωμένα τα σημεία. Τι
είδους
σχήμα
πιστεύετε
πως
θα
προκύψει
αν
τα
ενώσουμε;……………………………..
Βήμα 5: Στο παράθυρο Γράφημα επιλέξτε «Γράφημα» → «Σύνδεση
σημείων».
Τι
παρατηρείτε;………………………………………………………………
….
Βήμα 6: Επαναλάβατε τα βήματα 2 έως 5 για το χρόνο και τη
θερμοκρασία του υγρού Β.
Ερώτηση 1: Τι παρατηρείτε για τις θερμοκρασίες των δύο υγρών καθώς
περνάει
η
ώρα;………………………………………………………………………
…...
Ερώτηση 2: Ποια πιστεύεται πως θα είναι η θερμοκρασία του υγρού Α και
του υγρού Β σε χρόνο
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α) 10 sec ……………………………..
β) 15 sec ……………………………..
γ) 17 sec ……………………………..
δ) 23 sec ……………………………..
Φύλλο εργασίας 2
Ένας άνθρωπος κινείται πάνω σε μια ευθεία και η θέση του σε σχέση με
το χρόνο δίνεται από το παρακάτω διάγραμμα.

Όπως φαίνεται (με διακεκομμένη γραμμή) σε 2 λεπτά η απομάκρυνση του
είναι στα 80 m.
1. Με τη βοήθεια του διαγράμματος συμπληρώστε τον παρακάτω
πίνακα τιμών.
Χρόνος (min)
Απομάκρυνση(m)

0

2
60

3.5

80

140

98

θερμοκρασία

6

7

160

2. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η
θερμοκρασίας ενός υγρού σε σχέση με το χρόνο.

α) Πόση είναι η
min;………………….

4

του

υγρού

μεταβολή

σε

χρόνο

της

1
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β) Σε πόσο χρόνο η θερμοκρασία του υγρού θα είναι 4
……………….

C;

Δραστηριότητα 1
Μια ομάδα μαθητών εκτελώντας ένα πείραμα κρέμασε μια μάζα 100 gr
και μέτρησε επιμήκυνση ελατηρίου 4 cm.
1. Πόση επιμήκυνση
………………

θα

μετρήσουν

αν

κρεμάσουν

200

gr;

2. Πόση μάζα πρέπει να κρεμάσουν για να μετρήσουν επιμήκυνση 2
cm;….
3. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα τιμών.;
Μάζα (gr)

100

Επιμήκυνση
(cm)

4

200

300
2

1

150

400
5
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πραγματικότητας και την ανάδειξη της πολυπλοκότητας του κόσμου
που μας περιβάλλει, το θέμα του ομίλου μας «Από την Τάξη στο
Χάος και Επιστροφή στην Τάξη» έφερε σε επαφή τους μαθητές με
έννοιες κλειδιά των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.
Προσεγγίστηκαν και έγιναν σε ικανοποιητικό βαθμό κατανοητές
έννοιες όπως τυχαιότητα, πολυπλοκότητα, άπειρες επαναληπτικές
διαδικασίες, ντετερμινιστικά και χαοτικά συστήματα, κλασματική
(fractal) γεωμετρία και διάσταση. Η απαγκίστρωση από τις τυπικές
δραστηριότητες των Μαθηματικών και της Χημείας του Αναλυτικού
Προγράμματος και η αντικατάστασή τους με ενέργειες περισσότερο
βιωματικές, όπως συζητήσεις με ειδικούς επιστήμονες, έρευνα και
παρουσιάσεις εργασιών από τους ίδιους τους μαθητές,
προσομοιώσεις με Η/Υ, παρακολούθηση ταινιών ανάλογης
θεματολογίας ακόμα και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις (π.χ.
ζωγραφική) έδειξε ότι βασικές ιδέες της fractal γεωμετρίας και της
θεωρίας του χάους μπορούν να γίνουν προσιτές σε μαθητές των Α΄
και Β΄ τάξεων του Λυκείου.
Λέξεις κλειδιά : θεωρία του χάους, fractal γεωμετρία, πολύπλοκα
συστήματα

Εισαγωγή
Μαθηματικά, Χημεία και Τέχνη, τρεις διαφορετικές κουλτούρες που
διαχέονται η μία στην άλλη. Το ερώτημα πως γίνεται αυτή η διάχυση,
θελήσαμε να το απαντήσουμε μαζί με τους μαθητές μας στον όμιλο
«Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας και της
Τέχνης» του 2 ου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών. Τα
θέματα που είχαμε κατά νου να καταπιαστούμε, είτε δεν
συμπεριλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών και
της Χημείας, είτε περιλαμβάνονται χωρίς να αναδεικνύουν τη σύνδεση
μεταξύ των δύο αντικειμένων, αλλά και της Τέχνης. Για τη φετινή χρονιά
επιλέξαμε στοιχεία από τη fractal γεωμετρία, τις πιθανότητες, την
ηλεκτροχημεία, και τη χημική ισορροπία κάτω από την ομπρέλα ενός
ταξιδιού «Από την Τάξη στο Χάος και Επιστροφή στην Τάξη». Η
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προσέγγιση που ακολουθήσαμε είναι καθαρά εννοιολογική χωρίς τον
κλασικό φορμαλισμό των δύο αντικειμένων, αξιοποιώντας τις προτάσεις
ερευνών της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Χημείας αντίστοιχα.
Η fractal γεωμετρία
Η θεωρία της fractal γεωμετρίας ή κλασματικής γεωμετρίας έχει προταθεί
από τον Benoit Mandelbrot για να περιγράψει γεωμετρικούς νόμους που
διέπουν τη φύση και να ερμηνεύσει ορισμένα από τα μαθηματικά
παράδοξα που ενέχουν οι νόμοι αυτοί. Πολλά συστήματα στη Φύση είναι
πολύ ακανόνιστα αν τα συγκρίνουμε με εκείνα που μελετά η ευκλείδεια
γεωμετρία. Ένα σύννεφο δεν είναι σφαίρα, ένα βουνό δεν είναι κώνος, οι
ακτογραμμές μιας χώρας δεν είναι τόξα κύκλων και η τροχιά μιας
αστραπής δεν είναι ευθεία γραμμή. Ο όρος fractal προέρχεται από το
λατινικό ρήμα frangere που σημαίνει «σπάζω, θρυμματίζω» και εισήχθηκε
το 1975 από τον Mandelbrot στην πρώτη (Γαλλική) έκδοση του βιβλίου
του Fractal Geometry of Nature (στο βιβλίο του Μπούντη, σελ. 25)[1].
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η λέξη fractal είναι σαν τη λέξη ζωή που
δύσκολα μπορείς να της δώσεις έναν ορισμό αν και μπορείς να
περιγράψεις τις ιδιότητες και τα θεμελιώδη στοιχεία από τα οποία
αποτελείται. Ο Μπούντης [1], ως fractal ονομάζει ένα σύνολο σημείων
που χαρακτηρίζεται από αυτοομοιότητα υπό αλλαγή κλίμακας, δηλαδή επί
μέρους τμήματά του είναι παρόμοια με άλλα τμήματα του συνόλου σε
διαφορετική κλίμακα, και «δομή μέσα σε δομή», δηλαδή νέες λεπτομέρειες
σε κάθε κλίμακα μεγέθυνσης. Συχνά ένα fractal δημιουργείται μέσα από
μια επαναληπτική διαδικασία, σε κάθε βήμα της οποίας εφαρμόζονται οι
ίδιοι μαθηματικοί μετασχηματισμοί. Ο αυστηρός μαθηματικός ορισμός
της έννοιας fractal γίνεται με τον όρο διάσταση ενός fractal κατά
Hausdorff- Besicovitch [2].
Πολλοί ερευνητές της Διδακτικής από το 1985 προτείνουν
δραστηριότητες με θέμα τα fractal, κατάλληλες για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και αρκετές από αυτές έχουν δοκιμαστεί σε σχολεία με θετικά
αποτελέσματα [3], [4]. Πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές οφείλονται είτε στην έλλειψη εμπειρίας είτε στη διδακτική
προσέγγιση που ακολουθείται η οποία δεν τους δίνει τη δυνατότητα για
διερεύνηση, πειραματισμό, σύγκριση, και ερμηνεία της λειτουργίας
διαφόρων προγραμμάτων [5]. Στην Ελλάδα ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό
πακέτο αναπτύχθηκε από τους Οικονομίδη και Καλκάνη [4] με το οποίο
προσεγγίζονται αρκετές έννοιες κλειδιά για τις Φυσικές Επιστήμες και τα
Μαθηματικά, όπως: τοπολογική διάσταση, διάσταση HausdorffBesicovitch (ή fractal διάσταση), κλίμακα, αυτοομοιότητα, κλίση,
κανονικότητα, πολυπλοκότητα, αλγόριθμος, αλγοριθμική δομή, όριο και
άλλες. Οι Βίτσας, Κολέζα και Σκορδούλης προτείνουν την έννοια
διάσταση ως ένα από τα πρώτα βήματα για την ενασχόλησή των μαθητών
με τη fractal γεωμετρία στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης [6].
Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθήσαμε είχε ως στόχο να μετατραπεί
σταδιακά η αρχική αντίληψη-κατανόηση των μαθητών για τα fractal
γεωμετρικά σχήματα από αντικείμενα αντιληπτά με τις αισθήσεις σε
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καθορισμένα αντικείμενα που έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες [7].
Οπωσδήποτε, δεν ήταν στους στόχους μας οι μαθητές να φθάσουν σε
μεγαλύτερο βαθμό αφαίρεσης και να κατανοήσουν τα fractal ως
μαθηματικά ορισμένα αντικείμενα, δηλαδή ως νοητικά αντικείμενα που
περιγράφονται από έναν μαθηματικό ορισμό [7].
Η θεωρία του χάους
Μια σημαντική κατηγορία συστημάτων που περιγράφονται από μη
γραμμικά μοντέλα είναι εκείνη των χαοτικών συστημάτων. Τα χαοτικά
συστήματα χαρακτηρίζονται από δυναμική αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι
είναι «ευαίσθητα» σε μικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες και σε μικρές
διαταραχές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας διαδικασίας. Οι μικρές
αλλαγές ή διαταραχές οδηγούν σε εκθετική απόκλιση των «διαδρομών»
που μπορεί να ακολουθήσει το σύστημα, έτσι ώστε να μ ην είναι δυνατή η
λεπτομερής πρόβλεψη της συμπεριφοράς του. Πολλά από τα χαοτικά
συστήματα αναπτύσσουν - με ένα τρόπο αυτοοργάνωσης - πολύπλοκες
δομές πολλές από τις οποίες μπορούν να περιγραφούν με την
αυτοομοιότητα των fractal. Στα συστήματα αυτά η θεωρία του χάους, η
αυτοοργάνωση και τα fractal συνδέονται στενά [2]. Φαίνεται ότι η
αλληλεπίδραση των ντετερμινιστικών νόμων που διέπουν τα συστήματα με
τις τυχαίες διαταραχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξήγηση της
παρατηρούμενης πολύπλοκης συμπεριφοράς.
Η λέξη χάος συχνά προκαλεί παραπλανητικές ιδέες και σκέψεις σχετικά
με την επιστημονική έννοια, η οποία δεν υποδηλώνει καθολική αταξία
αλλά ένα ορισμένο είδος τάξης ως βασικό χαρακτηριστικό ενός χαοτικού
συστήματος. Ο ευρύτερος ορισμός του χαοτικού συστήματος απαιτεί ως
κριτήριο την εισαγωγή της έννοιας προβλεψιμότητα για περιορισμένη χρονική
περίοδο. Και από την άποψη της θεωρίας του χάους, η τάξη στο χάος
υπαινίσσεται από τους παράξενους ολκούς
(ελκυστές, δομές στον
μαθηματικό χώρο των φάσεων). Η δομή των χαοτικών ολκών μπορεί να
γίνει κατανοητή μόνο με τη fractal γεωμετρία [2].
Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών μελετούν τρόπο εισαγωγής της θεωρίας του χάους και της
συνυφασμένης με αυτήν fractal γεωμετρίας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση [8], [9]. Στην προσπάθεια αυτή αναπτύχθηκαν νέα πειράματα
και προσομοιώσεις με τη χρήση του υπολογιστή, που δίνουν δυνατότητες
στους εκπαιδευτικούς να επιδείξουν και να αναπαραστήσουν την χαοτική
συμπεριφορά. Οι μελέτες του διδακτικού μετασχηματισμού της θεωρίας
του χάους που έγιναν από ομάδες του Leibniz Institute for Science
Education (IPN) του Πανεπιστημίου του Kiel και του Πανεπιστημίου του
Oldenburg στη Γερμανία [10],[11],[12] υπόσχονται πολλά. Τα
αποτελέσματα δείχνουν πως βασικές ιδέες της fractal γεωμετρίας, της
αυτό-οργάνωσης
των
συστημάτων
και
της
περιορισμένης
προβλεψιμότητας των φυσικών φαινομένων αξίζουν να διδαχθούν και είναι
προσιτές σε μαθητές ηλικίας 15-17 ετών. Η εκπαιδευτική αξία τους
συνιστάται στην προαγωγή του επιστημονικού γραμματισμού των
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μαθητών καθώς επιτρέπει την ενασχόλησή τους με έννοιες, αρχές,
τρόπους σκέψης και μεθοδολογίες των σύγχρονων Φυσικών Επιστημών,
συμβάλει στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης κοσμοαντίληψης η οποία
περιλαμβάνει την πολυπλοκότητα και τη συστημική θεώρηση και τέλος
δίνει τη δυνατότητα διαθεματικής διδασκαλίας εξ αιτίας της εγγενούς
διεπιστημονικής προσέγγισης του πεδίου. Χωρίς να αμφισβητούμε την
εκπαιδευτική αξία της κλασικής-νευτώνειας φυσικής και της
κβαντομηχανικής, το συγκριτικό πλεονέκτημα της θεωρίας του χάους
είναι ότι περιγράφει τον «μεσόκοσμο», δηλαδή τον κόσμο της άμεσης
αισθητηριακής μας αντίληψης.

Η εμπειρία μας
Από την Τάξη στο Χάος και Επιστροφή στην Τάξη
Με τα λόγια του Πλουτάρχου [13] στο μυαλό μας «… απ’ τους τρεις
τύπους της ζωής, που είναι ο πραχτικός, ο θεωρητικός κι ο απολαυστικός,
ο τρίτος, έκλυτος και δούλος καθώς είναι του γλεντιού, για ζώα και για
μικρούς ταιριάζει ανθρώπους, ο θεωρητικός χωρίς τον πραχτικό είναι
ανωφέλευτος κι ο πραχτικός δίχως φιλοσοφική μόρφωση ξερός και όχι
πλέριος.…» (Πλούταρχος, Περί παίδων αγωγής) στήσαμε τον όμιλο
«Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας και της
Τέχνης». Το θέμα του ομίλου για τη σχολική χρονιά 2013 -14 είναι ένα
ταξίδι «Από την Τάξη στο Χάος και Επιστροφή στην Τάξη» με σκοπό οι
μαθητές: (α) να γνωρίσουν τη θεωρία του χάους καθώς και την
αναπόσπαστη με αυτήν γεωμετρία των fractal και τις εφαρμογές τους σε
πολλούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς και (β) να εκφραστούν
μέσα από την Τέχνη, εμπνεόμενοι από τη θεωρία του χάους και τα
fractal.
Σχεδιάσαμε διδακτικές – μαθησιακές δραστηριότητες που δίνουν στους
μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τη fractal γεωμετρία ως
επέκταση της ευκλείδειας γεωμετρίας. Οι μαθητές ξεκινούν με απλά
ευκλείδεια σχήματα και εφαρμόζοντας «επαναληπτικές διαδικασίες»
καταλήγουν σταδιακά σε πολύπλοκα σχήματα, τα fractal. Κατά τη
διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
συζητήσουν μαθηματικές έννοιες, όπως η αυτοομοιότητα, το άπειρο, η
διάσταση. Συγκεκριμένα, προσπαθώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα
«πόσο μήκος έχει η ακτογραμμή της Βρετανίας» σχεδιάσαμε τη
χιονονιφάδα του Koch (Σουηδός μαθηματικός Helge von Koch) [14]
(Εικόνα 1). Ξεκινώντας από το ευκλείδειο σχήμα του ισοπλεύρου
τριγώνου, οδηγηθήκαμε στην ακτογραμμή απείρου μήκους και στα fractal
γεωμετρικά σχήματα. Ψηλαφίσαμε εμπειρικά την δύσκολη έννοια
«κλασματική διάσταση» και περιγράψαμε την fractal διάσταση σχημάτων
που συναντάμε στη φύση. Η χιονονιφάδα του Koch είναι βέβαια
μαθηματικό κατασκεύασμα που διαθέτει υπερβολική συμμετρία για να
αναπαριστά μια πραγματική ακτογραμμή και δεν δείχνει φυσικό. Αν όμως
προσθέσουμε με τυχαίο τρόπο τις καινούριες γραμμές, άλλοτε
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δημιουργώντας κολπίσκους και άλλοτε προεξοχές, στις ήδη υπάρχουσες
γραμμές η εικόνα γίνεται πιο πειστική και θυμίζει μεσαιωνικό χάρτη της
Βρετανίας.

Εικόνα 1. Από το ισόπλευρο τρίγωνο στη χιονονιφάδα του Koch
Στη συνέχεια μιλήσαμε για την τυχαιότητα, υποκειμενική και
αντικειμενική, κατά Heisenberg, και αναφερθήκαμε στις πιθανότητες και
τα τυχερά παιχνίδια. Προσεγγίσαμε το παιγνίδι της λοταρίας και της
ρουλέτας και ανακαλύψαμε μαζί με τους μαθητές, χρησιμοποιώντα ς τους
κανόνες της θεωρίας των πιθανοτήτων, το μάταιο της προσπάθειας να
κερδίσουμε έστω και με μεθοδικό τρόπο σε βάθος χρόνου. Με αυτή τη
διαδικασία προσπαθήσαμε να βρούμε στρατηγικές επιβίωσης στο καζίνο.
Οι μαθητές διαπίστωσαν με τυπικό μαθηματικό τρόπο ότι είναι παιχνίδια
με αντίπαλο που δεν παίζει τίμια και το ασύμφορο της κάθε προσπάθειας
κέρδους. Επιπλέον, οι μαθητές ασχολήθηκαν σε Η/Υ με την
προσομοίωση ενός προβλήματος πιθανοτήτων (πρόβλημα του
"μεθυσμένου ναύτη") που παρουσιάζει το απλό πρόβλημα του τυχαίου
περιπάτου ενός "μεθυσμένου ναύτη" στα σοκάκια μιας πόλης. Στη
Χημεία, ο "ναύτης" μπορεί να είναι ένα μόριο που κινείται με μια
καθορισμένη μέση ταχύτητα, υπό την επίδραση π.χ. της διάχυσης.
Στο επόμενο στάδιο, οι μαθητές εκτελώντας χημικά πειρ άματα
ηλεκτρόλυσης (παρασκευή δενδριτών Cu) και οξειδοαναγωγικών
αντιδράσεων και μελετώντας αλλαγές στις αρχικές συνθήκες και
διαταραχές κατά την εξέλιξη των πειραμάτων, είχαν τη δυνατότητα να
γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των χαοτικών συστημάτων. Κατά την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υιοθετήσαμε το μοντέλο του Duit και των
συνεργατών του Komorek και Stavrou [11], [12]. Στο μοντέλο αυτό, η
επιστημονική γνώση χτίζεται πάνω σε απλές αναλογίες και στη γνώση
καθημερινών καταστάσεων. Μια απλή αναλογία ενός χαοτικού
συστήματος είναι μια μπάλα που κυλάει σε μια κορυφογραμμή ενός
βουνού (Εικόνα 2), όπου ακόμη και οι μικρότερες, ακαθόριστες
διαταραχές καθιστούν αδύνατο να προβλεφθεί αν θα κυλήσει προς τα
κάτω, από την αριστερή πλευρά ή από τη δεξιά πλευρά της
κορυφογραμμής.

Εικόνα 2. Η κίνηση της μπάλας σε μια κορυφογραμμή ως απλή αναλογία
ενός χαοτικού συστήματος (από το Komorek, & Duit) [11].
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Με τα πειράματα παρασκευής δενδριτών Cu οι μαθητές διερεύνησαν την
επίδραση μικρών αλλαγών στις αρχικές συνθήκες και διαταραχών κατά
την ηλεκτρόλυση διαλύματος CuSO 4 . Οι δενδρίτες είναι δομές οι οποίες
εμφανίζουν fractal χαρακτηριστικά. Στην αρχή του πειράματος τα ιόντα
χαλκού φτάνουν τυχαία στην κάθοδο και σχηματίζονται μικροί «λόφοι»
και μικρές «κοιλάδες» (Εικόνα 3α). Στη συνέχεια γίνεται πιο πιθανόν τα
ιόντα χαλκού να φτάνουν στην κορυφή των «λόφων» από ό, τι προβλέπεται
για τις «κοιλάδες». Ως εκ τούτου, οι «λόφοι» αναπτύσσονται περαιτέρω και
σχηματίζονται τα σπέρματα των βασικών κλάδων (Εικόνα 3β). Η τυχαία
κίνηση Brown των ιόντων από τη μία πλευρά και η κατευθυνόμενη κίνηση
των ιόντων χαλκού προς την κάθοδο από την άλλη καθορίζουν την τελική
δομή του δενδρίτη. Με τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη δενδρίτη χαλκού
απεικονίζει την αλληλεπίδραση των τυχαίων και ντετερμινιστικών
διεργασιών στο σχηματισμό των fractal δομών.

(α)

(β)

Εικόνα 3. Πορεία σχηματισμού δενδρίτη χαλκού (Cu)
Κατόπιν, αλλάζοντας προοπτική, μιλήσαμε για τα fractal στην Τέχνη και
ειδικότερα στη ζωγραφική του Jackson Pollock. Το 1999 μια ομάδα
μαθηματικών με επικεφαλής τον Richard Taylor από το Πανεπιστήμιο
του Oregon [15] ανέλυσε τους πίνακες του Pollock και ανακάλυψε πως η
τεχνική του «πιτσιλίσματος» που χρησιμοποιούσε, δημιουργούσε στην
πραγματικότητα ένα από τα fractal σχήματα που τόσο αγαπά η φύση. Τα
μεγεθυμένα τμήματα ενός έργου του Pollock μοιάζουν πάρα πολύ με το
έργο στο σύνολό του και φαίνεται να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά
άπειρης πολυπλοκότητας ενός fractal. Οι πρώτοι πίνακες του Pollock
έχουν fractal διάσταση ίση περίπου με 1,45 όπως και τα φιόρδ της
Νορβηγίας. Καθώς όμως βελτίωνε την τεχνική του, η fractal διάσταση
των έργων του αυξανόταν με αργό ρυθμό που αντικατόπτριζε το γεγονός
ότι οι πίνακες γίνονταν όλο και πιο πολύπλοκοι. Ένας από τους
τελευταίους πίνακες γνωστός ως Blue Poles έχει fractal διάσταση 1,72 και
χρειάστηκε 6 μήνες για να ολοκληρωθεί. Έτσι αναρωτηθήκαμε αν
μπορούμε να αντιγράψουμε έναν Jackson Pollock. Διαβάσαμε μικροί
(μαθητές) και μεγάλοι (εκπαιδευτικοί) λογοτεχνία, είδαμε ταινία και
ζωγραφίσαμε. Μερικά από τα αποτελέσματα των προσπαθειών να
εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας μέσα από την Τέχνη φαίνονται
στην Εικόνα 4.
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Εικόνα 4. Έργα των μαθητών εμπνευσμένα από τα fractal και τη θεωρία
του χάους

Συμπεράσματα από την εμπειρία μας
Από την εμπειρία της λειτουργίας του Ομίλου έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι
οι μαθητές του Λυκείου μπορούν να κατανοήσουν σε ικανοποιητικό
βαθμό βασικές έννοιες της fractal γεωμετρίας και της θεωρίας του χάους
προσεγγίζοντάς αυτές τις έννοιες ταυτόχρονα μέσα από τα Μαθηματικά,
τη Χημεία αλλά και την Τέχνη. Η αλληλουχία των διδακτικών –
μαθησιακών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν φαίνεται ότι παρείχε
στους μαθητές μας πολύτιμες γνώσεις για τα fractal, την τυχαιότητα και
ιδιαίτερα για την αλληλεπίδραση των τυχαίων και ντετερμινιστικών
διεργασιών σε φυσικά συστήματα, που περιορίζουν τη προβλεψιμότητα
των φαινομένων και αναδύουν fractal χωρικές δομές. Οι εργασίες των
μαθητών και οι παρουσιάσεις τους, οι συζητήσεις με τους ειδικούς
επιστήμονες που συναντήσαμε και η προβληματική των μαθητών κατά τις
δραστηριότητες μάς έδειξαν ότι η επίπονη και καλά σχεδιασμένη
προσπάθεια μπορεί να είναι αποτελεσματική. Επιπλέον, ίσως αξίζει
περισσότερη διερεύνηση η διαπίστωση ότι η απαγκίστρωση των
διδακτικών δραστηριοτήτων από τη τυπική προσέγγιση των Μαθηματικών
και της Χημείας βοήθησε μαθητές που δεν είχαν άριστες επιδόσεις στα
συγκεκριμένα μαθήματα.
Η μελέτη των χαοτικών συστημάτων είναι αναμφίβολα αυτή τη στιγμή
πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική για τους Φυσικούς Επιστήμονες. Η
πρώτη χρονιά λειτουργίας του Ομίλου μας δείχνει ότι το ίδιο ισχύει και
για τους μαθητές μας. Από εκπαιδευτική άποψη, η σημαντικ ότερη
συμβολή της νέας αυτής θεωρίας των Φυσικών επιστημών είναι ότι η
ενασχόληση των μαθητών με τα βασικά χαρακτηριστικά των χαοτικών
συστημάτων επιτρέπει την ανάπτυξη πιο κατάλληλων απόψεων για τον
κόσμο γενικότερα, και πιο σχετικών απόψεων για τη φύσης της επιστήμης
ειδικότερα.
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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία μας θα παρουσιάσουμε μια
προσπάθεια ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία
βασίστηκε σε σχεδιασμούς μαθημάτων στα πλαίσια της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης και στη ζώνη της
επικείμενης ανάπτυξης. Χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικά λογισμικά,
κατάλληλα σχεδιασμένα Δομημένης Μορφής Φύλλα Εργασίας
(ΔΜΦΕ), μαθήματα στο εργαστήριο Η/Υ όποτε αυτό είναι εφικτό
και διαδικτυακή υποστήριξη, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του web
2.0 και ειδικότερα τα wikis ως απαραίτητο βοήθημα στη στήριξη
των μαθημάτων.Το εγχείρημα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2013-2014 σε ένα τμήμα της Β
Λυκείου στα μαθηματικά Γενικής Παιδείας.

Λέξεις – κλειδιά: Κοινότητες πρακτικής, ημι – ψηφιακή κοινότητα
μάθησης, εργαλεία web 2.0, wikis, ΔΜΦΕ, λογισμικό Geogebra

Εισαγωγή
Εκτιμούμε ότι είναι γενικά αποδεκτό πως το Ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, σε ότι αφορά το τμήμα της εκπαίδευσης στο Λύκειο, είναι ένα
σύστημα με αρκετά αυξημένες απαιτήσεις από τη μεριά των μαθητών,
στοχο-προσηλωμένο αυστηρά στις εξετάσεις της Γ Λυκείου. Ένα είδος
άτυπου διδακτικού (;) συμβολαίου έχει περάσει στους μαθητές, οι οποίοι
το έχουν αποδεχτεί και προσυπογράψει και μάλιστα σε ένα μεγάλο
ποσοστό από τη Β Λυκείου.
Οι στόχοι για την κάθε ενότητα, αλλά και το γενικό πλαίσιο στο μάθημα
των Μαθηματικών, όπως παρουσιάζονται από το Α.Π.Σ. και τις οδηγίες
διαχείρισης της ύλης φαίνεται να θυσιάζονται στο βωμό μιας «πλήρους»
προετοιμασίας των μαθητών, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Έτσι οι μαθητές, μεταξύ άλλων, ωθούνται στα φροντιστήρια ή τα
ιδιαίτερα μαθήματα και σε μια εξαντλητική ατομική υπερπροσπάθεια με
στόχο τον τερματισμό ενός μαραθωνίου στο τέλος της Γ Λυκείου. Η
κατάσταση αυτή κάθε άλλο παρά ευνοεί τη συνεργατικότητα και την
ανάπτυξη ιδεών μεταξύ τους.

Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ.

109

Ημι – ψηφιακές κοινότητες μάθησης. Μια προσπάθεια ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές καταβάλλεται από τους δασκάλους
έντονη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη ύλη, εις
βάρος σημαντικών πραγμάτων, όπως η κατακόρυφη μαθηματικοποίηση, η
οποία παραμένει σε ρηχά επίπεδα, εξαντλούμενη τις περισσότερες φορές
σε διάφορες μορφές τεχνικών και ίσως τεχνασμάτων.
Με τα παραπάνω δεδομένα και προβληματισμούς, θελήσαμε να
δημιουργήσουμε μια ημι – ψηφιακή (ή κατ’ άλλους, ημι – ηλεκτρονική)
κοινότητα μάθησης με τη βοήθεια δυναμικών λογισμικών και εργαλείων
web 2.0, με στόχο να ενισχύσουμε τη μαθησιακή διαδικασία. Τον όρο
αυτό θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.

Θεωρητικό πλαίσιο: Κοινότητες πρακτικής
Ο ορισμός των κοινοτήτων πρακτικής όπως δόθηκε από τον Wenger,
αρχικά το 1991, επαναδιατυπώθηκε το 1998 [13] και οριστι κοποιήθηκε το
2002 [15] είναι ο ακόλουθος:
«Οι κοινότητες πρακτικής είναι ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται
μία ανησυχία, ένα πρόβλημα ή ένα πάθος γύρω από ένα θέμα, και που
εμβαθύνουν τη γνώση και την τεχνογνωσία τους σ’ αυτή την περιοχή,
αλληλεπιδρώντας συνεχώς»
Να σημειώσουμε ότι τελικά ο Wenger [14] στην κεντρική διαδικτυακή
του σελίδα επαναδιατύπωσε πάλι τον τελευταίο ορισμό, αφαιρώντας από
αυτόν τη φράση «ένα πρόβλημα». Παρ’ όλα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε
τον παραπάνω ορισμό, αφού τον θέλουμε για εκπαιδευ τικούς λόγους.
Να αναφέρουμε επίσης ότι, πάλι σύμφωνα με τον Wenger [13], η
συμμετοχή σε κοινότητες πρακτικής αποτελεί βασικό παράγοντα
μάθησης. Αρκετοί ερευνητές έκτοτε έχουν υποστηρίξει την άποψη αυτή,
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Parker & Chao [10] «Η
συνεργατική μάθηση γίνεται ακόμα πιο ισχυρή όταν λαμβάνει χώρα στο
πλαίσιο μιας κοινότητας πρακτικής. Μια κοινότητα πρακτικής αποτελείται
από άτομα που ασχολούνται με τη συλλογική μάθηση ένα κοινόχρηστο
χώρο. Έτσι, η μάθηση γίνεται μια συνεργατική διαδικασία της ομάδας.»
Την παραπάνω άποψη ενστερνιζόμαστε πλήρως καθώς επιπροσθέτως
εκτιμούμε ότι η συμμετοχή σε μια τέτοια κοινότητα νοηματοδοτεί τη
γνώση στα πλαίσια μιας κοινωνικής αποδοχής, σύμφωνη με τις κοινωνικό
– πολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ειδικότερα τη ζώνη της επικείμενης
ανάπτυξης όπως ορίζεται από τον Vygotsky [12].
Αν και οι κοινότητες πρακτικής είναι ένα φαινόμενο που έχει τις ρίζες του
σε αρχαίους χρόνους, στις μέρες μας με τη βοήθεια και των διαδικτυακών
εργαλείων δημιουργούνται με μεγάλη ευκολία τέτοιου είδους
«ομαδοποιήσεις» ατόμων οι οποίες ανάλογα με το είδος και τους δεσμούς
που επικρατούν ανάμεσά τους χαρακτηρίζονται ως ομάδες, κοινότητες
πρακτικής και δίκτυα. Όταν η υλοποίηση και η υπόσταση μιας
κοινότητας στηρίζονται στην ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία οι
κοινότητες ονομάζονται ψηφιακές (online – virtual).
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Ψηφιακή ή όχι κάθε κοινότητα πρακτικής έχει τρία βασικά
χαρακτηριστικά, τα οποία αναφέρονται σαφώς στον ορισμό που δίνεται
από τον Wenger [15] και είναι τα ακόλουθα:
 Πεδίο: Χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζεται από το κοινό
ενδιαφέρον των μελών, ενώ ταυτόχρονα προϋποθέτει και ένα
ελάχιστο επίπεδο γνώσεων από τη μεριά των μελών
 Κοινότητα: είναι το σύνολο των συμμετεχόντων μελών, τα οποία
εμπλέκονται σε κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις,
μοιράζονται πληροφορίες και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον.
Δημιουργείται έτσι ένας δυνατός κοινωνικός δεσμός μεταξύ τους,
ο οποίος ενθαρρύνει τον εμπλουτισμό της κοινής γνώσης μέσω
δραστηριοτήτων και συζητήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους
καλλιεργούν αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη
 Πρακτική: Αν και έχει επικρατήσει αυτή η λέξη, η σωστότερη που
αποδίδει το νόημα των κοινοτήτων πρακτικής είναι η «πράξη» με
την έννοια της δημιουργίας, της ενέργειας επί ενός αντικειμένου
και της παραγωγής υλικού, με όποιον τρόπο αυτό καθίσταται
δυνατόν – ακόμη και με λεκτική συνεισφορά των εμπλεκόμενων σε
κάποια συζήτηση.
Ένας προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί είναι αυτός που αφορά στον
χαρακτηρισμό ενός συνόλου ως κοινότητα πρακτικής. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Grossman, Wineburg & Woolworth [4], «η
λέξη κοινότητα έχει χάσει το νόημά της». Με την επικράτηση όρων όπως
«μαθητικές κοινότητες», «γλωσσικές κοινότητες», «επιστημονικές
κοινότητες», «σχολικές κοινότητες», «εκπαιδευτικές κοινότητες»,
«κοινότητες πρακτικής» γίνεται φανερό ότι ο όρος «κοινότητες» έχει γίνει
ένα υποχρεωτικό εξάρτημα – ένα απαραίτητο συνοδευτικό, θα λέγαμε –
σε κάθε είδους εκπαιδευτική καινοτομία. Ωστόσο, πέρα από τη γλωσσική
συγγένεια, δεν είναι σαφές ποια χαρακτηριστικά υπάρχουν, εάν υπάρχουν,
κοινά σε τέτοιες κοινότητες. Και η σύγχυση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη
όταν εμπλακούν οι «ψηφιακές κοινότητες», όπου έναντι ενός μικρού
αντιτίμου ή με την πληκτρολόγηση ενός κωδικού ο καθένας μπορεί να ένα
«μέλος» μιας κοινότητας.
Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να μην ενισχύσουμε αυτή την άποψη,
κατά συνέπεια θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους χαρακτηρισμούς που
θα χρησιμοποιήσουμε.
Στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, τίθεται ένα καίριο ερώτημα.
Αποτελούν εξ αρχής οι μαθητές ενός τμήματος μια μικρή κοινότητα
πρακτικής; Η γνώμη μας είναι πως όχι. Όσο καλή διάθεση και να έχει
κάποιος, εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να βρει ένα κοινό πεδίο αναφοράς –
εκτός κι αν παραμείνουμε στα πολύ στενά πλαίσια ότι σκοπός δηλαδή των
μαθητών είναι τελειώσουν το Λύκειο. Πιο ταιριαστός μας φαίνεται ο
χαρακτηρισμός «ομάδα», δεδομένου του ό,τι ο χωρισμός των μαθητών σε
τμήματα γίνεται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα με κάποιον
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συγκεκριμένο τρόπο χωρίς προσωπική εμπλοκή και επέμβαση των
μαθητών. Έτσι λοιπόν οι μαθητές ενός τμήματος βρέθηκαν σε αυτό,
εντελλόμενοι να παραμείνουν και να συνεχίσουν σε αυτό.
Ως γνωστό και εύκολα παρατηρήσιμο, η απλή συμμετοχή ενός ατόμου σε
μια ομάδα δεν συνεπάγει αυτόματα και ενίσχυση της μαθησιακής
διαδικασίας για αυτό το άτομο. Απαιτούνται κατ’ αρχήν στοιχεία
αλληλεπίδρασης του ατόμου με το υπόλοιπο σύνολο. Μέσα στα πλαίσια
του σχολικού περιβάλλοντος, τέτοια στοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν
στα πλαίσια μιας ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, συνεπικουρούμενης
από μάθημα κατά προτίμηση σχεδιασμένο για το εργαστήριο Η/Υ. Με
τον Η/Υ σε ρόλο διαμεσολαβητικού εργαλείου, αναπτύσσονται σε πολύ
μεγάλο βαθμό σκέψεις, απόψεις και γνώμες που απαιτούν επικύρωση ή
απόρριψη.
Η μαθησιακή διαδικασία ενισχύεται επίσης εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις
ώστε η ομάδα να εξελιχθεί σε μια «κοινότητα πρακτικής» ή για να
χρησιμοποιήσουμε έναν ίσως πιο δόκιμο όρο μιας και αναφερόμαστε σε
μαθητές Λυκείου, σε μια «κοινότητα μάθησης».
Το επόμενο ερώτημα που αναφύεται είναι εάν θα μπορούσαν κάποια
στιγμή οι μαθητές ενός τμήματος να αποτελέσουν μια κοινότητα
μάθησης. Εκτιμούμε ότι με κατάλληλο σχεδιασμό κάτι τέτοιο είναι
εφικτό.
Στην προσπάθειά μας αυτή προχωρήσαμε στη δημιουργία ημι –
ψηφιακής κοινότητας μάθησης.
ως «ημι – ψηφιακή κοινότητα μάθησης (ή
πρακτικής)» ( semi – digital learning community ) την
Ορίζουμε

κοινότητα εκείνη η οποία δρα σε συγκεκριμένο πεδίο και
υποστηρίζει και ενισχύει τις πρακτικές της με τη βοήθεια
ψηφιακών μέσων διαμοιραζόμενων μέσω του διαδικτύου.
Εισάγουμε και χρησιμοποιούμε τον όρο «ημι – ψηφιακή» διότι
στηριχτήκαμε μεν σε ένα διαδικτυακό εργαλείο και συγκεκριμένα τα
wikis, αλλά ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των μαθημάτων έγινε με στόχο
ότι το κύριο μέρος διαπραγμάτευσης των μαθηματικών εννοιών προς το
παρόν παραμένει η σχολική τάξη.
Στη συνέχεια θα σχολιάσουμε το διαδικτυακό εργαλείο που
χρησιμοποιήσαμε.

Το σκεπτικό και τα εργαλεία του εγχειρήματός μας
Έχοντας κατά βάση μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στις υπό
διαπραγμάτευση έννοιες που θέλουμε να διδάξουμε στους μαθητές μας,
χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης του
Vygotsky [12], υποστηριζόμενη από κατάλληλα φύλλα εργασίας με τη
μορφή ΔΜΦΕ, μορφή που θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα παρακάτω. Ο
Η/Υ και διάφορα μαθηματικά προγράμματα χρησιμοποιούνται ως
αρωγοί της όλης προσπάθειας. Όπου είναι εφικτό, το μάθημα διεξάγεται
στο εργαστήριο Η/Υ.
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Είναι φανερή εκτιμούμε σε όλους, όσους έχουν διεξάγει μαθήματα μέσα
στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στο εργαστήριο Η/Υ, η
δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των ομάδων.
Ένα όμως πρόβλημα που παρά τη δυναμικότητα που αναπτύσσεται,
αναδεικνύεται είναι ότι λόγω διαφόρων προβλημάτων (τεχνικών η μη) που
μπορεί να προκύψουν, περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος για
αναστοχασμό. Κάτι τέτοιο όμως είναι που ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό την
όλη προσπάθεια.
Επίσης η ύπαρξη δυναμικών αρχείων είτε χρησιμοποιούνται συνολικά
στην τάξη με παρουσίαση είτε κατά ομάδες στο εργαστήριο Η/Υ απαιτεί
την ύπαρξη ενός κοινού χώρου αναφοράς εν είδει δυναμικού αποθετηρίου,
όπου αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και επισκέψιμα από το σύνολο
των μαθητών.
Προσπαθώντας να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα προστρέξαμε στην
αναζήτηση άλλων εργαλείων και συγκεκριμένα στραφήκαμε σε εργαλεία
του web 2.0. Είναι γνωστό ότι τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και τη συνεργατικότητα. Όμως
επίσης είναι γνωστό ότι η χρήση ενός εργαλείου δεν εξαρτάται μόνο από
τις δυνατότητες του εργαλείου αλλά και από τον τρόπο χρήσης του. Οι
κοινωνικό – πολιτισμικές θεωρίες προσφέρουν το κατάλληλο θεωρητικό
πλαίσιο για σχεδιασμό δραστηριοτήτων συμβατών με τα εργαλεία του
web 2.0. Ένα εργαλείο που κρίναμε κατάλληλο για τους σκοπούς μας
είναι τα wikis και εξηγούμε στη συνέχεια τους λόγους αυτής της
προτίμησης.
Wikis – η χρήση τους στο σχολικό περιβάλλον
Τα wikis είναι διαδικτυακοί χώροι που μπορούν να αναπτυχθούν
συνεργατικά. Είναι πολύ εύκολα στη χρήση τους, τουλάχιστον ως προς τις
βασικές τους ιδιότητες, και επιτρέπουν στους χρήστες να εστιασθούν
στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη δημιουργία συνεργατικών έργων,
χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους από τη δυσκολία ενός τεχνολογικού
περιβάλλοντος (Kirkpatrick [7]). Τέτοιου είδους «διαφανείς τεχνολογίες»
επιτρέπουν στους χρήστες να επικεντρωθούν περισσότερο στις διαδικασίες
μάθησης, βλέποντας «διαμέσου» της τεχνολογίας με την οπο ία
αλληλεπιδρούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Wheeler, Kelly, &
Gale[16]..
Ο McMullin [8] τονίζει ότι λόγω των πολύ χαμηλών τεχνολογικών
εμποδίων τους αλλά με την πολύ μεγάλη ευελιξία τους όσον αφορά στη
λειτουργικότητά τους τα wikis προσφέρουν τη δυνατότητα επέκτασης
συνεργατικής εποικοδομητικής μάθησης στα περιβάλλοντα που
χρησιμοποιούμε.
Όπως αναφέρεται από τους Parker & Chao [10], παρά τις δυνητικές
επιπτώσεις που έχουν τα wikis κατά την εφαρμογή τους από διάφορες
επιχειρήσεις δεν έχουν τύχει της ίδιας ή παρόμοιας χρήσης για
εκπαιδευτικούς λόγους μέχρι και πριν από λίγα χρόνια και είναι μόλις
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πρόσφατη η προσπάθεια μιας χρήσης και μιας συστηματικής έρευνας επί
των αποτελεσμάτων τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Οι Duffy και Bruns [3] απαριθμούν μερικές πιθανές χρήσεις των wikis
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα wiki για την
ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων , με το wiki να ενεργεί ως μια
συνεχής τεκμηρίωση της εργασίας τους.
Τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές ώστε να
προσθέτουν περιληπτικά τις σκέψεις τους από τις προβλεπόμενες μελέτες
– αναγνώσεις τους , οικοδομώντας έτσι μια συνεργατικά σχολιασμένη
βιβλιογραφία.
Σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο δάσκαλος μπορεί
να δημοσιεύσει μια σειρά πηγών, όπως διδακτέα ύλη και φυλλάδια και οι
μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους σχετικά με αυτά άμεσα (ώστε να είναι ορατά από όλους)
Τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση γνώσεων για τους
δασκάλους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μοιραστούν τις σκέψεις και
τους αναστοχασμούς τους όσον αφορά σε πρακτικές διδασκαλίας,
επιτρέποντας επιπλέον τη διαχείριση των εκδόσεων και των εγγράφων.
Ουσιώδες για την χρηστικότητα ενός τέτοιου πόρου είναι ότι ε ίναι
αναζητήσιμο, έχει εύκολη πλοήγηση και κατηγοριοποίηση καθώς και
διαχείριση αρχείων, χαρακτηριστικά τα οποία όλα τα τρέχοντα
περιβάλλοντα wikis παρέχουν
Τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαρτογράφηση
εννοιών. Είναι χρήσιμα για brain storming και την συγγραφή ενός wiki
για ένα συγκεκριμένο θέμα δημιουργεί ένα συνδεδεμένο δίκτυο πόρων.
Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει μια
παρουσίαση στη θέση του συμβατικού λογισμικού, όπως π.χ. το
PowerPoint και (δοθέντος ενός; κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος)
οι μαθητές είναι σε θέση να σχολιάσουν άμεσα και να αναθεωρήσουν την
παρουσίαση , ενώ αυτή λαμβάνει χώρα.
Λίγο νωρίτερα, η Tonkin [11] είχε προσδιορίσει τέσσερις διαφορετικούς
τύπους εκπαιδευτικών wikis, τους οποίους παραθέτουμε περιληπτικά
παρακάτω, μαζί με κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις που έχουμε
διαπιστώσει στη διάρκεια των χρόνων χρήσης.
Ενός χρήστη (single user) wikis: Επιτρέπουν σε ένα άτομο να συλλέξει
και να διαχειριστεί τις σκέψεις του σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον (χρήση
που προσομοιάζει με αυτή των blogs)
Βιβλία εργαστηρίου (lab books): Επιτρέπουν στους μαθητές να
κρατήσουν σημειώσεις online με το επιπρόσθετο όφελος σε σχέση με τον
προηγούμενο τύπο, ότι μπορούν να έχουν μια πιο φορμαλιστι κή δομή έως
και να εξάγουν τις τελικές τους σημειώσεις σε ένα εκτυπώσιμο αρχείο για
οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση ως ενός μόνιμου αρχείου.

114

Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

Ημι – ψηφιακές κοινότητες μάθησης. Μια προσπάθεια ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας

Συνεργατικής συγγραφής wikis: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
ομάδες για συνεργατικό γράψιμο.
Γνωστικής βάσης wikis: Παρέχουν ένα διαδικτυακό αποθετήριο γνώσεων
και πληροφοριών για μια ομάδα (ή για το σύνολο των χρηστών του
διαδικτύου, εφόσον αυτά είναι ανοικτά στο ευρύ κοινό)
Από τα παραπάνω είναι φανερό νομίζουμε το εύρος χρήσης αυτού του
εργαλείου. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι ένα από τα συστατικά που θέλουμε να
εκμεταλλευτούμε και να το αναδείξουμε στη θέση που του αρμόζει είναι
η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης. Με την ευρεία χρήση των κινητών
τηλεφώνων και ειδικότερα των smartphones, οι μαθητές μας έχουν
οποιαδήποτε χρονική στιγμή πρόσβαση σε πλήθος δικτυακών πόρων,
αμφίβολης, ας μας επιτραπεί, χρησιμότητας και σίγουρα όχι κατά κανόνα
σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Με το παραπάνω εργαλείο
μπορούμε να εισχωρήσουμε σε αυτόν τον χώρο και με την κατάλληλη
χρήση του να ενισχύσουμε πιθανόν τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ειδικότερα για τα μαθηματικά έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση
αρκετές προσπάθειες με στόχο τη δημιουργία σημασιολογικών wikis,
δηλαδή ενός συνδυασμού των wikis με τη σημασιολογική τεχνολογία του
ιστού (web). Ένα παράδειγμα είναι το σημασιολογικό wiki που ανέπτυξε
ο Zinn [17] ώστε να αποτελέσει έναν μαθηματικό πόρο για μαθητές και
ερευνητές και που απαρτίζεται από σημασιολογικά συνδεδεμένα έγγραφα,
ορισμούς, θεωρήματα, λήμματα, ασκήσεις και πάνω από 400
παραδείγματα.
Το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας (ΔΜΦΕ)
Η χρήση του ΔΜΦΕ αναφέρθηκε στα παραπάνω ως ένα από τα συστατικά
που χρησιμοποιούμε στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι το ΔΜΦΕ είναι προϊόν ενός διδακτικού μοντέλου, του
Μοντέλου των p-m Συνδυασμών (Δημάκος & Νικολουδάκης [19]). Τη
δομή του ΔΜΦΕ θα εξηγήσουμε εδώ αναλυτικότερα.
Ένα ΔΜΦΕ αποσκοπεί στον αποκλεισμό μιας παραδοσιακού τύπου
διδασκαλίας, στην ενεργοποίηση και στη συμμετοχή των μαθητών στη
διαδικασία διδασκαλίας –μάθησης και στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ
των συμμετεχόντων στην εν λόγω διαδικασία (Δημάκος & Νικολουδάκ ης,
[18], Νικολουδάκης & Χουστουλάκης, [20]). Χαρακτηρίζεται από
τέσσερις αρχές - άξονες δομής του:
1. της μη μεταφοράς της πληροφορίας
2. της κινητοποίησης
3. της αναγκαιότητας των ορισμών και θεωρημάτων
4. των υπομνήσεων και των διαδοχικών βημάτων
Η κατασκευή του ΔΜΦΕ περιλαμβάνει τρία μέρη – ενότητες:
1.
2.
3.

Υπομνήσεις
Διαδικασία
Αξιολόγηση
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Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

115

Ημι – ψηφιακές κοινότητες μάθησης. Μια προσπάθεια ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας

i. όσον αφορά τις τέσσερις αρχές - άξονες δομής του :
Σύμφωνα με τον πρώτο άξονα, της μη μεταφοράς της
πληροφορίας , με το ΔΜΦΕ δεν πρέπει να μεταφέρεται καμία έτοιμη

πληροφορία, αλλά δράσεις, οι οποίες θα: (α) βοηθήσουν το μαθητή να
κατασκευάσει μόνος του τη γνώση του μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης
στα πλαίσια μιας κοινωνικό-γνωστικής θεωρίας μάθησης (β) εκμαιεύσουν
από το μαθητή το στόχο με όρους διατύπωσης.
Σύμφωνα με τον δεύτερο άξονα, της κινητοποίησης , προκαλείται
το ενδιαφέρον του μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο. Η κινητοποίηση
μπορεί να επιτευχθεί με ένα ενδιαφέρον ερώτημα ή πρόβλημα που θα
προκαλέσει το μαθητή να ασχοληθεί για να βρει την απάντηση π.χ. “ποιο
από τα ακόλουθα σύνολα περιέχει περισσότερα στοιχεία;”
o Ν = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16
…}, και
o Α = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …}
Σύμφωνα με τον τρίτο άξονα της αναγκαιότητας ορισμών και
αιτιολογείται η αναγκαιότητα του ορισμού και η
χρησιμότητα του θεωρήματος που διδάσκονται. Για παράδειγμα, ένας
ορισμός μπορεί να προκύπτει ως ανάγκη του να μπορεί κάποιος να
διακρίνει σαφώς μία κατηγορία αντικειμένων από άλλα που πιθανόν να
μοιάζουν με αυτό π.χ. η έννοια της ακολουθίας από τις συναρτήσεις ή της
συνάρτησης από τις αντιστοιχίες.
Σύμφωνα με τον τέταρτο άξονα των υπομνήσεων και των
διαδοχικών βημάτων παρέχονται στο μαθητή σε μορφή υπόμνησης
απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις που θα του χρειαστούν κατά τη
διαδικασία των δράσεων και που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν
απάντηση κανενός ερωτήματος. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το ΔΜΦΕ έχει
σκοπό τη διαπραγμάτευση της γνώσης μέσα από συνεργατικές διαδικασίες
λαμβάνει υπόψη του τους προκαταβολικούς οργανωτές όπως ορίστηκαν
από τον Ausubel [1] καθώς και την άποψη του Ausubel [2] ότι αυτό που
ήδη ξέρει ο μαθητής (σταθερή γνώση) αποτελεί τον πλέον σημαντικό
παράγοντα που επηρεάζει τη μάθηση.

θεωρημάτων

ii. όσον αφορά τα τρία μέρη – ενότητες κατασκευής του:
Στις υπομνήσεις – υπενθυμίσεις θα ορίσουμε ποια είναι τα
προαπαιτούμενα για τη συνέχιση της εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε
με κατάλληλες δραστηριότητες που θα οδηγήσουν τους μαθητές στην
ανάκληση των προαπαιτούμενων είτε και με μια απλή υπενθύμιση από
μέρους του διδάσκοντος.
Στη φάση της Διαδικασίας, οι μαθητές εργαζόμενοι
ομαδοσυνεργατικά στα πλαίσια της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης
του Vygotsky (ZPD), θα κατασκευάσουν ενεργά τη γνώση τους μέσω
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κατάλληλα
προετοιμασμένων
δραστηριοτήτων
(Δημάκος
&
Νικολουδάκης [19]).
Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται ο τελικός αναστοχασμός επί των
μέχρι τότε αποτελεσμάτων μέσω της εφαρμογής αυτών, ζητείται από τους
μαθητές μια σύντομη περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου που
διαπραγματεύτηκαν και ζητείται μια επιπλέον εφαρμογή σε ένα παρόμοιο
πρόβλημα. Επίσης μπορεί να ζητηθεί να προχωρήσουν και σε κατασκευή
ενός δικού τους συναφούς προβλήματος.

Η προσπάθεια μας για τη δημιουργία μιας ημι – ψηφιακής
τάξης
Τα wikis, όπως προαναφέραμε επιτρέπουν και ευνοούν τη συνεργατική
μάθηση. Όπως αναφέρουν οι Johnson & Johnson [5], oι συνεργατικές
ομάδες επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα σκέψης και καταφέρνουν να
διατηρούν τους πληροφορίες περισσότερο από τους μαθητές που
εργάζονται ατομικά. Η προσπάθεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
χρειάζεται περεταίρω υποστήριξη που απαιτεί αρκετό χρόνο.
Προσφέρονται όμως οι συνθήκες όμως του Ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος για κάτι τέτοιο; Όλοι γνωρίζουμε ότι το σύστημά μας είναι
προσανατολισμένο στις εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, με ότι αυτό μπορεί να
συνεπάγεται.
Έχοντας κατά νου αυτά τα δεδομένα, ξεκίνησε μια προσπάθεια
συγκερασμού των ανωτέρω ως ακολούθως. Σε ένα τμήμα της Β Λυκείου,
στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων τη σχολική χρονιά
2013-2014, δημιουργήθηκε μια μορφή ηλεκτρονικής συνεργατικής τάξης,
δημιουργώντας ένα wiki. Το τμήμα αυτό θα αποτελέσει το τμήμα
πειραματισμού. Τα μαθήματα που διδάσκονται από τον γράφοντα στο εν
λόγω τμήμα είναι Άλγεβρα και Γεωμετρία και στο wiki υποστηρίζονται
και τα δύο. Για να ελέγξουμε τα αποτελέσματα του όλου εγχειρήματο ς
χρησιμοποιήσαμε και χρησιμοποιούμε και ένα δεύτερο τμήμα ως τμήμα
ελέγχου. Το τμήμα πειραματισμού αποτελείται από 26 άτομα και το
τμήμα ελέγχου από 25 άτομα. Θεωρούνται τμήματα της ίδιας
δυναμικότητας όσον αφορά στο μάθημα των μαθηματικών,
χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τους μέσους όρους των τμημάτων αυτών
Το τμήμα πειραματισμού αποτελείται από άτομα που στην πλειοψηφία
τους είναι εξοικειωμένα με τους Η/Υ και ειδικότερα με το περιβάλλον
των wikis. Παρ’ όλα αυτά και επειδή η συμμετοχή δεν ήταν υποχρεωτική,
δεν εγγράφηκαν όλοι οι μαθητές, καταλήγοντας έτσι σε μια συμμετοχή
20 από τους 26 μαθητές του τμήματος. Να αναφερθεί εδώ ότι από τους
μαθητές που δεν έχουν εγγραφεί οι πέντε θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν μάλλον αδιάφοροι, ενώ η έκτη μαθήτρια, δήλωσε ότι δ εν
έχει εγγραφεί διότι δεν μπορεί να διαθέσει χρόνο και αν και μαθήτρια
θεωρητικής κατεύθυνσης ενημερώνεται από τους υπόλοιπους για ότι
αναρτάται και συμμετέχει σε ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά στη
ζητούμενα που υλοποιούνται στην τάξη.
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Και στα δύο τμήματα, αρκετές φορές το μάθημα γίνεται με τη βοήθεια
Η/Υ και κατάλληλων φύλλων εργασίας. Κάποιες μάλιστα φορές το
μάθημα διεξάγεται εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο Η/Υ, με τους μαθητές
χωρισμένους σε ομάδες. Στο τμήμα πειραματισμού η χρήση του Η/Υ ως
αρωγού της διδασκαλίας είναι συχνότερη, καθώς ζητείται από τους
μαθητές να ολοκληρώσουν ή να επεκτείνουν μια εργασία εργαζόμενοι στο
wiki.
Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τη σημαντικότητα των ΤΠΕ στην
ομαδοσυνεργατική μάθηση. Όπως αναφέρεται από τους Johnson,
Johnson & Stanne [6] μετά από έρευνες πάνω στην συνεργατική μάθηση
με τις ΤΠΕ, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Η υποβοηθούμενη από υπολογιστή συνεργατική μάθηση προάγει
ψηλότερη ποσότητα και ποιότητα καθημερινής επίτευξης, μεγαλύτερη
ικανότητα τεκμηριωμένης μάθησης καθώς και καλύτερη ικανότητα να
χρησιμοποιούν οι μαθητές τις γνώσεις τους στην επίλυση προβλημάτων.
Οι συνεργατικές ομάδες είναι πιο γρήγορες και πιο ακριβείς από
τις ατομικιστικές και ανταγωνιστικές ομάδες.
Οι μαθητές χρειάζονται λιγότερη βοήθεια από τον δάσκαλο.
Το σκεπτικό των φύλλων εργασίας που χρησιμοποιούνται είναι να
επιτρέπουν όσο το δυνατόν περισσότερη ελευθερία πειραματισμών και
ανάπτυξη ιδεών και απόψεων από τους μαθητές. Η κατασκευή τους γίνεται
προσπάθεια να ακολουθεί την κατασκευή ενός Δομημένης Μορφής
Φύλλου Εργασίας (ΔΜΦΕ).

Ένα παράδειγμα εφαρμογής της ημι – ψηφιακής τάξης
Θα αναφέρουμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα από την προσπάθεια
δημιουργίας ημι – ψηφιακής τάξης καθώς και μερικά χαρακτηριστικά
στοιχεία που παρατηρήθηκαν.
Τα χαρακτηριστικά αυτά θα αναπτυχθούν έχοντας ως παράδειγμα μια
συγκεκριμένη ενότητα, όπως αυτή αναπτύχθηκε μέσω του μαθήματος σε
εργαστήριο και όπως ανατροφοδοτήθηκε με τα wikis.
Η πρώτη επαφή των μαθητών με το εργαστήριο δεν έτυχε ευρείας
αποδοχής. Αν και οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος είχαν
επισκεφθεί το εργαστήριο για την υλοποίηση ενοτήτων από άλλα
μαθήματα, δεν είχαν παρόμοια εμπειρία στο μάθημα των μαθηματικών,
τουλάχιστον στο Λύκειο. Συνέπεια αυτού ήταν να υπάρξουν αντιδράσεις
όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Οι πιο έντονες
μάλιστα ήταν από έναν από τους καλύτερους μαθητές του τμήματος, τον
οποίο στη συνέχεια θα ονομάσουμε Α. Σε μια διακριτική προσπάθεια
κατευνασμού των όποιων αντιδράσεων οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες
δικής τους επιλογής, με μόνη απαίτηση σε κάθε ομάδα να υπάρχει
τουλάχιστον ένας καλός χειριστής πρωτίστως του Η/Υ και δευτερευόντως
του λογισμικού που θα χρησιμοποιούσαμε. Το λογισμικό ήταν το
Geogebra και το μάθημα αφορούσε στις εισαγωγικές τριγωνομετρικές
έννοιες. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τους μαθητές να δώσουν τον ορισμό
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του ημιτόνου για οποιαδήποτε γωνία ω και μετά να κάνουν το ίδιο για
τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς αριθμούς (συνημίτονο, εφαπτομένη
και συνεφαπτομένη). Ο χρόνος υλοποίησης ήταν ένα διδακτικό δίωρ ο και
το φύλλο εργασίας αποτελείτο από 9 ερωτήσεις ακολουθώντας τη μορφή
του ΔΜΦΕ όσον αφορά στις ενότητες υπόμνηση – διαδικασία –
αξιολόγηση (Nikoloudakis [9]). Εκτιμούμε ότι η επέκταση ενός ορισμού
είναι μια αρκετά σύνθετη και επίπονη διαδικασία, όχι τόσ ο όσο η
δημιουργία του ορισμού, αλλά κοπιαστική παρ’ όλα αυτά, καθώς απαιτεί
τόσο επαγωγικές διαδικασίες, για να γενικευτεί ένα μερικό κομμάτι, όσο
και παραγωγικές διαδικασίες, για να ελεγχθεί το αποτέλεσμα ως προς τη
συμφωνία του με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Οι ερωτήσεις ήταν οι
ακόλουθες:
Πώς ορίζονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας οξείας γωνίας;
Ανοίξτε το αρχείο trigonometry01. Από ποιο τρίγωνο μπορούμε
να υπολογίσουμε το ημίτονο της γωνίας ω και γιατί;
Εμφανίστε το ημω και σύρετε το σημείο Μ σε διάφορες θέσεις στο
1 ο τεταρτημόριο.
Επαληθεύστε την τιμή του ημιτόνου που βλέπετε σε μια τυχαία
θέση κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς.
Σύρετε το σημείο Μ σε μια οποιαδήποτε θέση στο 2 ο
τεταρτημόριο και μετά στα υπόλοιπα. Τι παρατηρείτε;
Βρείτε μια νέα σχέση που να υπολογίζει το ημίτονο, όπως η τιμή
που φαίνεται στην οθόνη σας.
Η σχέση αυτή ισχύει και για τα άλλα τεταρτημόρια;
Επαναλάβετε τις παραπάνω εργασίες για τους υπόλοιπους
τριγωνομετρικούς αριθμούς και διατυπώστε τις σχέσεις για όλους τους
τριγωνομετρικούς αριθμούς
Έστω μια οποιαδήποτε γωνία 0
360 με την πρώτη πλευρά
της τον θετικό ημιάξονα Οx και ένα σημείο Μ στην τελική πλευρά της με
συντεταγμένες ………… και απόσταση από το Ο ίση με ρ. Ορίζουμε
ημω=

συνω=

εφω=

σφω=

Οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να οριστούν πάντα;
Η οργάνωση της δομής τους όσον αφορά στο ΔΜΦΕ είναι ως
ακολούθως:
Με τις δύο πρώτες ερωτήσεις εφαρμόζουμε το στάδιο των
υπομνήσεων.
Με τις ερωτήσεις 3 έως και 7 έχουμε το στάδιο των διαδικασιών
Με τις ερωτήσεις 8 και 9 το στάδιο της αξιολόγησης.
Πρέπει να συμφωνήσουμε ό,τι ένα φύλλο εργασίας δεν δημιουργείται για
να αντικαταστήσει τον καθηγητή, αλλά για να αναδείξει τον νέο ρόλο του
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ως διαμεσολαβητή της κατασκευής της γνώσης. Κατά συνέπεια κρίνουμε
σκόπιμο να αναφερθούμε λίγο αναλυτικότερα στο επιμέρους σκεπτικό των
ερωτήσεων.
Έτσι εκτός από την αμεσότητα της πρώτης ερώτησης, όπου θέλουμε να
υπενθυμίσουμε τα στοιχεία στα οποία θα στηριχτούμε (να σημειωθεί ότι ο
ορισμός της συνεφαπτομένης θα πρέπει να δοθεί από εμάς) στοχεύουμε
στη συνέχεια να τονίσουμε και να αναδείξουμε την ομοιότητα τριγώνων
ως βασικό συστατικό για τη δημιουργία του αρχικού ορισμού.
Κατόπιν οι μαθητές πειραματιζόμενοι επιβεβαιώνουν αρχικά τον τύπο
που ξέρουν με τη βοήθεια του λογισμικού, οπότε αποκτούν εμπιστοσύνη –
αν δεν έχουν ήδη – στα αποτελέσματα που τους εμφανίζονται στην
οθόνη. Πιθανόν κάποιοι να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και τον ορισμό
για γωνίες αμβλείες. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα μπορεί και να
φαίνονται φυσιολογικά, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν όταν οι μαθητές
καλούνται να χειριστούν μη κυρτές γωνίες. Εδώ λοιπόν αναμενόταν και
έτσι έγινε και στην πράξη να εμφανιστούν οι πρώτες διαφορετικές
αντιλήψεις. Οι μαθητές προσπαθώντας να τεκμηριώσουν την ορθότητα
των αποτελεσμάτων που τους εμφανίζονταν στην οθόνη έφτασαν σε
προτάσεις να χρησιμοποιηθούν τύποι για «180+ω» και άλλους
παρόμοιους. Ωθώντας τους να κοιτάξουν και την ερώτηση 8 που ζητούσε
γενίκευση και για τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς και
παροτρύνοντάς τους στο να καταλήξουν σε έναν «εύχρηστο» ορισμό,
έφτασαν στο ποθητό συμπέρασμα.
Το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό. Στην ομάδα που
συμμετείχε ο Α, υπήρχαν άλλοι δύο μαθητές, επίσης υψηλών ικανοτήτων.
Αναπτύχθηκαν σκέψεις, προβληματισμοί, ενστάσεις και εντάσεις. Οι
μαθητές παθιάστηκαν, προσπαθώντας να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους
κατ’ αρχήν στην ομάδα τους και στη συνέχεια να βγει μια κοινή απόφαση,
η οποία θα ανακοινωθεί στις υπόλοιπες ομάδες. Αν και η ομάδα που
μετείχε ο Α ήταν η πρώτη που έβγαλε αποτελέσματα, μπορούμε να πούμε
ότι και οι υπόλοιπες ομάδες δεν υστέρησαν σε σημαντικό βαθμό κυρίως
διότι επιτράπηκε και η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων.
Ο χρόνος δεν έφτασε για να ολοκληρωθούν οι τελευταίες ερωτήσεις. Στο
σημείο αυτό βοήθησε το περιβάλλον των wikis. Στα wikis υπάρχει η
δυνατότητα να ανεβαίνουν τα δυναμικά αρχεία που χρησιμοποιούνται στο
μάθημα, διαθέσιμα σε μορφή που να μπορούν οι μαθητές να τα βλέπουν
και να τα επεξεργάζονται άμεσα, χωρίς να έχουν εγκατεστημένο κάποιο
ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή τους, τα φύλλα εργασίας, καθώς και
πιθανές παρατηρήσεις ή προβληματισμοί που έχουν αναπτυχθεί κατά τη
διάρκεια του μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα επανάληψης του μαθήματος στο δικό τους χώρο, στο χρόνο
που αυτοί επιθυμούν και με τον δικό τους ρυθμό. Ιδίως για το
προαναφερθέν φύλλο εργασίας, αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμο, διότι οι
τελευταίες ερωτήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ανατέθηκαν στους μαθητέ ς
ως εργασίες στο σπίτι. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επαναλάβουν
εξ ολοκλήρου το μάθημα, αν το επιθυμούσαν ή να εστιαστούν σε
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συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτό που τους παρουσιαζόταν στους
υπολογιστές τους είναι η παρακάτω εικόνα που είναι ακριβώς η εικόν α
που είχαν στο αρχείο που χειρίστηκαν στο εργαστήριο των Η/Υ.

Εικόνα 1: Επέκταση των ορισμών των τριγωνομετρικών αριθμών

Με βάση λοιπόν τη δυνατότητα που τους δώσαμε μέσω των wikis, οι
μαθητές εργαζόμενοι πλέον εκτός σχολείου συνέχισαν το μάθημα,
αντάλλαξαν απόψεις και απορίες τόσο στο χώρο του wiki όσο και δια
ζώσης στο χώρο της τάξης στο επόμενο μάθημα, με βάση τους
πειραματισμούς τους πάνω στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας.
Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε κι ένα ακόμη κομμάτι από τα
αρκετά που βρήκαμε σημαντική βοήθεια από αυτή τη μορφή
ηλεκτρονικής τάξης που δημιουργήσαμε. Μένοντας λίγο στο για πολλούς
μαθητές βασανιστικό κομμάτι της τριγωνομετρίας, ένα πρόβλημα που
θεωρούμε ότι αντιμετωπίσαμε με επιτυχία είναι ο ορισμός των ακτινίων ή
για να το πούμε με άλλα λόγια, η ευθειοποίηση ενός τόξου.
Προσφέροντας στους μαθητές ένα δυναμικό αρχείο, επισκέψιμο ανά πάσα
στιγμή, διαπιστώσαμε ότι η έννοια έγινε κατανοητή στους περισσότε ρους,
καθώς επίσης έγινε αποδεκτή και η ανάγκη εισαγωγής των ακτινίων στα
πλαίσια της εισαγωγής μιας ίδιας μονάδας μέτρησης με τους άξονες των
πραγματικών αριθμών. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό δεν επιτεύχθηκε
αμέσως, αλλά μετά από επαναλαμβανόμενες συζητήσεις στη σειρά των
μαθημάτων και προτροπές προς τους μαθητές να ξαναδουλέψουν στο
συγκεκριμένο αρχείο και να φέρουν την επόμενη φορά τους
προβληματισμούς τους.
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Εικόνα 2: Αποσπάσματα εικόνων που βλέπουν οι μαθητές για το ακτίνιο

Εκτιμούμε ότι η ύπαρξη ενός αποθετηρίου που μπορεί να φιλοξενήσει
δυναμικά αρχεία και η άμεση δυνατότητα επίσκεψής του από τους
μαθητές συνέβαλλαν σημαντικά στην κατανόηση της έννοιας του ακτινίου.
Η προηγούμενη εμπειρία μας είχε δείξει ότι από κάποιο σημεί ο και μετά
οι μαθητές αποδέχονται την ύπαρξη του ακτινίου και μαθαίνουν να
λειτουργούν με αυτό χωρίς να έχουν κατανοήσει τι ακριβώς κάνουν. Και
σε κάποιους από αυτούς εμφανίζεται πολύ αργότερα το στάδιο της
συνειδητοποίησης των μέχρι τότε χειρισμών τους. Όμως εδώ, με αυτή την
δυναμική οπτική προσέγγιση και τη χρήση διαδικτυακού αποθετηρίου,
είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε πιο ομαλά στον ορισμό της
τριγωνομετρικής συνάρτησης και κατόπιν στη μελέτη της.

Κάποια συμπεράσματα
Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή αυτής της μορφής ηλεκτρονικής τάξης
μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι προσφέρει σημαντικά οφέλη στους
μαθητές στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης και της κατανόησης.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα που να μπορούσαν να συγκριθούν
ως προς την αποτελεσματικότητα όπως αυτή μπορεί να οριστεί μέσα στα
πλαίσια του στενού εξετασιοκεντρικού συστήματός μας. Είναι όμως στους
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στόχους μας να μελετήσουμε και αυτή την παράμετρο, την απόδοση
δηλαδή των μαθητών στις τελικές εξετάσεις του Ιουνίου και την επίπτωση
του όλου εγχειρήματος στην τελική τους βαθμολογία. Γι’ αυτό άλλωστε
έχουμε και το τμήμα ελέγχου.
Έτσι λοιπόν, προς το παρόν θα παραμείνουμε σε μερικά ποιοτικά
συμπεράσματα και παρατηρήσεις.
Δεν καταφέραμε να αναπτύξουμε το κομμάτι της συνεργασίας όσο θα
επιθυμούσαμε, πράγμα το οποίο μας απασχόλησε ιδιαίτερα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ενώ στο wiki που δημιουργήσαμε
έχουμε ξεχωριστή σελίδα, όπου ένας μαθητής από κάθε ομάδα
αναλαμβάνει να ανεβάσει συμπληρωμένο το Φύλλο Εργασίας, ώστε να το
πάρουν και οι υπόλοιποι της ομάδας και να αναπτυχθεί πιθανόν ένας
προβληματισμός και μια συζήτηση, εν τούτοις στο παράδειγμα που
χρησιμοποιήσαμε παραπάνω αυτό έγινε από μία μόνο ομάδα. Οι
υπόλοιπες ομάδες διαμοίρασαν το Φ.Ε. μεταξύ τους είτε μέσω
φωτοτυπιών είτε μέσω email και τα μέλη που επιθυμούσαν να συνεχίσουν
την εργασία, ασχολήθηκαν ατομικά. Κάτι τέτοιο υπήρχε ως
προβληματισμός από την αρχή του σχεδιασμού, αλλά αποφασίσαμε να
μην κάνουμε απαιτητή μια τέτοια ενέργεια (να ανεβούν δηλαδή όλα τα
Φ.Ε. και να απαιτηθεί ηλεκτρονική συνεργασία) θέλοντας να
παραμείνουμε προς το παρόν στο πλαίσιο ενίσχυσης της σχολικής
μαθησιακής διαδικασίας όπως την είχαν συνηθίσει μέχρι τότε οι μαθητές.
Η συνεργασία λοιπών στο παράδειγμα αυτό μπόρεσε να αναπτυχθεί μόνο
κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης στο
εργαστήριο. Όμως μη ενισχυόμενη από το όλο πλαίσιο παρέμεινε στα
επίπεδα που εμφανίστηκαν αρχικά.
Είναι στις προθέσεις μας να επανεξεταστεί ο όλος σχεδιασμός και πιθανόν
στη νέα εφαρμογή του να υιοθετηθεί από την αρχή ένας χωρισμός σε
ομάδες.
Δεν αναπτύχθηκαν συζητήσεις και προβληματισμοί στο χώρο των wikis,
αλλά μέσα στην τάξη. Επομένως σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε
ότι η ύπαρξη αυτού του ηλεκτρονικού δυναμικού αποθετηρίου ναι μεν δεν
έδωσε μια ολοκληρωμένη δουλειά υπό την έννοια μιας αξιόπιστης πηγής
πληροφοριών, δηλαδή ότι θα μπορούσε κάποιος χρήστης του internet να
βρει στη σελίδα αυτή απαντήσεις για πολλά ερωτήματα που πιθανόν να
τον απασχολούν για τα συγκεκριμένα θέματα που διαπραγματεύονται εκεί,
αλλά αποτέλεσε σημαντικό βοήθημα και υποστήριξη στη διδασκαλία και
στην κατανόηση εννοιών από τους μαθητές. Κάτι τέτοιο δεν μας ενόχλησε
ιδιαίτερα, αφού ο στόχος μας ήταν εξαρχής η ενίσχυση της τάξης και της
μαθησιακής διαδικασίας.
Η εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων απαιτεί την ολοκλήρωση της
τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
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Ευαγγελικής Σμύρνης
argiry@gmail.com
Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο θέματα: α)
διερευνάται η επίδραση μιας διαθεματικής διδακτικής εφαρμογής
(μαθηματικών και τέχνης) στη βελτίωση της στάσης των μαθητών
προς τα μαθηματικά, β) παρουσιάζεται ο τρόπος που ένα Πρότυπο
Πειραματικό Λύκειο υποστηρίζει και αναδεικνύει την εν λόγω
διαθεματική εφαρμογή καθώς και ο τρόπος που αναστοχάζεται και
αξιοποιεί τον θετικό απόηχο την επόμενη χρονιά με
επανατροφοδότηση μαθητών και καθηγητών και κλιμάκωση των
πρωτότυπων δράσεων. Η διαθεματική εφαρμογή αφορά σε μια
Ερευνητική Εργασία (Ε.Ε) στο ΠΠ Λύκειο της Ευαγγελικής
Σχολής Ν. Σμύρνης κατά το σχολικό έτος 2012-13 με θέμα «H
αλληλεπίδραση των μαθηματικών & της τέχνης από την αρχαία
Ελλάδα έως τον 21ο αιώνα». Τα αποτελέσματα της εμπειρικής
έρευνας έδειξαν ότι, κατά τη συγκεκριμένη διδακτική εφαρμογή
αναπτύχθηκαν θετικές πεποιθήσεις για τη χρησιμότητα των
μαθηματικών, ενεργοποιήθηκε η δημιουργικότητα των μαθητών,
αποκτήθηκαν δεξιότητες χρήσης μαθηματικών λογισμικών για
σχεδίαση σύνθετων γεωμετρικών κατασκευών και παρατηρήθηκε
θετική επίδραση στο κλίμα της τάξης της Γεωμετρίας. Διαφαίνεται
λοιπόν ενίσχυση της θετικής στάση προς το μάθημα της Γεωμετρίας
η οποία και δηλώθηκε ρητά σε εστιασμένες ομαδικές
συνεντεύξεις.Τέλος έγινε φανερό οτι οι ομαδοσυνεργατικές
διδακτικές πρακτικές και οι διαθεματικές εφαρμογές στα Πρότυπα
Πειραματικά σχολεία μπορούν να στηρίξουν πολύ ικανοποιητικά,
μέσω της αλληλεπίδρασης, πολύ διαφορετικά πεδία πνευματικής
δημιουργίας, όπως είναι τα Μαθηματικά και η Τέχνη, καθώς
παρουσιάζεται μία σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων που
υλοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση
της μελετώμενης Ε.Ε.
Λέξεις κλειδιά : Ερευνητική εργασία, εμπειρική έρευνα , Πρότυπα Πειραματικά
σχολεία.
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Εισαγωγή
Το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας αποτελεί θεματοκεντρική
εφαρμογή, η οποία, μέσω ομαδοσυνεργατικής μάθησης με φθίνουσα
καθοδήγηση, υλοποιεί τις προτάσεις του ΠΙ για ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που θα «ενιαιοποιήσουν» τη σχολική γνώση με τα
ενδιαφέροντα των μαθητών και με τις καταστάσεις της ζωής πάνω σε
θέματα που προτείνουν οι μαθητές και διαμορφώνονται με την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών» (ΠΙ 2004). Η καινοτομία των
ερευνητικών εργασιών, που υλοποιήθηκαν τα έτη 2011-12 και 2012-13 ,
στηρίζεται στην παιδαγωγική αρχή της διεπιστημονικής συνεργασίας δύ ο
ή περισσοτέρων επιστημονικών κλάδων κατά τη διερεύνηση ενός θέματος
(βλ.Ματσαγγούρας :22, 2004, ΥΠΔΜΘ 2011,σελ.22. , Klein 1991, Klein
2001, ΥΠΔΜΘ 2010: 25, ΥΠΔΜΘ 2011: 18, Καψάλης και Νημά 2008,
Δαμανάκη κ.αλ. 2006). Μάλιστα σύμφωνα με ερευνητικά αποτελ έσματα
(βλ. Ματσαγγούρας: 22, 2004) η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
μετατρέπει το σχολείο σε κοινότητα μάθησης και επαγγελματικής
ανάπτυξης, η οποία λειτουργεί ως μία μορφή διαρκούς ενδοσχολικής
επιμόρφωσης, με σημαντικά οφέλη για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,
τη σχολική μονάδα και, κυρίως, τους μαθητές (βλ. Morrissey 2000,
Achinstein 2002, Annenberg Institute for School Reform 2004).
Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα «Οι ερευνητικές εργασίες (project)
ενεργοποιούν τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία των
μαθητών …. Επίσης,αυξάνουν το ενδιαφέρον για τα επιμέρους μαθήματα, διότι
οι μαθητές αντιλαμβάνονται στην πράξη τη συμβολή των διδασκόμενων
μαθημάτων στην κατανόηση βασικών ζητημάτων της καθημερινότητας»
(βλ. Ματσαγκούρας Η. 2009 : 19). Μέσα σε αυτό πλαίσιο διερευνάται
εμπειρικά στην παρούσα εργασία η επίδραση μιας E.E, με θέμα τα
Μαθηματικά και την Τέχνη, στη βελτίωση της θετικής στάσης των
συμμετέχοντων μαθητών στα μαθηματικά και ειδικότερα στη Γεωμετρία.
Σύμφωνα με τους Dossey, Mullis & Jones(1993,) στη δημιουργία
θετικών ή αρνητικών στάσεων για τα μαθηματικά συμβάλλουν κυρίως
κοινωνικοί παράγοντες, όπως το οικογενειακό περιβάλλον με την καλλιέργεια
της αυτοϊδέας και αυτοεκτίμησης του εφήβου, αλλά και η θετική
ενίσχυση (που παρέχουν οι δάσκαλοι κυρίως στις πρώτες τάξεις του
δημοτικού) (Renga & Dalla,1993). Σε ανάλογο συμπέρασμα κατέληξαν οι
Schoenfeld (1989) και Φιλίππου (1991), μετά από έρευνες τόσο στο
διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο, δηλαδή ότι οι στάσεις των μαθητ ών
επηρεάζονται από την επίδοση και την εικόνα που έχουν για τον εαυτό
τους.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι πέντε πιο σημαντικοί παράγοντες που
φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επίδοση στα Μαθηματικά και οι
οποίοι σχετίζονται άμεσα με αυτή είναι το κλίμα της τάξης (Wang et al.,
1990), η μεθοδολογία και οι στάσεις του εκπαιδευτικού των
Μαθηματικών (Reyes & Stanic, 1988; Ruffel, Mason & Allen, 1998), το
μορφωτικό επίπεδο των γονιών (Fuligni, 1997) οι στάσεις των γονιών
απέναντι στα Μαθηματικά (Fuligni, 1997; Bos & Kuiper, 1999) και οι
στάσεις των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά (Minato & Kamata,
1996).
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Είναι φανερό ότι στάση και επίδοση στα μαθηματικά είναι παράγοντες ισχυρά
συσχετισμένοι.
Η ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για τη μελέτη των μαθηματικών έχει
άμεση σχέση με τη δημιουργία θετικών ή αρνητικών στάσεων απέναντι
στα μαθηματικά. Αν ο μαθητής έχει μόνο εξωτερικά κίνητρα, δηλαδή
αποβλέπει στη βαθμολογική επιτυχία του ή στην αποφυγή πιθανής ποινής
στην αποτυχία, τότε θα σταματήσει την προσπάθειά του όταν δεν υπάρχει
πλέον το αντίστοιχο κίνητρο. Τα εσωτερικά κίνητρα είναι η χαρά και η
ικανοποίηση για την δημιουργικότητα και την επιτυχία καθαυτές. Αν ο
μαθητής έχει αναπτύξει εσωτερικά κίνητρα, τότε σταδιακά διαμορφώνει
θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά.
Ο Τριάντης (1997) «στη θεωρία της διαπροσωπικής συμπεριφοράς»
εισάγει δύο συνιστώσες της στάσης α) μια καθαρά συναισθηματική
μέτρηση της στάσης (προσδοκώμενα συναισθήματα και ψυχική διάθεση
για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά) β) μια καθαρά γνωστική (πεποιθήσεις
προσδοκώμενου οφέλους) μέτρηση της στάσης.
Κατά τη διερεύνηση της επίδρασης της Ε.Ε. στη στάση προς τα
μαθηματικά μελετήθηκαν γνωστικοί παράγοντες: α) οι πεποιθήσεις που
αναπτύχθηκαν για τη χρησιμότητα των μαθηματικών β) η χρήση των
μαθηματικών λογισμικών στην τέχνη και συναισθηματικοί: α) η εκδήλωση
ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης δηλαδή η ανάπτυξη εσωτερικών
κινήτρων για την αξιοποίηση των μαθηματικών λογισμικών στη
καλλιτεχνική δημιουργία των μαθητών και β) η επίδραση της Ε.Ε. στη
μείωση της μαθηματικής φοβίας.
Παράλληλα καταγράφηκε η φθίνουσα καθοδήγηση και η ανάπτυξη της
αυτονομίας και της συνεργατικότητας των μαθητών καθώς και
η
αξιολόγησή τους από τους μαθητές γιατί περιγράφουν τη διδακτική μαθησιακή προσέγγιση μέσω της οποίας εκπληρώθηκαν οι γενικότεροι
παιδαγωγικοί στόχοι.
Τέλος, έπρεπε να καταγραφεί το σχολικό περιβάλλον όπου υλοποιήθηκε η
Ε.Ε. Πρέπει να τονιστεί οτι η σχολική μονάδα ενός Πρότυπου
Πειραματικού σχολείου διαδραματίζει με την σειρά της ιδιαίτερο ρόλο
και συμβάλει σημαντικά στην διευκόλυνση και την στήριξη υλοποίησης
καινοτόμων και πρωτότυπων διδακτικών προσεγγίσεων μέσα από τις
ερευνητικές εργασίες. Επιπλέον προωθεί και επιδιώκει την διάχυση και
επέκταση των αποτελεσμάτων τους μέσα από τον σχεδιασμό δράσεων και
δραστηριοτήτων που θα ενσωματώνουν και θα αξιοποιούν τα θετικά
αποτελέσματα των διεπιστημονικών συνεργασιών σε τοπικό, Εθνικό αλλά
και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πορεία και Φάσεις Υλοποίησης της Ερευνητικής Εργασίας
Για την υλοποίηση της Ε.Ε ακολουθήθηκε ομαδοσυνεργατική προσέγγιση
του θέματος σε τρεις φάσεις με φθίνουσα καθοδήγηση απο την πλευρά
του διδάσκοντος. Συγκεκριμένα: Στην α΄ φάση οι ομάδες των μαθητών
συντονίζονται για βιβλιογραφική αναζήτηση, αποδελτίωση και
παρουσίαση πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα: Η ομάδα A ασχολήθηκε με
την σχέση των μαθηματικών και της Τέχνης στο Μεσαίωνα –Αναγέννηση.
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Η ομάδα Β ασχολήθηκε με το χρυσό λόγο, το φ και τον κόσμο των
φράκταλς και η ομάδα Γ με τη Μοντέρνα τέχνη.
Στην β΄ φάση οι μαθητές διαπιστώνουν τη συμβολή των νέων τεχνολογιών
στη δημιουργία σύγχρονης ψηφιακής τέχνης και διερευνούν πως
χρησιμοποιούνται ιδιότητες των μαθηματικών λογισμικών για τη
δημιουργία καλλιτεχνικών κατασκευών. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι
ακόλουθες
δραστηριότητες:
α)
Εκμάθηση
των
μαθηματικών
εκπαιδευτικών λογισμικών (Sketchpad, geogebra) με παρουσίαση στην
τάξη, αποστολή βιβλιογραφίας, καθοδήγησης και διευκρινήσεων μέσω
emails και προσωπική μελέτη αρκετών ωρών β) Δημιουργία από τους
μαθητές ψηφιακών γεωμετρικών κατασκευών (βλ.Παράρτημα A) υψηλής
αισθητικής με συγκεκριμένες γεωμετρικές ιδιότητες: Λόγοι ομοιότητας
στα σχήματα, μετασχηματισμοί & συμμετρίες, γεωμετρικά μοτίβα,
ψηφιδωτά &πλακοστρώσεις.
Στην γ΄ φάση οι μαθητές ενημερώνονται από τη Σχολική Σύμβουλο
Αρχιτεκτόνων για εικαστικές τεχνικές και κινητοποιούνται να
δημιουργήσουν ελεύθερα έργο τέχνης με ένα δικό τους μήνυμα καθώς και
συγκεκριμένες γεωμετρικές κατασκευές. Χρησιμοποιώντας τη φαντασία
τους, τις γεωμετρικές τους γνώσεις, τις προηγούμενες ψηφιακές
γεωμετρικές κατασκευές τους και εικαστικές τεχνικές (κολλάζ, χρώμα,
σύνθεση) και βασιζόμενοι στον κανόνα της χρυσής τομής κατασκευάζουν
πρωτότυπα εικαστικά έργα όπως πίνακες ζωγραφικής και τρισδιάστατες
γεωμετρικές κατασκευές (βλ.Παράρτημα B)

Μεθοδολογία
Η συγκεκριμένη παιδαγωγική έρευνα είναι εμπειρική έρευνα πεδίου και
αποτελεί μελέτη περίπτωσης, τα συμπεράσματα της οποίας αναφέρονται
στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον. Έγινε στο πλαίσιο αξιολόγησης
της διδακτικής εφαρμογής από την άποψη της εκπλήρωσης των γενικών
παιδαγωγικών στόχων που καλείται να υλοποιήσει και επικεντρώνει στην
επίδραση της Ε.Ε. σε μάθημα σχετιζόμενο με το διαθεματικό
περιεχόμενο στης συγκεκριμένης Ε.Ε. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες
μορφές μάθησης (διδακτική) και τις μελετά μέσα στο ειδικό μαθησιακό
πλαίσιο ενός Πρότυπου-Πειραματικού Λυκείου. Στην παρούσα έρευνα
χρησιμοποιούνται μετρήσεις πριν, ενδιάμεσα και μετά τη διδακτική
παρέμβαση στην ομάδα μελέτης (τη σχολική τάξη 13 μαθητών με
ερευνητικά εργαλεία ερωτηματολόγια ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων
και εστιασμένες ομαδικές συνεντεύξεις (focus group). Παρουσιάζεται η
συνοπτική περιγραφή των εξεταζόμενων χαρακτηριστικών με
διαγράμματα συχνότητας. που προκύπτουν από κωδικοποίηση των
κλειστών ερωτήσεων και με πίνακες συχνότητας των νοηματικών
κατηγοριών που προκύπτουν από την ανάλυση περιεχομένου των α νοικτών
ερωτήσεων. Η διερεύνηση της επίδρασης της Ε.Ε. προκύπτει από την
ανάλυση περιεχομένου των ομαδικών εστιασμένων συνεντεύξεων και της
συνέντευξης της διδάσκουσας.
Είναι σημαντικό ότι η διδάσκουσα την ΕΕ δίδασκε παράλληλα και το
μάθημα των μαθηματικών στους ίδιους μαθητές, οπότε μπορούσε να
διαπιστώσει την πρόοδο στα μαθηματικά σε σχέση με μαθητές που δεν
130

Συνέδριο 2014 Τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών και της Τέχνης

συμμετείχαν στην συγκεκριμένη ΕΕ και να περιγράψει τις μεταβολές στο
κλίμα της τάξης. Παράλληλα η συμμετοχή της στο μάθημα της ΕΕ, με
εφαρμογή μαθητοκεντρικής ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, είχε
επίδραση στη δική της μεθοδολογία, στάση και υποστήριξη προς τους
μαθητές στην τάξη των μαθηματικών.

Αποτελέσματα και συζήτηση
Υπήρξε θετική επίδραση της Ε.Ε στην εξοικείωση των μαθητών με τις
γεωμετρικές κατασκευές καθώς και στην αύξηση του ενδιαφέροντος τους
για αυτές (Πως αξιολογείτε τις γεωμετρικές κατασκευές που κατασκευάσατε με
τη βοήθεια των μαθηματικών εκπαιδευτικών λογισμικών;). Oι περισσότεροι
στο ενδιάμεσο στάδιο υλοποίησης της Ε.Ε βρίσκουν ενδιαφέρο υσες τις
γεωμετρικές κατασκευές που υλοποίησαν μέσω των μαθηματικών
λογισμικών (Σχήμα 1).
Υπήρξε θετική επίδραση της Ε.Ε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης
μαθηματικών λογισμικών για σχεδίαση που αποδεικνύεται από το
γεγονός πως όλοι οι μαθητές κατέθεσαν πολλές πρωτότυπες και αξιόλογες
ψηφιακές κατασκευές. Όσον αφορά στη συχνότητα χρήσης τους, τα
δεδομένα βασίζονται στις δηλώσεις των μαθητών ΠΟΛΥ-ΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ στην κλειστή ερώτηση: Χρησιμοποιείτε τα μαθηματικά
εκπαιδευτικά λογισμικά, που πλέον τα γνωρίζετε πολύ καλά, Ι. για διευκόλυνσή
σας στα μαθηματικά ή άλλα μαθήματα εκτός της Ε.Ε; ΙΙ. για να σχεδιάζετε και
να δημιουργείτε στον ελεύθερο χρόνο σας για προσωπική ευχαρίστηση ; Από την
ποσοτική ανάλυση φαίνεται πως στη πλειοψηφία τους (70%) οι μαθητές
χρησιμοποιούν λίγο τα λογισμικά στις μαθητικές εργασίες και ακόμη
λιγότερο (54%) για να σχεδιάσουν στον ελεύθερο χρόνο τους (Σχήμα 2).
Είναι όμως θετικό ότι έστω και σε μικρό βαθμό αξιοποιούν ένα
μαθηματικό εργαλείο χωρίς να είναι απαίτηση κάποιου μαθήματος.
76%

0,8
0,6
0,4
0,2

15%
0

9%

0%

0
ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣΜΕ ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΡΑΣΗ

Σχήμα 1:Αύξηση ενδιαφέροντος για τις γεωμετρικές κατασκευές
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Σχήμα 2: Αξιοποίηση μαθηματικών λογισμικών
(I) χρησιμοποιώ τα μαθηματικά εκπαιδευτικά λογισμικά για διευκόλυνση στα
μαθηματικά ή σε άλλα μαθήματα και ΙΙ) για να σχεδιάζω και να δημιουργώ στον
ελεύθερο χρόνο μου για προσωπική ευχαρίστηση)

Διαπιστώνεται επίσης η ανάπτυξη της αυτονομίας και ενεργοποίηση της
δημιουργικότητας των μαθητών καθώς και φθίνων βαθμός καθοδήγησης
κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας και από κλειστές ερωτήσεις
όπως:
Η έμπνευση και η ιδέα για την τελική σας δημιουργία βασίσθηκε
Ι. στις πληροφορίες από την βιβλιογραφική αναζήτηση του θέματος της Ε.Ε της δική σας
ομάδας ΠΟΛΥ/ ΛΙΓΟ/ ΚΑΘΟΛΟΥ
(δημιουργική αξιοποίηση πηγών)(Σχήμα 3)
ΙΙ. σε στοιχεία και ιδέες που σας έδωσαν οι καθηγητές σας ΠΟΛΥ/ ΛΙΓΟ/
ΚΑΘΟΛΟΥ
(ισχυρή καθοδήγηση )(Σχήμα 4)
ΙΙΙ. σε προτάσεις και ιδέες των συμμαθητών σας ΠΟΛΥ/ ΛΙΓΟ/ ΚΑΘΟΛΟΥ
(ανάπτυξη αυτονομίας- φθίνουσα καθοδήγηση)(Σχήμα 5)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ
60%
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54%
46%

40%
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0%
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ΠΟΛΥ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

Σχήμα 3: Αξιοποίηση
δημιουργικότητα

της

βιβλιογραφικής

αναζήτησης

στη
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Σχήμα 4: Η επίδραση των προτάσεων των καθηγητών για την τελική
δημιουργία
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Σχήμα 5: Η επίδραση των προτάσεων των μαθητών για την τελική
δημιουργία

Στάση προς τα μαθηματικά και Επίδραση της ΕΕ
Από την ανάλυση περιεχομένου των τριών εστιασμένων ομαδικών
συνεντεύξεων (αντιστοιχούσαν στις τρείς ομάδες εργασίας στην Ε.Ε.)
βρέθηκαν τα ακόλουθα ευρήματα:
1 η ομάδα.
Στάση προς τα μαθηματικά: Στην ομάδα αυτή μια μαθήτρια είχε θετική
στάση για τα μαθηματικά ενώ οι υπόλοιπες εξέφρασαν αισθήματα
απαρέσκειας και φόβου τα οποία αμβλύνθηκαν για τη Γεωμετρία τη
φετινή χρονιά.
Επίδραση της ΕΕ: 1) Η εξοικείωση με τα μαθηματικά λογισμικά και τις
γραφικές παραστάσεις και την παραγωγή σχημάτων βοήθησε στην
κατανόηση θεωρημάτων της Γεωμετρίας 2)αυξήθηκαν οι θετικές
πεποιθήσεις για τη χρησιμότητα των μαθηματικών
2 η ομάδα:
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Στάση προς τα μαθηματικά Η ομάδα των 4 αγοριών είχε θετική στάση προς
τα μαθηματικά και δεν τους φόβιζαν. Στους τρεις σχετίζεται με υψηλή
επίδοση και στον τέταρτο στην επιρροή του πατέρα του.
Επίδραση της ΕΕ: 1) έγινε καλύτερη η σχέση τους με τα μαθηματικά
2) Συνειδητοποίησαν την χρησιμότητα των μαθηματικών στην τέχνη.
3 η ομάδα
Στάση προς τα μαθηματικά: Οι 3 στις 4 μαθήτριες δεν συμπαθούν τα
μαθηματικά, τα φοβούνται αλλά τα θεωρούν σημαντικά, έκαναν διάκριση
στη Γεωμετρία που όλες την θεωρούν κατανοητή.
Επίδραση της ΕΕ: 1) έγινε καλύτερη η σχέση τους με τα μαθηματικά
2) απέκτησαν εξοικείωση με τα μαθηματικά λογισμικά.
Η επίδραση της ΕΕ στις πεποιθήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα και τη
σημαντικότητα των μαθηματικών μετρήθηκε τόσο μέσω της
προαναφερθείσας ποιοτικής ανάλυσης των συνεντεύξεων, όσο και της
ανάλυσης περιεχομένου ανοικτών ερωτήσεων όπως: Από την βιβλιογραφική
αναζήτηση του θέματος της Ε.Ε α) της δική σας ομάδας και β) των άλλων
ομάδων ποια στοιχεία πληροφοριών βρήκατε αξιόλογα και με μεγαλύτερο
ενδιαφέρον ;
Ευρέθη ότι: όλοι οι μαθητές δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τη χρήση των
μαθηματικών και στην τέχνη: ‘μου άρεσαν οι πίνακες του Esher και η
ανάλυση τους’, ‘η χρυσή τομή’, ‘δημιουργίες του Escher’, ‘η εξέλιξη της
τέχνης στο πέρασμα του χρόνου’ , ‘η εργασία της Αναγγέννησης, η
ανάλυση πάνω στους πίνακες ήταν καταπληκτική’ , ‘μου άρεσαν πάρα
πολύ τα έργα του Escher και με παρακίνησαν να ψάξω και
περισσότερο’,‘όλες οι ομάδες παρουσίασαν αξιόλογες εργασίες με εξίσου
ενδιαφέροντα θέματα όπως: η χρυσή τομή και τέχνη και μαθηματικά στο
Μεσσαίωνα’, ‘ μου άρεσαν ιδιαίτερα η παρουσίαση που έγινε για το χρυσό
αριθμό φ’.
Από την ανάλυση περιεχομένου των ανοικτών ερωτήσεων: α) τι τους έχει
κερδίσει το ενδιαφέρον από την πορεία υλοποίησης της Ε.Ε., (η
απάντηση δόθηκε σε ενδιάμεσο στάδιο εφαρμογής (Πίνακας Ι) και β)
ποια αναπάντεχα ευχάριστα στοιχεία και παράγοντες αναγνωρίζουν στ ην
Ε.Ε., (η απάντηση δόθηκε μετά την υλοποίηση της Ε.Ε., βλέπε Πίνακα
IΙ), βρέθηκαν τα ακόλουθα ευρήματα: Στο ενδιάμεσο στάδιο υλοποίησης
της Ε.Ε., φάνηκε πως τα μαθηματικά εκπαιδευτικά λογισμικά
ενδιαφέρουν τους μαθητές περισσότερο σαν εργαλείο καλλιτεχ νικής
δημιουργίας. Επίσης χαρακτήρισαν ενδιαφέρουσα τη νέα γνώση για τη
χρήση των μαθηματικών στην τέχνη.
Στην τελική εκτίμησή τους, μετά την ολοκλήρωση της ΕΕ σχεδόν όλοι οι
μαθητές (οι 9 στους 13) θεωρούν ως αναπάντεχα ευχάριστο την
καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων σε δημιουργικές δράσεις σχετικά με τα
μαθηματικά και την τέχνη: όπως τη χρήση των μαθηματικών λογισμικών
καλλιτεχνικά, τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση ενός κοινού δημιουργικού στόχου, μέχρι την οργάνωση
της σύνθεσης ενός πίνακα στη βάση αξόνων με χρυσή αναλογία (Πίνακας
ΙΙ).
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Πίνακας Ι: Εντοπισμός στοιχείων που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των
μαθητών σε ενδιάμεσο στάδιο υλοποίησης της Ε.Ε
Ενδιαφέροντα
στοιχεία
της
ΕΕ
Σχετική
Συχνότητα
αναφοράς
(νοηματικές κατηγορίες)
συχνότητ
(απόλυτη
στους
13
α
μαθητές)
αναφοράς
Συνεργασία σε ομάδα εργασίας
10
76,9%
Γνωριμία με Μαθηματικά λογισμικά
3
23,1%
Νέες Γνώσεις για τη χρησιμότητα των
3
23,1%
Μαθηματικών
Νέες Γνώσεις για έργα τέχνης
5
38,5%
Χρήση των μαθηματικών λογισμικών για
δημιουργία
Γεωμετρικών Κατασκευών 5
38,5%
υψηλής αισθητικής
Η προοπτική της
Εκδρομής για
παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών σε 5
38,5%
Συνέδριο
Πίνακας ΙΙ: Εντοπισμός στοιχείων που προκάλεσαν ευχάριστα το
ενδιαφέρον των μαθητών αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Ε.Ε
Ευχάριστα στοιχεία της Συχνότητα
αναφοράς Σχετική
ΕΕ
(νοηματικές (απόλυτη
στους
13 συχνότητα
κατηγορίες)
μαθητές)
αναφοράς
Συνεργασία
7
53,8%
Γνώσεις και εμπειρίες για
4
30,8%
Μαθηματικά και Τέχνη
Η
δημιουργία
Γεωμετρικών κατασκευών
4
30,8%
τρισδιάστατων
με
διάφορα υλικά
Εκπαιδευτική Εκδρομή
10
76,9%
με διανυκτέρευση
Καλλιέργεια δεξιοτήτων
χρήσης
λογισμικών,
κατασκευής
εικαστικών 9
69,2%
έργων,
ανταλλαγής
απόψεων
Η
αναγνώριση
και
επιβράβευση της δουλειάς
τους
κατά
την
3
23,1%
παρουσίαση
της
σε
Συνέδριο
στη
Θεσσαλονίκη
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Βελτίωση του κλίματος στο μάθημα της γεωμετριας λόγω
θετικότερης στάσης μαθητών και διδάσκουσας
Σύμφωνα με συνέντευξη της διδάσκουσας «Οι 7 από τους 13 μαθητές που
συμμετείχαν στην Ε.Ε ήταν και μαθητές μου στο μάθημα της γεωμετρίας.
Έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:
α) Οι μαθητές αυτοί εκδήλωσαν θετική στάση απέναντι στο μάθημα της
γεωμετρίας καθώς υπήρχε ενεργή συμμετοχή, έντονο ενδιαφέρον,
απόλυτη συνέπεια στην παράδοση ασκήσεων. Επίσης υπήρξε βελτίωση της
επίδοση τους στις γραπτές εξετάσεις
β) Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η συνεργασία μου με αυτούς τους
μαθητές στο μάθημα της Ε.Ε διαμόρφωσε σταδιακά και το διδακτικό
συμβόλαιο μέσα στην μαθηματική σχολική τάξη στο μάθημα της
γεωμετρίας. Αναγνωρίζω ότι η διδακτική μου συμπεριφορά απέναντι σε
αυτή την ομάδα μαθητών διαφοροποιήθηκε σε μικρό βαθμό σε σχέση με
τους άλλους. Ανέπτυξα και εγώ κίνητρα και προσπαθούσα με διδακτικές
παρεμβάσεις (που προετοίμαζα ειδικά) να πετύχω βέλτιστη
αποτελεσματική διδασκαλία. Κάποιες φορές ήμουν περισσότερο επιεικής,
πολύ πρόθυμη στο να εξηγήσω απορίες και διευκρινήσεις.»

Ο Ρόλος των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στην
υλοποίηση Ε.Ε.
Για να γίνει λοιπόν το σημερινό σχολείο, το σχολείο της καινοτομίας, της
σχετικής αυτονομίας, της συλλογικής ευθύνης, της εναλλακτικής μάθησης,
της ουσιαστικής μόρφωσης, των δράσεων και των πρωτοβουλιών,
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τον διευθυντή και τον σύλλογο
διδασκόντων του (Μαυρογιώργος Γ., 1999). Οι σχολικές μονάδες των
Πρότυπων Πειραματικών σχολείων υποστηρίζουν έντονα και προωθούν
την υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών διδασκαλίας, μακριά
απο τον αυστηρό δασκαλοκεντρικό φορμαλισμό.
Ο σύλλογος διδασκόντων αυτών των σχολικών μονάδων αποτελείται απο
άτομα με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και το μαθητικό δυναμικό
εισάγεται μετά απο γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και στο Γυμνάσιο και
στο Λύκειο. Επιπλέον αυτές τις σχολικές μονάδες έχουν επιδείξει μεγάλη
παράδοση στην εκπόνηση περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων συνεργασίας σχολείων. Αυτό υποδηλώνει και την διάθεση
για άνοιγμα του σχολείου και σε άλλες δραστηριότητες εκτός του
αυστηρού προγράμματος σπουδών. Να αναφερθεί χαρακτηριστικά η
λειτουργία ομίλων αριστείας που υλοποιούνται εκτός του ωρολογίου
προγράμματος.
Κάτω απο τις παραπάνω προϋποθέσεις να αναφερθεί οτι ήταν εξαιρετικά
υποστηρικτική ήταν η στάση της Δ/νσης του σχολείου προς τον φιλόδοξο
και καινοτόμο σχεδιασμό της συγκεκριμένης Ε.Ε. Η διάθεση υλικών
πόρων συνέβαλε στην δημιουργία των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων
των μαθητών. Παράλληλα υπήρχε και η κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδομή, ώστε οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα χρήσης
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού χώρου εργασίας για την παραγωγή
των εργασιών τους.
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Επιπλέον, ο σύλλογος διδασκόντων και ο σύλλογος γονέων υποστήριξε
την πραγματοποίηση των βιωματικών επισκέψεων των μαθητών στο
Μουσείο Ηρακλειδών και στην Εστία Επιστημών , οι οποίες όπως
αποτυπώθηκε και στις συνεντεύξεις των μαθητών λειτούργησαν καταλυτικά
για την συλλογή ιδεών , την απόκτηση επιπλεόν κινήτρων ενασχόλησης με
το θέμα της Ε.Ε, την καλλιέργεια πνεύματος έρευνας και αναζήτησης και
τον εμπλουτισμό γνώσεων. Η συμμετοχή των μαθητών με την παρου σίαση
της ερευνητικής εργασίας, την προβολή των καλλιτεχνικών τους
δημιουργημάτων και των γεωμετρικών τους κατασκευών με την βοήθεια
των νέων τεχνολογιών στο συνέδριο της 5 η Διεθνούς Μαθηματικής
Εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο 2013, υποστηρίχτηκε φανε ρά
απο την κοινότητα του σχολείου. Οι μαθητές αποκόμισαν θετικές
εμπειρίες απο την έκθεση των εργασιών τους, ενώ ταυτόχρονα αποτιμάται
οτι διευκόλυνε και την προβολή του σχολείου , όπως και την ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης των μαθητών.
Ο ρόλος των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων καθίσταται σημαντικός
και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση των
Ε.Ε. Η οργανωση δράσεων και δραστηριοτήτων σε θέματα που
σχετίζονται με τα Μαθηματικά και την Τέχνη συνεχίστηκε και την
επόμενη σχολική χρονιά (σχολ.έτος 2013-14).Η ομάδα των μαθητών που
συμμετείχαν στην Ε.Ε με συντονίστρια την καθηγήτρια μαθηματικών και
συνεργάτη την Σχολικό Σύμβουλο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
συμμετέχουν ενεργά στην Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης :
‘etwinning’ με την υλοποίηση των έργων με τίτλο : ‘Math and Arts’ και
‘Τillings in Europe’. Με την χρήση των δικτυακών εργαλείων
επικοινωνίας οι μαθητές συνεργάζονται, ανταλλάσουν ιδέες απόψεις,
γνωστοποιούν και δημοσιοποιούν τις εργασίες, αλλά κυριώς εμπνεύονται
και αποκομίζουν ιδεές για περαιτέρω μελέτη. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Τέχνη και τα Μαθηματικά
κ. Claude Bruter (http://www.math-art.eu/) έχει εκφράσει ενδιαφέρον
για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής
εργασίας στην ιστοσελίδα τους.
Επιπλέον το ενδιαφέρον και οι καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών,
κατά την υλοποίηση της Ε.Ε, αποτέλεσαν το έναυσμα για την αξιοπ οίηση
της συνεργασίας εικαστικών (αρχιτέκτονος Σχολικής Συμβούλου και
ζωγράφου συνταξιούχου εκπ/κού), μαθηματικών (καθηγητών του
σχολείου) και της διοίκησης του σχολείου με στόχο την αισθητική
αναβάθμιση αίθουσας καθώς και του περιβάλλοντα χώρου που θα
λειτουργεί ως εργαστήριο Μαθηματικών και συγχρόνως ως εκθεσιακός
χώρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας μαθητών (χωρίς να αποκλείονται
και εκείνες των καθηγητών) ή των επιστημονικών ερευνών και των
διδακτικών προτάσεων των καθηγητών μαθηματικών στο χώρο του
σχολείου του Π.Π Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
(βλ.Παράρτημα Γ). Μετά την γνωστοποίηση της συγκεκριμένης δράσης,
οι μαθητές προσφέρθηκαν να δημιουργήσουν επιπλέον καλλιτεχνικές
κατασκευές, οι οποίες θα εκτίθενται στο χώρο. Στον εκθεσιακό αυτό χώρο
για τα Μαθηματικά και την Τέχνη σχεδιάζεται μελλοντικά να οργανωθούν
εργαστήρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, οπου θα
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γνωστοποιηθούν και θα παρουσιαστούν οι καλλιτεχνικές-μαθηματικές
κατασκευές με στόχο να προκύψουν νέες δημιουργίες και το ταξίδι στον
κόσμο των Μαθηματικών και της Τέχνης θα συνεχίζεται μέσα απο την
αμοιβαία ανατροφοδότηση τους.

Συμπεράσματα
Η γνώση για την σχέση των μαθηματικών με την τέχνη αύξησε τις θετικές
πεποιθήσεις των μαθητών για τη χρησιμότητα των μαθηματικών. Η
εκμάθηση των μαθηματικών λογισμικών και η χρήση τους για δημιουργία
έργων τέχνης εξοικείωσε τους μαθητές με τις γεωμετρικές κατασκευές. Η
συνεργατικότητα, η ανάπτυξη της αυτονομίας και η ενεργοποίηση της
δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από τον φθίνοντα βαθμό
καθοδήγησης και τη δυνατότητα προβολής δουλειάς τους σε ευρύτερο
κοινό οδήγησε στην ανάπτυξη ισχυρών εσωτερικών κινήτρων. Είναι
χαρακτηριστική ή δήλωση τους ότι σταματούσανε μόνο λόγω κούρασης
μετά από ομαδική εργασία 12ωρη εργασία.
Επίσης δήλωσαν θετικότερη στάση στη Γεωμετρία μετά την όχι μόνο
θεωρητική αλλά και βιωματική γνώση της συνεισφοράς των μαθηματικών
στην τέχνη. Αυξήθηκε το θετικό κλίμα στο μάθημα της Γεωμετρίας, κατά
δήλωση τόσο της διδάσκουσας όσο και των μαθητών, εξ αιτίας της
συνεργασίας τους στο μάθημα της Ε.Ε.
Η αξιοποίηση διαθεματικών σχεδίων μαθηματικών και τέχνης μέσα από
την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών του Λυκείου φαίνεται ότι
μπορούν να συμβάλουν στην βελτίωση της στάσης των μαθητών προς τα
μαθηματικά. Μπορούν επίσης να διερευνύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες
των μαθητών μέσα από τη σύνδεση των πεδίων επιστήμης, τέχνης και
τεχνολογίας. Τέλος ο θετικός απόηχος των Ε.Ε. στην κοινή γνώμη της
κοινότητας μαθητών και διδασκόντων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας.
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Περίληψη Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος
δόθηκε σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του Πρότυπου Πειραματικού
Γυμνασίου Αναβρύτων ένα σενάριο που συνδυάζει τη μαθηματική
σύνταξη με την κοινωνική σημασία, με μια δόση κριτικού χιούμορ.
Οι μαθητές κλήθηκαν να αποκωδικοποιήσουν ένα μήνυμα σχετικό
με τους κανόνες προτεραιότητας των πράξεων, μέσα από ένα
κείμενο-διασκευή
παραμυθιού,
το
οποίο
λειτουργεί
ως
«βιωματικό/κριτικο-ερμηνευτικό» πλαίσιο. Ενώ το σενάριο βοήθησε
τους μαθητές να εμπλακούν στη διαδικασία αποκωδικοποίησης,
μόνο το ένα τρίτο της τάξης κατάφερε να γράψει με ορθότητα την
αριθμητική παράσταση σε συμβολική μορφή την πρώτη σχολική
χρονιά (Παυλοπούλου Κ. & Πατρώνης Τ., [9], [10]). Το ίδιο
σενάριο δόθηκε ένα χρόνο μετά σε μαθητές της ίδιας ηλικίας, όπου
περισσότεροι από τους μισούς μαθητές αποκωδικοποίησαν σωστά το
μήνυμα. Στην παρούσα εργασία αναλύουμε το παιδαγωγικό
θεωρητικό πλαίσιο όπου βασίζεται η έρευνα και συγκρίνουμε τα
αποτελέσματα και τις αντιδράσεις των μαθητών στις δύο
συνεχόμενες σχολικές χρονιές.
Λέξεις κλειδιά : Βιωματικό/κριτικο-ερμηνευτικό πλαίσιο, αλγεβρικές
πράξεις στην Α΄ Γυμνασίου, επικοινωνία, διάμεσος.

Εισαγωγή
Κατά παράδοση οι παιδαγωγικές θεωρίες διακρίνονται ανάλογα με τη
φιλοσοφική αντίληψη της εκπαίδευσης (ρασιοναλιστική ή εμπειριστική) ή
ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και το βαθμό στήριξης του
προγράμματός τους στις εμπειρίες και φυσικές τάσεις των παιδιών
(Dewey, J., [1]). Εμείς εστιάζοντας στην ίδια την εκπαιδευτική
λειτουργία, και κυρίως στη διαδικασία μάθησης και τη σχέση της με τους
στόχους της διδασκαλίας και τα κίνητρα της μάθησης, διακρίνουμε τα
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υπάρχοντα παιδαγωγικά πλαίσια για τη διδασκαλία και τη μάθηση σε δυο
μεγάλες κατηγορίες:
α) τα «εργαλειακά/στοχοκεντρικά πλαίσια», έτσι ονομάζουμε εκείνα τα
εκπαιδευτικά πλαίσια (με προδιαγεγραμμένη και ιεραρχημένη –ή όχιπαιδαγωγική λειτουργία) στα οποία τα κίνητρα και οι στόχοι της μάθησης
βρίσκονται έξω από τη διαδικασία της μάθησης. Και:
β) τα «βιωματικά/κριτικο-ερμηνευτικά πλαίσια», στα οποία τα κίνητρα και οι
στόχοι της μάθησης βρίσκονται, εν μέρει τουλάχιστον, μέσα στην ίδια τη
μαθησιακή διαδικασία (στο σενάριο δράσης, στο διάλογο ή στο θέμα
συζήτησης) και τα μέσα βρίσκονται σε αρμονία με τους στόχους (Με την
έννοια αυτή, π.χ. το εκπαιδευτικό παιχνίδι με σταθερούς κανόνες ανήκει
στα εργαλειακά/στοχοκεντρικά και όχι στα βιωματικά/κριτικο ερμηνευτικά πλαίσια, εκτός αν οι διδασκόμενοι έχουν την ευκαιρία να
διαμορφώνουν οι ίδιοι τους κανόνες του παιχνιδιού και τους στόχους της
μάθησής τους.).
Η μυθοπλασία ή η διδακτική διασκευή παραμυθιών ανήκει στη
δεύτερη κατηγορία παιδαγωγικών πλαισίων, εκτός αν οι μύθοι
χρησιμοποιούνται ως μέσα διοχέτευσης ξένων προς το σενάριό τους
μηνυμάτων (όπως γίνεται π.χ. στους κώδικες της διαφήμισης). Ένα
παράδειγμα “εργαλειοποίησης” σεναρίων αποτελεί η στρατηγική
«Κοίταξε τους αριθμούς: αυτοί θα σου πουν τι να κάνεις» ( Garofalo, J.
[2], Lester, F.K., Garofalo, J. and Kroll, D.L. [5], Pavlopoulou, K.,
Patronis T. [7], Παυλοπούλου, K., Πατρώνης T. [8]). Αν αντίθετα, δεν
υπάρχει τέτοια συγκεκριμένη και αποκλειστική αποκωδικοποίηση, το
σενάριο του παραμυθιού μπορεί να οδηγήσει το παιδί μέχρι το τέλος,
αλλά η έκβαση δεν είναι πάντα προβλέψιμη.

2

Η πειραματική μας προσέγγιση

Το σενάριό μας δανείζεται στοιχεία και διασκευάζει μέρος από ένα
έντεχνο παραμύθι και εισάγει τη μαθηματική σύνταξη μέσα από την
κοινωνική σημασία, με μια δόση κριτικού χιούμορ. Η παρακάτω ιστορία
προτάθηκε σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου:

Μια ιστορία με τον Ζορν της Ζόρνα και τον μοναδικό Γκόλουξ επί της
Γης
(……………………..…………………………………………………
….)
-

-

Στους αγώνες και στους άθλους ορίζουνε πάντα το χρόνο. Πόσο χρόνο
θα μου πάρει για να βρω χίλια πετράδια; ρώτησε ο πρίγκιπας Ζορν της
Ζόρνα.
Αν πρέπει να αφαιρείς μέρες από τη ζωή σου, χρειάζεται τουλάχιστον να
ξεκουράζεσαι κιόλας… Τότε αυτή η τρομερή περιπέτεια θα πάρει από τη
ζωή σου έντεκα φορές όσες είναι οι μέρες μιας εβδομάδας, αν πρώτα
τους προσθέσεις μια μέρα και μισή και μετά τους αφαιρέσεις ένα τριήμερο
ξεκούρασης, είπε ο Γκόλουξ μετά από τρία λεπτά σκέψης. Πρόσεξε
μονάχα όταν το υπολογίσεις. Το ΣΟΥΜΑΛ, που έχουμε πάρει από το
Δούκα για να μας κάνει αυτές τις δουλειές χωρίς κόπο, δεν κάνει τίποτα
πέρα από όσα του λες εσύ να κάνει!
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-

Εντάξει, ό,τι λέω στο ΣΟΥΜΑΛ θα το γράφω κιόλας σε ένα χαρτί, για
να βλέπω τι του ζητάω να κάνει.

Τι έγραψε στο χαρτί του ο Ζορν της Ζόρνα;
Πρόκειται για μια δική μας διασκευή (προσαρμογή και επέκταση) μέρους
του παραμυθιού του Τζ. Θέρμπερ «Τα Δεκατρία Ρολόγια». Το κείμενο
αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιλοτική έρευνα και μια σειρά σκέψεων,
όπως αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η όλη έρευνά μας βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Την πρώτη σχολική χρονιά ένα τμήμα 25 μαθητών ενώ τη δεύτερη ένα
τμήμα 27 μαθητών συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, με στόχο, καταρχήν,
να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι μαθητές είναι ικανοί να «μεταφράσουν»
ένα μέρος του κειμένου σε απαιτούμενες μαθηματικές πράξεις, χωρίς να
επηρεαστούν από τη συνήθεια της γραμμικής ανάγνωσης. Ένας
παράλληλος στόχος ήταν οι μαθητές να αναγνώσουν κριτικά το κείμενο
στην ολότητά του. Ειδικά η φράση «να αφαιρείς μέρες από τη ζωή σου»
θα μπορούσε να οδηγήσει τους μαθητές να προτάξουν αρνητικό πρόσημο
στο ζητούμενο.
Ας υποθέσουμε, τώρα, ότι το κείμενο του παραμυθιού λειτουργε ί ως μέσο
για τη μετάδοση ενός κωδικοποιημένου μηνύματος (στην περίπτωσή μας
πρόκειται για τους κανόνες προτεραιότητας των πράξεων) από το
δάσκαλο-αποστολέα στο παιδί-αποδέκτη 2. Για να λειτουργήσει η
παραπάνω διδακτική προσέγγιση ως βιωματικό/κριτικο -ερμηνευτικό
πλαίσιο, θα πρέπει το παιδί να μπορέσει να εντάξει τον κώδικα μέσα στο
σενάριο του παραμυθιού. Ένας τρόπος γι’αυτό είναι να δει και τον εαυτό
του ως «αποστολέα» αντί μόνο ως «αποδέκτη» μηνύματος (Παυλοπούλου
Κ. & Πατρώνης Τ., [10]). Για το σκοπό αυτό το αρχικό σενάριο του
παραμυθιού του Τζ. Θέρμπερ επεκτάθηκε με τη δημιουργία της έμψυχης
οντότητας ΣΟΥΜΑΛ: ένα είδος εμψύχωσης –animation– του υπολογιστή
τσέπης, που αναμένεται να λειτουργήσει ως πλασματικός αποδέκτης των
εντολών του ήρωα, με τον οποίο ταυτίζεται το παιδί στην εξέλιξη της
δράσης.

3

Ανάλυση των πρώτων αποτελεσμάτων

Τα πρώτα αποτελέσματα (Παυλοπούλου Κ. & Πατρώνης Τ., [9], [10])
έδειξαν ότι τα παιδιά δεν είναι τόσο συνηθισμένα να αντιμετωπίζουν
τέτοιου είδους προβλήματα στα μαθηματικά. Παρατηρήσαμε ότι το
κείμενό μας, μη έχοντας αριθμητικά δεδομένα σε συμβολική γραφή στην
εκφώνηση, συνεπήρε τους μαθητές κι έμειναν αρκετή ώρα διαβάζοντας το
κείμενο προσπαθώντας να καταλάβουν το σενάριο και στην πορεία να
2

Όπως το διατυπώνει ο Jakobson R., [4] : «Ο αποστολέας (addresser)
στέλνει μήνυμα στον αποδέκτη (addressee). Για να δράσει αυτό το
μήνυμα, χρειάζεται ένα πλαίσιο αναφοράς (context ή referent), ένας
κώδικας κοινός σε αποστολέα και αποδέκτη και τέλος μια επαφή
(contact) μια φυσική δίαυλος και ψυχολογική σύνδεση μεταξύ αποστολέα
και αποδέκτη, που τους καθιστά ικανούς να αρχίσουν και να δ ιατηρήσουν
την επικοινωνία.»
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προσδιορίσουν αυτό που τους ζητείται. Οι περισσότεροι μαθητές και από
τους δύο πληθυσμούς, δεν ακολούθησαν τη στρατηγική «Κοίταξε τους
αριθμούς: αυτοί θα σου πουν τι να κάνεις» (βλ. σχετικά Garofalo, J., [3]),
αλλά επέμειναν στην κατανόηση του κειμένου.
Παρόλα αυτά, από τις λανθασμένες απαντήσεις της σχολικής χρονιάς
2012-13 προέκυψαν τέσσερις επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις των
μαθητών κατά την ανάγνωση του κειμένου, που τους οδήγησαν σε
παρανόηση του σεναρίου. Οι αντιδράσεις αυτές δεν είναι
αλληλοαποκλειόμενες και μπορεί να συνυπάρχουν σε ένα μαθητή: 1)
γραμμική ανάγνωση του σεναρίου, 2) αποσπασματική ανάγνωση και
αδυναμία αντίληψης του κειμένου ως ολότητα, 3) παρανόηση ή αγνόηση
χρονικών προσδιορισμών μέσα στο κείμενο, 4) έμφαση σε λέξεις ή σε
φράσεις που αποκωδικοποιούνται ως αριθμοί ή σύμβολ α πράξεων. Οι
τρεις πρώτες από τις παραπάνω αντιδράσεις είναι πιθανό να προέκυψαν
εξαιτίας της «ψυχρής» μορφής του μηνύματος (κειμένου), ενώ μάλλον για
τον ίδιο λόγο η τέταρτη αντίδραση ήταν σχετικά περιορισμένη.
Αναλυτικότερα παρατηρήσαμε τα εξής (Παυλοπούλου Κ. & Πατρώνης Τ.,
[10]):
Υπήρξε γραμμική ανάγνωση του σεναρίου που ήταν δοσμένο σε λεκτική
μορφή και αντίστοιχα γραμμική μετάφραση σε συμβολική μορφή, όπως π.χ.
η απάντηση
«11 ∙ 7 = 77 μέρες + 1.5 = 78.5 – 3ήμερο = 75.5»
Τα παιδιά δυσκολεύονταν να κατανοήσουν το κείμενο ως ολότητα και το
προσλάμβαναν αποσπασματικά. Ορισμένοι μαθητές έκαναν εμφανή τη
«μετάφραση» κατά τμήματα, όπως :
«“έντεκα φορές όσες είναι οι μέρες μιας εβδομάδας”
11 ∙ 7 =
77
“αφαιρείς ένα 3ήμερο ξεκούραση”
“προσθέτεις μια μέρα και μισή”

77 – 3 = 74
74 + 1.5 = 75.5 χρονών”»

Ορισμένοι προσδιορισμοί χρονικής διάταξης μέσα στο κείμενο όπως η
έκφραση «αν πρώτα…» αγνοήθηκαν ή παρανοήθηκαν. Όπως φαίνεται στον
επόμενο υπολογισμό προστέθηκαν 1.5 μέρες αφού έγινε ο
πολλαπλασιασμός (έντεκα φορές
7 μέρες), αντίθετα με τους λεκτικούς
προσδιορισμούς του σεναρίου:
«11 ∙ 7 = 77
(77 + 1.5) – 3 = 78.5 – 3 = 75.5»
Μερικοί μαθητές διάβασαν το σενάριο δίνοντας έμφαση στις λέξεις ή στις
φράσεις που αποκωδικοποιούνται ως αριθμοί ή σύμβολα πράξεων. Στις
απαντήσεις αυτών των μαθητών εμφανίζονται αποκλειστικά πράξεις με
αριθμούς χωρίς λόγια, π.χ.
11 ∙ 7 = 77 ή
77 + 1 + 0.5 = 78.5 .
“Ορθές απαντήσεις” (συνήθως σε καθαρά αριθμητική μορφή) δόθηκαν
μόνο από 8 στους 25 μαθητές την πρώτη σχολική χρονιά (2012-13).
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Σε μία μόνο μαθήτρια, κατά την ίδια σχολική χρονιά, παρατηρήσαμε μια
κριτική αποκωδικοποίηση της έκφρασης «αν πρέπει να αφαιρείς μέρες από
τη ζωή σου …». Η μαθήτρια αυτή, αφού ρώτησε πόσος είναι ο μέσος
όρος ζωής του ανθρώπου, και έλαβε από τη διδάσκουσα την απάντηση
«60 ή 70 χρόνια», αποφάσισε να κρατήσει ως μέσο όρο το 70 επειδή το
60 της φάνηκε μικρό. Στη συνέχεια, όμως, αφαίρεσε από αυτόν τον
αριθμό τις ημέρες που εκείνη υπολόγισε, ως εξής:
«(11+1.5) – 3 = 12.5 – 3 = 9.5
70 – 9.5 = 79.5»

4
Αντιδράσεις και απαντήσεις των μαθητών κατά τη
σχολική χρονιά 2013-14
Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 2013 -14 έκαναν
μια περισσότερο κριτική ανάγνωση του σεναρίου, σχολιάζοντας και
επεκτείνοντας μερικές φορές το σενάριο αλλά και τον τρόπο διατύπωσης
του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα:
Προτάθηκε η αντικατάσταση των ονομάτων των πρωταγωνιστών με άλλα
ονόματα, οικεία στην καθημερινή ζωή τους.
Η διατύπωση φάνηκε ασυνήθιστη για μαθηματικό πρόβλημα και η
ερώτηση μη συγκεκριμένη. Το ζητούμενο δεν φάνηκε σαφές σε μερικούς
μαθητές. «Στο πρόβλημα δεν διευκρινίζεται το ζητούμενο και επιτρέπει
σε εμάς να υπονοήσουμε τα πάντα» συμπληρώνει κάτω από τη σωστή λύση
του ένας μαθητής. Ήταν αναμενόμενο, δηλαδή για εκείνους, να κλείνε ι η
εκφώνηση ενός μαθηματικού προβλήματος με την ερώτηση «Πόσες μέρες
θα πάρει στο Ζορν να βρει τα 1000 πετράδια;».
Παρά τα σχόλιά τους για ασαφή διατύπωση του ζητούμενου, όλοι σχεδόν
οι μαθητές έδωσαν υπολογιστικές απαντήσεις, στις οποίες οδηγήθηκαν
λόγω του διδακτικού συμβολαίου στη συνήθη τάξη των Μαθηματικών.
Παρά τις αρχικές αντιδράσεις τους, οι περισσότεροι έχουν εμπλακεί
ενεργά στο σενάριο, αποδίδοντας ρόλο στην οντότητα Σούμαλ, όχι μόνο
υπολογιστικής μηχανής, αλλά ρομπότ-υπηρέτη. Αυτό γίνεται φανερό από
τον τρόπο που γράφουν τις εντολές προς το Σούμαλ, ακολουθώντας μια
αλγοριθμική διαδικασία, αντιστρέφοντας τη σειρά των πράξεων στη
διατύπωση της εκφώνησης:
«πρόσθεσε το 7 με το 1,5 κι ύστερα αφαίρεσε από το άθροισμα 3.
Τέλος πολλαπλασίασε το αποτέλεσμα με το 11.»
ή ακόμη δίνοντάς του εντολές για εκτέλεση αναγκών καθημερινής ζωής:
«Πήγαινε τώρα να στρώσεις το τραπέζι γιατί πεινάω.»
Υπήρξε προβληματισμός αν στον υπολογισμό του χρόνου θα πρέπει να
αφαιρεθεί το τριήμερο ξεκούρασης που λέει ο Γκόλουξ, «γιατί το Σούμαλ
αναφέρεται ότι κάνει τις δουλειές χωρίς κόπο, άρα δε χρειάζεται
ξεκούραση… Αν όμως το έκανε ο ίδιος ο πρίγκιπας θα χρειαζόταν την
ξεκούραση…».
Το ποσοστό απόλυτης επιτυχίας, δηλαδή σωστής αποκωδικοποίησης και
εύρεση σωστού αποτελέσματος, τη δεύτερη σχολική χρονιά ήταν πολύ
μεγαλύτερο (14 μαθητές στους 27, ποσοστό μεγαλύτερο του 50%).
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Πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι 3 στους 27 μαθητές έκαναν σωστή
αποκωδικοποίηση
αλλά
εξαιτίας
υπολογιστικού
λάθους
στον
πολλαπλασιασμό δεκαδικού αριθμού με τον ακέραιο αριθμό 11 κατέληξαν
σε λανθασμένο αποτέλεσμα. Ακόμη, μια μαθήτρια, ενώ έκανε σωστή
αποκωδικοποίηση της εκφώνησης και σωστούς υπολογισμούς, σημείωσε
λανθασμένες μονάδες στο αποτέλεσμα κι έτσι έδωσε λανθασμένη
απάντηση (60,5 ώρες = 2,5 ημέρες, αντί 60,5 ημέρες). Όλες οι σωστές
απαντήσεις δόθηκαν σε μορφή αριθμητικών παραστάσεων, σεβόμενοι το
σύμβολο της ισότητας και τους κανόνες προτεραιότητας των πράξεων ή
με διακεκομμένες πράξεις.
Λανθασμένες απαντήσεις δόθηκαν από 9 στους 27 μαθητές. Το λάθος της
γραμμικής ανάγνωσης εμφανίζεται σε 4 από τους 27 μαθητές, ενώ οι
υπόλοιποι παρανόησαν την εκφώνηση δίνοντας διάφορες απαντήσεις, η
πιο συνηθισμένη από αυτές είναι η : «11 ∙ (7+1,5) – 3 = 90,5 ημέρες».

5

Συμπεράσματα και προοπτικές

Σαν πρώτο συμπέρασμα θέλουμε να καταγράψουμε το έντονο ενδιαφέρον
των μαθητών για το κείμενο, το οποίο λειτούργησε και τις δυο χρονιές ως
βιωματικό/κριτικο-ερμηνευτικό πλαίσιο στη διδακτική μας προσέγγιση. Οι
αντιδράσεις των μαθητών μας οδηγούν σε συνέχεια της έρευνας, για την
αποκωδικοποίηση και άλλων σεναρίων σχετικών με τα Μαθηματικά του
Γυμνασίου.
Ως προς τους αρχικούς μας στόχους διαπιστώσαμε ότι ένα σαφώς
μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών κατά τη δεύτερη σχολική χρονιά, σε
σύγκριση με την πρώτη, είναι ικανό να «μεταφράσει» ένα μέρος του
κειμένου σε μαθηματικές πράξεις, ενώ λιγότεροι ακολούθησαν την ίδια
«γραμμικότητα» στην ανάγνωση του κειμένου και στη γραφή με σύμβολα
μαθηματικά. Η σημαντική αυτή αύξηση στα ποσοστά ορθής
αποκωδικοποίησης πιθανώς οφείλεται στην επιλογή των νεοεισαχθέντων
μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου με εξετάσεις και τα αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά στην προοπτική δημιουργίας μιας
διεπιστημονικής
συνεργασίας, κάτω από το σχήμα ομίλου με αυτούς τους μαθητές, για τη
διδασκαλία των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας. Επίσης, μια επιπλέον
δουλειά πάνω σε τέτοια κείμενα πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους
μαθητές, όχι μόνο στη σειρά των πράξεων (όπου προβληματίστηκαν
πολύ), αλλά και γενικότερα στη μετάβαση από τη φυσική γλώσσα στη
συμβολική, διαδικασία που απαιτείται στην επίλυση προβλήματος. Τέλος,
κείμενα που περιλαμβάνουν κωδικοποιημένα μηνύματα θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν ως μέσα αυτοελέγχου για το μαθητή, πραγματοποιώντας
τη μετάβαση από τη φυσική γλώσσα στη συμβολική γραφή και
αντιστρόφως.

6
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Περίληψη Στο άρθρο περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της
Γεωμετρίας ως διδακτικό αντικείμενο και αναφέρονται διεθνείς και
εγχώριες έρευνες σχετικά με τα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης των
μαθητών. Στόχος είναι να παρουσιαστούν και να ερμηνευθούν οι
βασικοί λόγοι της υποβάθμισης της διδασκαλίας της Ευκλείδειας
Γεωμετρίας σε διεθνές επίπεδο και να αναζητηθούν τεκμηριωμένες
προσεγγίσεις που θα αναδείξουν εκείνα τα χαρακτηριστικά της, τα
οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ουσιαστική ανάπτυξη
συγκεκριμένων πτυχών του γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών. Έτσι
το άρθρο εντάσσεται στη θεματική του συνεδρίου που σχετίζεται με
τη διδασκαλία της Γεωμετρίας.
Λέξεις κλειδιά: Ευκλείδεια Γεωμετρία, γεωμετρικό σχήμα, επίπεδα van
Hiele, αξιωματικό σύστημα.

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου του Royaumont το 1959 που διοργανώθηκε
από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α)
για τη μεταρρύθμιση της διδασκαλίας των μαθηματικών ο Γάλλος
μαθηματικός Dieudonné αναφωνεί: «Να φύγει ο Ευκλείδης» εκφράζοντας
με ακραίο τρόπο την εκτόπιση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, από τα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθηματικών, στη μεταρρύθμιση
των «Νέων Μαθηματικών» της εποχής. Μισό αιώνα μετά, βασικές
επιλογές της μεταρρύθμισης των νέων μαθηματικών έχουν αποτύχει
(έμφαση στη συνολοθεωρητική και δομική διδακτική προσέγγιση των
μαθηματικών). Παρόλα αυτά η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας
απουσιάζει από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθηματικών
των περισσοτέρων χωρών του κόσμου. Όμως η κατάσταση για τη
διδασκαλία της Γεωμετρίας διεθνώς περιγράφεται αρκετά καλά από την
παρακάτω φράση του Άγγλου μαθηματικού και παιδαγωγού Douglas
Quadling: «Ο Ευκλείδης έχει φύγει, αλλά στο κενό που άφησε πίσω του
επικρατεί χάος» (Θωμαΐδης & Πούλος [1]).
Παρόλα αυτά η Γεωμετρία είναι ένας από τους κλάδους των μαθηματικών
που χρησιμοποιείται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σχεδόν σε
όλο τον κόσμο. Η διδασκαλία όμως της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει γίνει πεδίο έντονης αντιπαράθεσης με
ένθερμους πολέμιους και υποστηρικτές. Ενώ όπως αναφέραμε σε διεθνές
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επίπεδο η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας περιορίστηκε
σημαντικά, στην Ελλάδα παραμένει ως βασικός άξονας του
προγράμματος σπουδών των μαθηματικών χωρίς να είναι ανεπηρέαστη
από μια τάση υποβάθμισης τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
διδακτικής πράξης.
Στην παρούσα εργασία επιδιώκουμε να αναζητήσουμε τους λόγους για
τους οποίους υποβαθμίστηκε η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας
ως τυπικό αξιωματικό σύστημα και να διερευνήσουμε κάποιες
εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν
στη γνωστική εξέλιξη συγκεκριμένων πτυχών της σκέψης των μαθητών.
Για το σκοπό αυτό περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της Γεωμετρίας ως
διδακτικό αντικείμενο κάνοντας ειδική αναφορά στο ρόλ ο του σχήματος
εξηγώντας τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχει ενταχθεί στο
πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης, περιγράφονται έρευνες σχετικές με την ταξινόμηση της
Γεωμετρικής κατανόησης των μαθητών, σύμφωνα με τα επίπεδα Van
Hiele, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι η
χαμηλή επίδοση των μαθητών στα ανώτερα επίπεδα γεωμετρικής
κατανόησης έχει χρησιμοποιηθεί ως βασικός λόγος απόρριψης της
Ευκλείδειας Γεωμετρίας από τα αναλυτικά προγράμματα σπ ουδών σε
διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται από τη μια οι απόψεις
υποστηρικτών της διδασκαλίας της Γεωμετρίας ως αξιωματικό σύστημα
και από την άλλη, απόψεις όσων αντιτίθενται σε μια τέτοια προσέγγιση
κατ’ αποκλειστικότητα και θεωρούν ότι η διδασκαλία της Γεωμετρίας
μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερες εναλλακτικές γνωστικές ικανότητες στους
μαθητές. Συγκεκριμένα επισημαίνονται κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει
στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών για τη
διδασκαλία της Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου, οι οποίες έχουν λάβει υπόψη
τους τις έρευνες στη Διδακτική των Μαθηματικών, τις διεθνείς τάσεις
αλλά και την ελληνική πραγματικότητα, οι οποίες μπορούν να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων γνωστικών ικανοτήτων των
μαθητών.

Η ιδιαιτερότητα της Γεωμετρίας
Σύμφωνα με τους Tall, Thomas, Davis, Gary & Simpson. [2], η φύση των
εννοιών της Άλγεβρας ή της Ανάλυσης διαφέρει ουσιαστικά από τη φύση
των εννοιών της Γεωμετρίας. Έτσι η γνωστική εξέλιξη στη Γεωμετρία
διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη στους άλλους κλάδους των μαθηματικών.
Ενώ σε κάθε περίπτωση αφετηριακό σημείο είναι ο πραγματικός κόσμος,
κατά τα πρώτα στάδια της επαφής του παιδιού με τη Γεωμετρία η
αντίληψή του διαμορφώνεται από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος, ενώ
κατά την επαφή του με την Αριθμητική, η αντίληψή του διαμορφώνεται
από ενέργειες πάνω στα αντικείμενα του περιβάλλοντος.
Ο Tall [3] θεωρεί ότι η Γεωμετρία ξεκινά σαν μια θεωρία που στηρίζεται
σε αντικείμενα, σε αντίθεση με την Αριθμητική και την Άλγεβρα που
στηρίζεται σε διεργασίες πάνω σε αντικείμενα. Επισημαίνει βέβαια ότι
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υπάρχουν διεργασίες και στη Γεωμετρία (σχεδιασμός, μέτρηση,
κατασκευή κ.λπ.) αλλά αυτές δεν αφορούν τον νοητικό σχηματισμό των
εννοιών όπως στην Αριθμητική και την Άλγεβρα αλλά την απόκτηση
γνώσης για τα ίδια τα αντικείμενα.
Με βάση ερευνητικά δεδομένα, που αφορούν στη διαφορά της αντίληψης
για την έννοια του «τριγώνου» από την έννοια του αριθμού «πέντε», οι
Davis, Tall & Thomas [4], διακρίνουν το αντιληπτό αντικείμενο (perceived
object) από το κατανοηθέν αντικείμενο (conceived object).
Το πρώτο δημιουργείται με βάση αντιληπτικές πληροφορίες και ενέργειες
(βλέπω ένα τρίγωνο, κόβω ένα τρίγωνο, μετράω τις πλευρές του, αγγίζω
τις κορυφές του)…Το δεύτερο προκύπτει όταν το άτομο αναστοχάζεται
πάνω σε αντιληπτικά δεδομένα και ενέργειες… (Davis, Tall & Thomas
[4], σ.135).
H διάκριση μεταξύ αντιληπτού αντικειμένου και κατανοηθέντος αντικείμενου
είναι μια διάκριση που είχε γίνει ήδη από τον Piaget [5], σε αναφορές του
για τη γνώση που προκύπτει από την εμπειρική αφαίρεση (empirical
abstraction)- δηλαδή από αντικείμενα του πραγματικού κόσμου-, και για
γνώση που προκύπτει από ψευδο-εμπειρική αφαίρεση (pseudo-empirical
abstraction), δηλαδή από διαδικασίες που εκτελούνται πάνω σε
αντικείμενα. Έτσι η γεωμετρική γνώση προκύπτει από την εμπειρική
αφαίρεση σε αντίθεση με τη συμβολική γνώση (αριθμητική ή αλγεβρική
γνώση) που προκύπτει από την ψευδο-εμπειρική αφαίρεση.
Η διαφορά αυτή μεταξύ γεωμετρικής και συμβολικής γνώσης,
επισημαίνεται και κατά την ιστορική εξέλιξη των εννοιών:
Οι γεωμετρικές ιδέες …γίνονται αντιληπτές δομικά πριν κατανοηθούν οι
εναλλακτικές διαδικαστικές περιγραφές τους … (ενώ) η ιστορική ανάλυση
των άλλων (μη γεωμετρικών εννοιών) δείχνει ότι στα συμβολικά
Μαθηματικά η πλειοψηφία των ιδεών δημιουργήθηκε μέσα από
επεξεργασίες (processes)…. Μια εμπεριστατωμένη μελέτη (γνωστικής)
εξέλιξης εννοιών όπως ο αριθμός ή η συνάρτηση δείχνει ότι
κατανοήθηκαν λειτουργικά πολύ πριν επινοηθούν οι δομικοί τους ορισμοί
(Sfard [6], σ. 11).
Δηλαδή ενώ στην περίπτωση των συμβολικών εννοιών η δομική αντίληψη
είναι το τελικό στάδιο μιας γνωστικής διαδικασίας με ενδιάμεσα στάδια
τα οποία συμβάλλουν στη λειτουργική αντίληψη της έννοιας, στην
περίπτωση των γεωμετρικών εννοιών η δομική αντίληψη είναι το πρώτο
στάδιο μιας διεργασίας που μέσα από τη σύνθετη φάση της
οπτικοποίησης καταλήγει στη λειτουργική αντίληψη της έννοιας.

Ο ρόλος του σχήματος
Ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών (Laborde [7], Battista [8])
διακρίνουν δυο τύπους γεωμετρικών αντικειμένων. Τα σχέδια (drawings)
που αναφέρονται σε υλικές οντότητες και στα σχήματα (figures) που
αναφέρονται σε θεωρητικά αντικείμενα. Συχνά στη διδασκαλία γίνεται
σύγχυση μεταξύ των σχεδίων και των γεωμετρικών αντικειμένων. Οι
δυσκολίες των μαθητών στη γεωμετρία πολλές φορές ξεκινούν επειδή
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αυτοί σκέφτονται για υλικά σχέδια ενώ αναμένεται να σκεφτούν για τα
θεωρητικά γεωμετρικά αντικείμενα. Αντίστοιχα ο Fischbein [9]
αναφέρεται επίσης στη διπλή φύση του γεωμετρικού σχήματος,
επισημαίνοντας ότι «έχει μια ιδιότητα που δεν έχουν οι άλλες
μαθηματικές έννοιες, συγκεκριμένα περιέχει τη νοητική αναπαράσταση
των ιδιοτήτων του χώρου» (σ. 141). Δηλαδή έχει συγχρόνως
εννοιολογικές (με την έννοια ότι ελέγχονται από μια θεωρία) και
σχηματικές ιδιότητες (σε επίπεδο οπτικής αντίληψης). Γι’ αυτό το λόγο
αναφέρεται στα γεωμετρικά σχήματα ως σχηματικές έννοιες (figural
concepts). Κατ’ επέκταση, η γεωμετρική σκέψη χαρακτηρίζεται από μια
αλληλεπίδραση μεταξύ γεωμετρικού σχήματος (με την έννοια της
γεωμετρικής φιγούρας-figure) και της αντίστοιχης γεωμετρικής έννοιας.
Το γεωμετρικό σχήμα σε πρώτη φάση γίνεται αντιληπτό ως ολότητα, ως
οπτικό αντικείμενο (visual object). Αναγνωρίζονται βασικές κατηγορίες
γεωμετρικών σχημάτων τα οποία συγκρίνονται με πρότυπες νοητικές
εικόνες και στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία τους. Σε δεύτερη φάση το
γεωμετρικό σχήμα θεωρείται ως ένα σύνολο ιδιοτήτων, καθορισμένο
αντικείμενο (object defined) και μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους στοιχεία
εφόσον αναπτυχθεί κατάλληλος γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας. Στο
τελευταίο στάδιο το γεωμετρικό σχήμα μετατρέπεται σε ορισμένο
αντικείμενο (defined object) και αποτελεί νοητικό αντικείμενο που
περιγράφεται από ένα μαθηματικό ορισμό (Tall [10]).
Τα τρία αυτά διαδοχικά στάδια εξέλιξης της γεωμετρικής σκέψης,
αντιστοιχούν στα επίπεδα της Ανάλυσης, Αφαίρεσης και Επαγωγής της
Θεωρίας Επιπέδων Γεωμετρικής Σκέψης van Hiele [11]. Οι van Hiele
θεωρούσαν εξαιρετικά σημαντική την ανάπτυξη της ενόρασης (insight)
στους μαθητές. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι ένα άτομο δείχνει ενόραση όταν
(α) είναι ικανό να λειτουργήσει σε μια κατάσταση στην οποία δεν είναι
εξοικειωμένο, (β) εκτελεί ικανοποιητικά τις ενέργειες που απαιτεί η
κατάσταση αυτή και (γ) εκτελεί συνειδητές ενέργειες που επιλύουν το
πρόβλημα.

Ταξινόμηση της γεωμετρικής κατανόησης σύμφωνα με τα
επίπεδα Van Hiele
Θεωρητικό πλαίσιο
Η θεωρία των επιπέδων van Hiele, αναπτύχθηκε από τον Pierre Marie
van Hiele και τη σύζυγό του Dina van Hiele – Geldof τη δεκαετία του
1950. Eίναι μια θεωρία ακριβούς περιγραφής της ανάπτυξης της
γεωμετρικής σκέψης από τους μαθητές. Σύμφωνα με τον Usiskin [12]
υπάρχουν τρεις πτυχές στη θεωρία: η ύπαρξη επιπέδων κατανόησης στη
Γεωμετρία, οι ιδιότητες αυτών των επιπέδων, και φάσεις οι οποίες
μπορούν να θεωρηθούν ως αρχές μετάβασης από ένα επίπεδο στο
επόµενο. Τα παρακάτω πέντε επίπεδα όπως αναπτύσσονται στους Usiskin
[12], Θωμαΐδης & Πούλος [1] σημειώνεται ότι είναι διαδοχικά και
ιεραρχικά.
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Επίπεδο 1 (Οπτικό/αναγνωριστικό-visual / recognition): Οι µαθητές

αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήµατα ως μια ολότητα (Gestalt) με βάση
την εμπειρία και την εποπττεία δημιουργώντας σχετικά πρότυπα. Σ’ αυτό
το επίπεδο οι ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων δεν γίνονται
αντιληπτές και οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την αντίληψη και όχι
το συλλογισμό. Για παράδειγμα ένας μαθητής σ’ αυτό το επίπεδο,
αναγνωρίζει ένα ορθογώνιο επειδή μοιάζει με πόρτα.
Επίπεδο 2 (Περιγραφικό/Αναλυτικό-Descriptive / analysis): Οι
µαθητές αναγνωρίζουν και χαρακτηρίζουν τα σχήματα μέσω των
ιδιοτήτων τους. Για παράδειγμα ένας μαθητής αναγνωρίζει ότι ένα σχήμα
είναι ρόμβος επειδή έχει τέσσερις πλευρές ίσες αλλά δεν μπορεί να
αναγνωρίσει το τετράγωνο σαν ρόμβο. Δηλαδή αντιμετωπίζει δυσκολία
στην αναγνώριση σχέσεων μεταξύ των κλάσεων των σχημάτων.

Επίπεδο 3 (Αφηρημένο/Σχεσιακό-abstract /relational ): Οι μαθητές

αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων και μεταξύ των
σχηµάτων, μπορούν να κατανοήσουν και να διατυπώσουν αφηρημένους
ορισμούς και να χρησιμοποιήσουν στοιχειώδη λογικά επιχειρήματα. Οι
λογικές επιπτώσεις και η συµπερίληψη κλάσης, όπως ότι τα τετράγωνα
είναι ένας τύπος ορθογωνίου, γίνονται κατανοητές. Ο ρόλος και η
σηµασία της αφαίρεσης, εντούτοις, δεν γίνονται κατανοητές. Για
παράδειγμα μπορούν να συμπεράνουν ότι κάθε τετράγωνο είναι ρόμβος
επειδή έχει ίσες πλευρές.
Επίπεδο 4 (Τυπικό/παραγωγικό-Formal / deduction): Οι µαθητές
µπορούν να διακρίνουν τους όρους ενός αξιωματικού συστήματος
(ορισμός, αξίωμα, θεώρημα) και να παράγουν αποδείξεις θεωρημάτων.

Επίπεδο 5 (αυστηρότητα/μεταμαθηματικό-Rigor/metamathimatic):

Οι µαθητές καταλαβαίνουν σε αυτό το επίπεδο τη διαδικασία
οικοδόμησης ενός αξιωματικού συστήματος και τις σχέσεις μεταξύ των
αξιωματικών συστημάτων. Στο στάδιο αυτό η Ευκλείδεια Γεωμετρία είναι
ένας από τους δυνατούς τρόπους περιγραφής ενός αφηρημένου
μαθηματικού κόσμου.
Οι ιδιότητες των επιπέδων ( van Hiele) µε τις ονοµασίες του Usiskin [12]
είναι:
1. Σταθερή αλληλουχία: Ένας μαθητής δεν μπορεί να βρίσκεται σε
κάποιο επίπεδο van Hiele χωρίς να έχει διέλθει από το προηγούμενο
επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα van Hiele αποτελούν μια ιεραρχία.
2. ∆ιαδοχικότητα: Σε κάθε επίπεδο συλλογισμού εκείνο που ήταν σε
λανθάνουσα κατάσταση στο προηγούμενο επίπεδο δηλώνεται στο επόμενο
επίπεδο.
3. ∆ιάκριση: Κάθε επίπεδο έχει τα δικά του γλωσσικά σύµβολα και το
δικό του δίκτυο σχέσεων που συνδέουν τα σύµβολα αυτά.
4. ∆ιαχωρισµός: ∆ύο άτοµα που εκτελούν συλλογισµούς σε διαφορετικά
επίπεδα δεν µπορούν να αλληλοκατανοηθούν.
O van Hiele [11, σ.176] αναφέρει ότι «Αν θεωρήσουμε τη μαθησιακή
διαδικασία που οδηγεί από το ένα επίπεδο στο άλλο, μια ‘περίοδο’, τότε
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βρίσκουμε σε μια περίοδο τις ακόλουθες φάσεις: πληροφόρηση
(information), περιορισμένο προσανατολισµό (bound orientation), επεξήγηση
(explanation), ελεύθερο προσανατολισµό (free orientation), ολοκλήρωση
(integration)». Έτσι οι φάσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως αρχές
μετάβασης από ένα επίπεδο στο επόμενο. Οι φάσεις αυτές σε αντίθεση με
τα επίπεδα δεν αποτελούν απαραίτητα ιεραρχία όπως τεκμηριώνεται από
τον Hoffer [13].
Κατά τη πληροφόρηση προσδιορίζονται τα αντικείμενα της μελέτης, οι
υπάρχουσες γνώσεις για το θέμα, γίνονται παρατηρήσεις, διευκρινιστικές
ερωτήσεις και εισάγεται το λεξιλόγιο.
Κατά τον περιορισμένο προσανατολισμό εξερευνώνται τα αντικείμενα της
διδασκαλίας με προσεκτικά διατυπωμένους μικρούς στόχους και
διατυπωμένες ενέργειες όπως η μέτρηση, η δίπλωση η κατασκευή κ.ά.
Κατά την ερμηνεία υπάρχουν σαφείς διατυπώσεις για τα αποτελέσματα της
εργασίας με τη χρήση της κατάλληλης γλώσσας και ορολογίας.
Στον ελεύθερο προσανατολισμό υπάρχουν πιο ανοικτοί και σύνθετοι στόχοι
με πολλά βήματα και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Οι μαθητές
χρησιμοποιούν τις δημιουργικές τους δυνατότητες αποφασίζοντας οι ίδιοι
γι’ αυτές.
Στην ολοκλήρωση γίνεται ανασυγκρότηση των προηγούμενων γνώσεων
αναπτύσσοντας ένα νέο δίκτυο αντικειμένων και σχέσεων.
Η πρόοδος από ένα επίπεδο στο επόµενο εξαρτάται από την εµπειρία,
από την ηλικία ή την γνωστική ωρίµανση. Η εµπειρία ή η έλλειψή της
µπορεί να διευκολύνει (ή να εµποδίσει) την πρόοδο µέσα σε ένα επίπεδο ή
την μετάβαση σ’ ένα πιο υψηλό επίπεδο.
Έρευνες
Αρκετές έρευνες έχουν μελετήσει την ταξινόμηση της γεωμετρικής σκέψης
με βάση τα επίπεδα van Hiele (Usikin [12], Mayberry [14], Senk [15]
Fuys, Geddes & Tischler [16]).
Οι Fuys, Geddes & Tischler [16] συμπέραναν ότι το κάθε επίπεδο van
Hiele έχει τα δικά του γλωσσικά σύμβολα και το δικό του δίκτυο σχέσεων
που συνδέει τα σύμβολα αυτά. Επίσης, επισημαίνουν ότι η γλωσσική δομή
είναι βασικός παράγοντας στην πρόοδο μέσω των επιπέδων Van Hiele και
αποδίδουν πολλές αποτυχίες της διδασκαλίας της Γεωμετρίας στα
γλωσσικά εμπόδια.
Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη της
γεωμετρικής σκέψης με βάση τα επίπεδα van Hiele εξαρτάται
περισσότερο από τη διδασκαλία και λιγότερο από τη βιολογική ωρίμανση
του μαθητή.
Η Senk [15] μελέτησε ταλαντούχους μαθητές στα μαθηματικά σχετικά με
το επίπεδο van Hiele στο οποίο βρίσκονταν και την ικανότητά τους να
αποδίδουν γραπτά τυπικές γεωμετρικές αποδείξεις μετά από μια σειρά
μαθημάτων γεωμετρίας. Η έρευνά της επιβεβαίωσε την ιεραρχικότητα των
επιπέδων van Hiele και στους ταλαντούχους μαθητές και επεσήμανε την
αναγκαιότητα σχετικά υψηλού επιπέδου van Hiele για την
αποτελεσματικότητα στην απόδοση γραπτών γεωμετρικών αποδείξεων.
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Η Mayberry [14] επιβεβαιώνει ότι η πλειονότητα των μαθητών του
γυμνασίου βρίσκεται στα πρώτα επίπεδα van Hiele και επισημαίνει ότι οι
μαθητές της έρευνας της δεν ήταν στο κατάλληλο επίπεδο για να
κατανοήσουν τη θεωρητική Γεωμετρία. Επίσης, η διδασκαλία που είχαν
δεχθεί δεν τους έφερε στο επίπεδο 4.
Η έρευνα του Usiskin [12] περιελάμβανε δείγμα από περίπου 2700
µαθητές που φοιτούσαν σε 13 επιλεγµένα γυµνάσια των ΗΠΑ. Στους
µαθητές αυτούς δόθηκαν τεστ αξιολόγησης γεωµετρικών γνώσεων βάσει
των επιπέδων van Hiele, στην έναρξη και στο πέρας του σχολικού έτους.
Η επίδοση ενός µεγάλου µέρους του δείγµατος στην απόδειξη
αξιολογήθηκε επίσης στο τέλος του σχολικού έτους. Το τεστ που
χρησιµοποιήθηκε για την εξακρίβωση των επιπέδων Van Hiele
αποτελούνταν από 25 ερωτήµατα πολλαπλής επιλογής (5 ερωτήµατα για
καθένα από τα πέντε επίπεδα).
Κάποια από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι αποκαλυπτικά. Για
πολλούς μαθητές η σπουδή τους σε ένα ετήσιο μάθημα γεωμετρίας δεν
τους είχε προσφέρει ούτε στοιχειώδεις γνώσεις ορολογίας της γεωμετρίας
και της μέτρησης. Στις τάξεις γεωμετρίας που έχουν µελετήσει την
απόδειξη, τα επίπεδα van Hiele των περισσότερων µαθητών προς το τέλος
του σχολικού έτους είναι υπερβολικά χαµηλά ώστε να επιτρέψουν κάποια
πιθανότητα επιτυχίας στη γεωµετρική απόδειξη. Οι μισοί από τους
μαθητές που παρακολουθούν ένα μάθημα γεωμετρίας προσανατολισμένο
στην απόδειξη αντιμετωπίζουν μικρή ή καθόλου επιτυχία στην απόδειξη.
Ο κυριότερος λόγος φαίνεται να είναι η έλλειψη γνώσης στην αρχή του
έτους.
Στην Ελλάδα επίσης έχουν διεξαχθεί αντίστοιχες έρευνες για τη μέτρηση
της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών (Τζίφας [17], Δημάκος &
Νικολουδάκης [18], Ζάχος[19]).
Ο Ζάχος [19] σε έρευνά του σε δείγμα 458 μαθητών λυκείου
χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο του Usiskin επιβεβαιώνει την
ιεραρχικότητα των επιπεέδων van Hiele και στην Ελλάδα και βρίσκει ότι
το 75% των μαθητών του δείγματος βρίσκεται σε επίπεδο van Hiele
μικρότερο του 4.
Ο Τζίφας [17] χρησιμοποιεί και αυτός το τεστ van Hiele, του Usiskin
[12] για τα τέσσερα πρώτα επίπεδα van Hiele, σε δείγµα 1838 µαθητών
που φοιτούσαν στις τάξεις Γ΄ Γυµνασίου, Α΄ και, Β΄ Λυκείου 45
Γυµνασίων και Λυκείων της Ελλάδας κατά το χρονικό διάστηµα από 2701-2005 µέχρι 21-04-2005 του αντίστοιχου σχολικού έτους.
Χρησιμοποιήθηκαν δυο κριτήρια ταξινόμησης των μαθητών στα
αντίστοιχα επίπεδα van Hiele. Σύμφωνα με το αυστηρό κριτήριο ο
μαθητής κατατασσόταν σε κάποιο επίπεδο van Hiele αν απαντούσε σωστά
στις 4 από τις 5 ερωτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου. Σύμφωνα με το
ελαστικό κριτήριο ένας μαθητής κατατασσόταν σε κάποιο επίπεδο van
Hiele αν απαντούσε σωστά στις 3 από τις 5 ερωτήσεις του αντίστοιχου
επιπέδου.
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Από την έρευνά αυτή προέκυψε ότι: το 60,6% των µαθητών, βρίσκονται
στα επίπεδα 1 και 2 µε το αυστηρό κριτήριο και το 48,6% µε το ελαστικό
κριτήριο. Επιβεβαιώνονται έτσι τα αποτελέσματα των ερευνών του
Usiskin [12] που είχαν ισχυριστεί ότι «Η πλειονότητα των µαθητών της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκονται στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο van
Hiele. (Usiskin[12], σ. 32). Σημειώνεται εδώ ότι τα αποτελέσματα δεν
επηρεάστηκαν σημαντικά από το γεγονός ότι στην Ελλάδα διδάσκεται η
Ευκλείδεια Γεωμετρία με οργανωμένο τρόπο και υποχρεωτικά εδώ και
πάρα πολλά χρόνια σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου σε πολλές περιπτώσεις
είναι μάθημα επιλογής. Αυτός ο παράγοντας δεν φαίνεται να επηρέασε
σημαντικά τα αποτελέσματα.
Κάποια χαρακτηριστικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής τα οποία
βρίσκονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα της έρευνας του Usiskin [12]
είναι ότι: α) υπάρχει ένα ποσοστό των μαθητών (11,6%) που θεωρεί, ότι
ένα ορθογώνιο είναι και τετράγωνο, β) το ένα τρίτο των μαθητών δεν
γνωρίζει ότι τα ισοσκελή τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες, γ) στις ερωτήσεις
που αφορούν συλλογισµούς που οδηγούν σε κάποιο συµπέρασµα (λογικής)
το ποσοστό των µαθητών που δεν απάντησε σωστά είναι πάνω από 50%,
δ) ένα σημαντικό ποσοστό των µαθητών (21,2%) θεωρεί ότι ένα
ισόπλευρο τρίγωνο δεν µπορεί να είναι ισοσκελές.
Οι Δημάκος και Νικολουδάκης [18] σε έρευνά τους που έγινε σε δείγμα
250 μαθητών της Α΄ Λυκείου που φοιτούσαν σε έξι Λύκεια της Αθήνας,
με το τεστ van Hiele του Usiskin για τη μέτρηση του επιπέδου της
γεωμετρικής σκέψης των μαθητών της Α΄Λυκείου αναφέρουν στα
συμπεράσματά τους για την ταξινόμηση της γεωμετρικής σκέψης των
μαθητών ότι: «…από τους 250 μαθητές του δείγματος, οι 215 μαθητές
(86% του δείγματος) από αυτούς εντάχθηκαν σε κάποιο επίπεδο με βάση
το χαλαρό κριτήριο και συγκεκριμένα οι 54 από αυτούς (21,6%) ανήκαν
στο επίπεδο 1. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή 117 μαθητές
(46,8%) ανήκε στο επίπεδο 2. Ακόμη 42 μαθητές (16,8%) ανήκαν στο
επίπεδο 3 και μόλις 2 μαθητές (0,8%) ανήκαν στο επίπεδο 4. Αν το δούμε
αθροιστικά, μπορούμε να πούμε ότι το 79,5% των μαθητών του δείγματος
ανήκαν στα επίπεδα 1 και 2.» (σ. 190)
Τα αποτελέσματα αυτά εξηγούν σε σημαντικό βαθμό τις δυσκολίες των
μαθητών στην κατανόηση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο, για
την οποία απαιτείται επίπεδο 4 ενώ οι περισσότεροι μαθητές βρίσκονται
στα πρώτα δυο επίπεδα.

Η αξιωματική απαγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία
Κατά την αξιωματική απαγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία εισάγονται
στους φοιτητές ή και στους μαθητές κάποιοι ορισμοί και αξιώματα ενός
πεδίου το οποίο μπορεί να μην είναι οικείο σ’ αυτούς και λογικά
απορρέουν άλλες προτάσεις (θεωρήματα) και ιδιότητες από αυτά. O
Lakatos [20] αναφέρεται σ’ αυτή την προσέγγιση ως «απαγωγικό στυλ».
Αυτή η προσέγγιση δεν είναι δημοφιλής μόνο στα εγχειρίδια των
ανώτερων μαθηματικών αλλά διεισδύει και στη δομή των σχολικών
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βιβλίων. Κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους υιοθετείται μια τέτοια
διδακτική προσέγγιση, όπως σταχυολογούνται από τον de Villiers [21]
είναι οι εξής:
α) είναι ένας αποδεκτός τρόπος με τον οποίο οι μαθηματικοί
παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα,
β) είναι μια πολύ οικονομική παρουσίαση ειδικά όταν ένας μεγάλος όγκος
εργασίας πρέπει να καλυφθεί σε μικρό διάστημα (Davis & Hersh [22]),
γ) δείχνει με σαφήνεια τις λογικές απαγωγικές σχέσεις μεταξύ των
αξιωμάτων, των ορισμών και των θεωρημάτων (Dieudonné [23]),
δ) όταν ένα θέμα παρουσιάζεται σε αξιωματική μορφή η δυνατότητα
κυκλικών επιχειρημάτων και αντιφάσεων αποφεύγεται, έτσι κάθε περίεργη
ερώτηση από κάποιο μαθητή αναμένεται και αποφεύγεται ( Bourbaki [24],
Dieudonné [23]),
ε) ικανοποιεί την προσδοκία πολλών μαθητών που απαιτούν από τον
καθηγητή να διδάξει το υλικό με ένα ξεκάθαρο, καλά οργανωμένο τρόπο,
έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητό και απομνημονεύσιμο, από το να
δίνει έμφαση σε ακατάστατες μαθηματικές διεργασίες όπως η επίλυση
προβλήματος, η γενίκευση και η διατύπωση εικασιών (Hativa [25]),
στ) προστατεύει από τη μαθηματική ανικανότητα, την άγνοια, την έλλειψη
προετοιμασίας και αυτοπεποίθησης των καθηγητών όταν πρόκειται να
αποφύγουν τους στενούς περιορισμούς ενός αξιωματικού συστήματος
(Dieudonné [23], Davis & Hersh [22]),
ζ) ταιριάζει με τη φορμαλιστική άποψη και φιλοσοφία των μαθηματικών
που θεωρούν τα μαθηματικά μόνο ως τυπικά παράγωγα προσεκτικά
διατυπωμένων αξιωμάτων (Lakatos [20], Hersh [20]),
η) λόγω της έλλειψης εμπειρίας και μαθηματικής δημιουργικότητας
κάποιοι καθηγητές μπερδεύουν την πραγματική δημιουργικότητα στα
μαθηματικά με τα τελικά αποτελέσματά τους (de Villiers [21]).
Ευρεία κριτική έχει δεχθεί η αξιωματική-απαγωγική προσέγγιση των
μαθηματικών στη διδασκαλία. Κάποια σημεία αυτής της κριτικής είναι τα
εξής:
α) Ο Hersh [26] σημειώνει ότι: «δεν μπορούμε να αφήσουμε
αδιαμφισβήτητο το δόγμα ότι τα πραγματικά μαθηματικά είναι ακριβή
τυπικά παράγωγα των δηλωμένων τυπικών αξιωμάτων». Έτσι ο de Villiers
[21] επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό είμαστε ανέντιμοι απέναντι στους
μαθητές μας αν τους δίνουμε τη λανθασμένη εντύπωση ότι τα πάντα σε
σχέση με τα μαθηματικά είναι λογικά συμπεράσματα που εξάγονται από
ένα έτοιμο αξιωματικό σύστημα.
β) Αυτή η προσέγγιση είναι εκπαιδευτικά επισφαλής δεδομένου ότι οι
μαθητές δεν συμμετέχουν στην επιλογή και την ανακατασκευή των
αξιωμάτων αφού δεν γνωρίζουν από πού προέρχονται ούτε γιατί είναι
ουσιαστικά, ούτε μπορούν να κατανοήσουν γιατί κεντρικές προτάσεις
λέγονται αξιώματα ενώ άλλες εξίσου προφανείς ή αυταπόδεικτες
προτάσεις λέγονται θεωρήματα (Kline [27]).
γ) Ο Kline [27] αναφέρει ότι «η απαγωγική παρουσίαση των μαθηματικών
είναι ψυχολογικά καταστροφική επειδή οδηγεί τους μαθητές να πιστέψουν
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ότι τα μαθηματικά δημιουργούνται από ιδιοφυΐες που ξεκινούν από
αξιώματα και σκέφτονται αμέσως και άψογα τα θεωρήματα. Έτσι ο
μαθητής αισθάνεται ταπεινωμένος για τις ικανότητές του ειδικά όταν ο
καθηγητής παρουσιάζει το υλικό σαν να έχει απέναντί του ιδιοφυΐες σε
δράση» (σ. 177).
δ) Οι Davis & Hersh [22] σημειώνουν ότι οι αξιωματικές απαγωγικές
προσεγγίσεις συντείνουν στον δογματισμό και τον απολυταρχισμό. Ο
Lakatos ([20], σ. 142) επισημαίνει τον ίδιο κίνδυνο όταν αναφέρει ότι τα
μαθηματικά παρουσιάζονται σαν ένα σύνολο από αιώνιες απόλυτες
αλήθειες. Αντιπαραδείγματα, ανασκευές και κριτική δεν επιτρέπεται να
εισαχθεί. Ένα απολυταρχικό πέπλο εξασφαλίζει κάθε θέμα από την αρχή
με ένα πλέγμα-τέρας από αποδείξεις, γενικευμένους ορισμούς πλήρως
ολοκληρωμένων θεωρημάτων καταστέλλοντας την πρωτογενή εικασία, τις
ανασκευές και την κριτική της απόδειξης.
ε) Οι πιο σημαντικές αξιωματικές δομές και απαγωγικές αποδείξεις
ανήκουν μετά το τρίτο επίπεδο van Hiele ενώ οι περισσότεροι μαθητές
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στα δυο πρώτα επίπεδα van
Hiele ερμηνεύοντας έτσι το υλικό που τους παρουσιάζεται σαν άνευ
νοήματος. Δεν προβλέπεται μάλιστα κάποια βοήθεια για την εξέλιξη των
μαθητών στα απαιτούμενα επίπεδα.
στ) Η άμεση αξιωματική απαγωγική προσέγγιση αποτελεί σε σημαντικό
βαθμό προσβολή των μαθητών και υποτίμηση των ικανοτήτων τους από
τη στιγμή που δεν τους δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος, τα κίνητρα, η
ευκαιρία η ενθάρρυνση και η βοήθεια για το απαιτούμενο επίπεδο van
Hiele,
ώστε
οι
ίδιοι
να
εμπλακούν
σε
δραστηριότητες
συστηματικοποίησης και αξιωματικοποίησης των μαθηματικών ( de
Villiers [21]).

Μια διαφορετική προσέγγιση
O Hoffer [28] θεωρεί ότι η γεωμετρία είναι κάτι παραπάνω από
αποδείξεις και ότι υπάρχουν και άλλες ικανότητες γεωμετρικής φύσης
ιδιαίτερα σημαντικές για τους μαθητές. Πρότεινε μάλιστα πέντε τέτοιες
κατηγορίες ικανοτήτων που στα πλαίσια της διδασκαλίας της Γεωμετρίας
θα μπορούσαν να αναπτύξουν οι μαθητές, οι οποίες είναι: οπτικές,
λεκτικές, σχεδιαστικές, λογικές και ικανότητες εφαρμογής. Οι
Ντζιαχρήστος & Κοντογιάννης [29] έχουν αναπτύξει τις βασικές
ικανότητες ανά επίπεδο τις οποίες παρουσιάζουμε παρακάτω.
Οπτικές
Επίπεδο 1: Αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων από την εικόνα τους.
Επίπεδο 2: Διάκριση ιδιοτήτων ενός σχήματος. Εντοπισμός σχήματος ως
μέρος ενός πιο σύνθετου.
Επίπεδο 3: Αναγνώριση σχέσεων μεταξύ των διαφόρων ειδών σχημάτων.
Επίπεδο 4: Χρήση σχηματικών πληροφοριών για την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
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Επίπεδο 5: Αναγνώριση εσφαλμένων σχηματικών παραδοχών σε
πρόβλημα.
Λεκτικές
Επίπεδο 1: Συσχέτιση σχήματος και ονομασίας.
Επίπεδο 2: Περιγραφή ιδιοτήτων σχήματος.
Επίπεδο 3: Διατυπώσεις ορισμών και σχέσεων σχημάτων.
Επίπεδο 4: Διάκριση ορισμών, αξιωμάτων και θεωρημάτων. Διάκριση
υπόθεσης –συμπεράσματος.
Επίπεδο 5: Διατυπώσεις προεκτάσεων αποτελεσμάτων. Περιγραφή
συστημάτων.
Σχεδίασης
Επίπεδο 1: Σχεδιασμός βασικών σχημάτων από εικόνα.
Επίπεδο 2: Σχεδιασμός σχημάτων από λεκτική περιγραφή και χρήση των
ιδιοτήτων.
Επίπεδο 3: Σχεδιασμός σχημάτων σχετικά με άλλα.
Επίπεδο 4: Σχεδιασμός σχημάτων με βάση δεδομένες πληροφορίες.
Χρήση βοηθητικών στοιχείων στα σχήματα.
Επίπεδο 5: Αντίληψη των ορίων και των δυνατοτήτων των σχεδιαστικών
οργάνων. Σχεδιαστική αναπαράσταση αξιωματικών συστημάτων.
Λογικές
Επίπεδο 1: Αναγνώριση των διαφορών των σχημάτων και της διατήρησης
τους με την αλλαγή της θέσης.
Επίπεδο 2: Κατανόηση της ταξινόμησης των σχημάτων με βάση τις
ιδιότητές τους.
Επίπεδο 3: Κατανόηση των χαρακτηριστικών του καλού ορισμού. Με
βάση τις ιδιότητες ταξινόμηση των κατηγοριών των σχημάτων.
Επίπεδο 4: Χρήση λογικών κανόνων για την κατασκευή και διατύπωση
αποδείξεων.
Επίπεδο 5: Αντίληψη των ορίων και των δυνατοτήτων αξιωμάτων και
προτάσεων. Αναγνώριση της ανεξαρτησίας των συστημάτων.
Εφαρμογής
Επίπεδο 1: Αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων σε πραγματικά
αντικείμενα.
Επίπεδο 2: Αναγνώριση γεωμετρικών ιδιοτήτων φυσικών αντικειμένων.
Ρεαλιστική αναπαράσταση.
Επίπεδο 3: Κατανόηση της έννοιας του μαθηματικού μοντέλου και
αναπαράσταση των σχέσεων των αντικειμένων του χώρου.
Επίπεδο 4: Συμπεράσματα για ιδιότητες αντικειμένων από γνωστά
στοιχεία τους και επίλυση προβλημάτων σχέσεων αντικειμένων.
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Επίπεδο 5: Χρησιμοποίηση μαθηματικών μοντέλων για την
αναπαράσταση αφηρημένων συστημάτων. Ανάπτυξη μοντέλων για φυσικά
και κοινωνικά φαινόμενα.
Αντίστοιχες κατευθύνσεις επιδιώκονται και στο τρέχον Αναλυτικό
Πρόγραμμα Μαθηματικών για την Α΄ Λυκείου [30]. Συγκεκριμένα
τονίζεται η επιδίωξη για ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη
διερεύνηση προβλημάτων, τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών, την
ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και πολλαπλών
αποδεικτικών προσεγγίσεων. Επισημαίνεται η απαίτηση για κατανόηση
και ορθή χρήση της μαθηματικής γλώσσας, των συμβόλων και των
αναπαραστάσεων των μαθηματικών αντικειμένων καθώς και η ανάπτυξη
της μαθηματικής επικοινωνίας. Επίσης επιδιώκεται η επισήμανση των
εννοιολογικών συνδέσεων των μαθηματικών και άλλων γνωστικών
περιοχών καθώς και οι συσχετίσεις διαφορετικών κλάδων των
μαθηματικών. Στόχος επίσης της διδασκαλίας των μαθηματικών αποτελεί
η χρήση των μαθηματικών ως εργαλείο κατανόησης της φυσικής και
κοινωνικής πραγματικότητας σε μια προσπάθεια κατανόησης των
μαθηματικών ως πολιτισμικό, ιστορικά εξελισσόμενο ανθρώπινο
δημιούργημα.
Ιδιαίτερα η Γεωμετρία είναι το πεδίο στο οποίο οι μαθητές μπορούν να
προσεγγίσουν την ενιαία δομή και συνοχή των μαθηματικών. Επίσης η
χρήση λογισμικών Δυναμικής Γεωμετρίας θεωρείται ότι μπορεί να
συμβάλει τόσο στην διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών για την επίλυση
προβλημάτων όσο και στην ανάπτυξη αποδεικτικών στρατηγικών.

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Στο άρθρο παρουσιάστηκαν οι ιδιαίτερες νοητικές λειτουργίες που
αναπτύσσονται με την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών με τη Γεωμετρία
τεκμηριώνοντας έτσι τους λόγους για τους οποίους η Γεωμετρία αποτελεί
αναγκαίο άξονα του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά η διδασκαλία της Ευκλείδειας
Γεωμετρίας ως τυπικό αξιωματικό σύστημα εμφανίζεται ελάχιστα στα
αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών διεθνώς. Έτσι αναπτύχθηκε
έντονος σκεπτικισμός για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ο σκεπτικισμός είναι βάσιμος γιατί οι έρευνες για την ταξινόμηση της
γεωμετρικής σκέψης των μαθητών δείχνουν ότι οι μαθητές που
διδάσκονται τη Γεωμετρία ως τυπικό αξιωματικό σύστημα ουσιαστικά
επωφελούνται ελάχιστα από τη διδασκαλία αυτή, με βασική αιτία ό τι
βρίσκονται σε κατώτερο επίπεδο από αυτό που θα έπρεπε ώστε να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις μια τέτοιας
προσέγγισης. Για το λόγο αυτό στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών, προκρίνονται διδακτικές προσεγγίσεις της Γεωμετρίας οι οποίες
αναδεικνύουν την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών σε συγκεκριμένες
δραστηριότητες από μικρή ηλικία, έτσι ώστε αυτοί να εμπλουτίσουν
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εννοιολογικά το διαισθητικό τους υπόβαθρο με σκοπό τη διευκόλυνση της
ανάπτυξης παραγωγικών αποδείξεων.
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Περίληψη. Η διδακτική στάση και πρακτική, σε αναφορά με τη
διαχείριση του μαθηματικού νοήματος μέσα στην τάξη, αποτελεί ένα
σημαντικό ζήτημα και ταυτόχρονα ένα πρόβλημα δύσκολο να
επιλυθεί. Ιδιαίτερα στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, δεδομένου
του δυναμικού ρόλου που στοχεύουν να διαδραματίσουν, η
αντιμετώπισή του τίθεται ως επιτακτική ανάγκη. Η διαφοροποίηση
του ανθρώπινου παράγοντα στο ζήτημα αυτό είναι εφικτή,
ανεξάρτητα από τα εκάστοτε πλαίσια που θέτουν προγράμματα
σπουδών και διδακτικό υλικό. Στην εισήγησή μας αυτή,
παραθέτουμε μία σειρά σκέψεων, και δείγματα εφαρμογής τους, που
σκιαγραφούν μία στάση και πρακτική, οι οποίες έχουν ως στόχο τη
φυσική πρώτη επαφή και στη συνέχεια την εξοικείωση του μαθητή
λυκείου με ό,τι ονομάζουμε «περιβάλλον των Μαθηματικών».
Λέξεις κλειδιά : Μαθηματικό περιβάλλον, διδακτική στάση, σκέψη,
αίσθηση, πραγματικότητα, ρεαλιστικά μαθηματικά, μαθηματικό νόημα.

Εισαγωγή
Η απόπειρα να διδαχθούν βασικά ή στοιχειώδη μέρη της Μαθηματικής
Επιστήμης ως «ύλη σχολικού μαθήματος» αποτελεί μία ιδιόμορφη
ενέργεια προς τον «μέσο μαθητή». Η ιδιομορφία ανακύπτει διότι
αποπειράται η είσοδος του «μέσου μαθητή», ειδικότερα στις τρεις τάξε ις
του λυκείου, σε ένα ιδιαίτερα δομημένο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που
δεν αποτελεί (παρά μόνον τυπικά) φυσική συνέχεια προηγουμένων
καταστάσεων, αντιλήψεων και γνώσεων. Παράλληλα, για τον ίδιο τον
μαθητή, δεν είναι φανεροί οι λόγοι για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας
εισόδου σε ένα χώρο αφηρημένων αντικειμένων και σχέσεων. Στην πράξη,
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τα προγράμματα σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών και οι
διδακτικές διαδικασίες, ακόμα και όταν εκκινώντας από τον ίδιο το
μαθητή επιχειρούν να τον οδηγήσουν στην κατασκευή της γνώσης, έχουν
αποτελέσματα που υπολείπονται των προσδοκιών τους. Ικανός αριθμός
μαθητών, δάσκαλοι και μαθηματικά μοιάζουν να συμμετέχουν, ως
αντιδρώντα, σε μία χημική αντίδραση της οποίας έχουμε μεν ορίσει ως
προϊόν: τη μάθηση, αλλά δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες (την κάθε φορά) αυτή η «χημική αντίδραση» θα συντελεσθεί.
Η εκπαίδευση των μαθητών στα μαθηματικά (όπως και σε κάθε άλλο
γνωστικό αντικείμενο) διαμορφώνεται από τρείς άξονες ([12]):
– το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου που οριοθετείται στα
προγράμματα σπουδών,
– τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται από το εκπαιδευτικό
σύστημα για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
– το διδακτικό υλικό που πλαισιώνει τα δύο προηγούμενα στοιχεία.
Ο ανθρώπινος παράγοντας (μαθητής και δάσκαλος), που επιχειρεί ειδικά
στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης, καλείται να κινητοποιηθεί με
βάση τους παραπάνω άξονες, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα
αποτελέσματα. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, όπως αυτά ορίζονται
από τους ειδικούς ερευνητές και την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική σε
σχετικά κείμενα και νόμους, οφείλουν να συνιστούν ένα συνδυασμό
γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Η εκάστοτε αποτίμηση της
επικρατούσας κατάστασης έχει οδηγήσει στη διατύπωση πληθώρας ιδεών,
θεωριών και προτάσεων από τους ειδικούς, κυρίως, για ζητήματα
διδασκαλίας και μάθησης. Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το τελευταίο ζήτημα,
παρατηρείται υστέρηση όσον αφορά στη διατύπωση και κατάθεση
(συστηματικά και ολοκληρωμένα) του προβληματισμού και των απόψεων
των «εκπαιδευτικών τάξης».
Στην εισήγησή μας αυτή θα αναφερθούμε, κυρίως, στον δεύτερο από τους
παραπάνω άξονες, που αφορά στην διδασκαλία και στη μάθηση των
(σχολικών) μαθηματικών. Σε κάθε ενεργή, για το μαθητή και το δάσκαλο,
χρονική περίοδο (όπως στο χρονικό διάστημα ενός σχολικού έτους), τόσο
το πρόγραμμα σπουδών όσο και το διδακτικό υλικό αποτελούν πάγιους
παράγοντες έως και άκαμπτους όρους της μαθηματικής εκπαίδευσης. Ως
εκ τούτου, το σημαντικό, δύσκολο και κυρίως, για τον μαθητή, «επείγον»
ζήτημα της διδασκαλίας, μετάδοσης και πρόσληψης της γνώσης,
επαφίεται στους δύο, αν και όχι κατά τεκμήριο, «εύκαμπτους» όρους της
εκπαίδευσης: το δάσκαλο και τον μαθητή.
Η άποψη που θα αναπτύξουμε εδώ αφορά στο ζήτημα της διδακτικής
στάσης και πρακτικής σε αναφορά με τη διαχείριση του μαθηματικού
νοήματος μέσα στην τάξη. Η προσέγγιση που επιχειρούμε έλκει τα
χαρακτηριστικά της, κυρίως, από τα συμπεράσματα σχετικών ερευνών των
L.B. Resnick, Ε. Cauzinille, M. Mathieu ([5]), τη φιλοσοφική θεώρηση
του H. Freudenthal με την οποία θεμελιώνεται η θεωρία διδασκαλίας και
μάθησης των Ρεαλιστικών Μαθηματικών ([2]), καθώς και από όσα
διαπιστώνονται στο [12].
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Το ζήτημα του μαθηματικού νοήματος μέσα στην τάξη είναι πρωταρχικό,
ιδιαίτερα στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), τα οποία
εκμεταλλευόμενα (και βελτιώνοντας) τον τρόπο και τον σκοπό
λειτουργίας τους, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν νέες και δυναμικές
αντιλήψεις και νοοτροπίες. Τα ΠΠΣ πρέπει να μετατρέψουν τους τρεις
προαναφερθέντες άξονες σε μοχλούς που θα άρουν τις τρέχουσες
αντιλήψεις για τον ρόλο του σχολείου. Τα Μαθηματικά, με την εμβέλεια
του περιεχομένου τους και ως εργαλειοθήκη σκέψης, πρέπει, ειδικά στα
ΠΠΣ, να ηγηθούν της προσπάθειας για την δημιουργία μιας άλλης
εικόνας για το σχολείο. Να αναπτύξουν την αντίληψη και να
καλλιεργήσουν τη νοοτροπία για ένα σχολείο που δεν παρέχει ένα
«άθροισμα χρήσιμων γνώσεων» αλλά, θεραπεύει την ευρύτερη θεματική :
«σκέψη και πραγματικότητα».
Με αυτό το σκεπτικό, «πηγή» και τροφοδότης για να συγκροτήσει κανείς
το κατάλληλο υλικό και να υλοποιήσει όσα θα αναπτύξουμε, είναι η
αναγκαία ύπαρξη και εξειδικευμένη λειτουργία του Ομίλου για τα
Μαθηματικά. Ο Όμιλος για τα Μαθηματικά, με όλα τα μέλη του
(επιβλέποντα και μαθητές), πρέπει να διαχέει τις δραστηριότητες του στην
υπόλοιπη κοινότητα, στηρίζοντας όσα επιχειρούνται στο σχολείο ή και
άλλα σχολεία σχετικά με τα Μαθηματικά.
Στα επόμενα, θα αναφερθούμε σε όσα θεωρούμε ότι πρέπει να συνέχουν
την απόπειρα να διδαχθεί τμήμα της Μαθηματικής Επιστήμης ως «ύλη
σχολικού μαθήματος» σε τάξεις μαθητών λυκείου . Συγκεκριμένα,
παρουσιάζουμε ένα δείγμα της αντίληψής μας για τη διδακτική στάση και
πρακτική, σε συνδυασμό με σχετικά παραδείγματα, χρησιμοποιώντας και τη
μορφή ενός φανταστικού διαλόγου μεταξύ δασκάλου και μαθητών. Το
περιεχόμενο του διαλόγου συμπυκνώνει και διαπλέκει αποσπάσματα μιας
πρακτικής σε εφαρμογή, με ενδεικτικά παραδείγματα – εναύσματα συζήτησης,
χωρίς ιεράρχηση όσον αφορά στις τρεις τάξεις του λυκείου.
Συνολικά, ό,τι προτείνουμε ως αναγκαίο, σχετικά με το θέμα (ειδικά για
τα ΠΠΣ), συνίσταται στα εξής:
1. Η διδασκαλία των μαθηματικών στο λύκειο απαιτεί, κατά την
έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους, μία γενική
εισαγωγή – μία ευρύτερη συζήτηση με τους μαθητές. Η
συζήτηση θα διερευνά το «μαθηματικό στίγμα» της τάξης και
θα εκμεταλλεύεται τις όποιες περιστάσεις για να εισάγει τους
μαθητές στο «περιβάλλον των Μαθηματικών»
2. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους απαιτείται συνεχής
αναφορά στους πραγματικούς στόχους των μαθηματικών
χρησιμοποιώντας κύριες και δευτερεύουσες εισαγωγές στα
εκάστοτε θέματα
3. Ό,τι συμβατικά ονομάζεται «άλγεβρα, γεωμετρία , ανάλυση,…»
πρέπει να βρίσκει αναφορικό νόημα, τόσο «μέσα» στα ίδια τα
μαθηματικά όσο και σε ζητήματα της πραγματικότητας,
αποφεύγοντας τα επίπλαστα παραδείγματα. Τα Μαθηματικά
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δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο παρομοιώσεων – ήδη
διαθέτουν το δικό τους αναφορικό νόημα. Είναι σημαντικό, οι
μαθητές να γίνουν τελικά μέτοχοι της αντίληψης: τα
Μαθηματικά είναι αυτόνομα και ταυτόχρονα δίαυλος μεταξύ
σκέψης και αισθήσεων, καθώς διακρίνονται από την
πραγματικότητα και μας συνδέουν με την πραγματικότητα
4. Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η λογική, η τυποποιημένη και
συμβολική μορφή των ενεργειών που απαιτεί η «ύλη του
μαθήματος» είναι ο φυσικός τρόπος για να λειτουργήσει κανείς
στο «περιβάλλον των Μαθηματικών». Ένας διαφορετικός
κώδικας οδικής κυκλοφορίας στο χώρο αυτό (: μας υποχρεώνει
να οδηγούμε παραμένοντας στην αριστερή λωρίδα, απλώς γιατί
οδηγούμε σε δρόμο της Μεγάλης Βρετανίας. Μία αντίληψη
που είναι φαινομενικά παράδοξη. Ο μαθητής πρέπει, με την
πάροδο του χρόνου, να κατανοήσει ότι, στη σκέψη και στη
γνώση δεν υπάρχει «αντίθετο ρεύμα», απλώς χρησιμοποιούμε
όλο το πλάτος του δρόμου).
Οι θεωρήσεις αυτές και τα παραδείγματα, σε ρόλο στρατηγικής και
τακτικής αντίστοιχα, έχουν δοκιμαστεί σε τάξεις πρώτης λυκείου και είχαν
εύλογα θετικά αποτελέσματα όταν, ως διδακτική προσέγγιση, συνέχισαν
να εφαρμόζονται στον ίδιο πληθυσμό παιδιών τον επόμενο χρόνο.
Τα κριτήριά μας για να χαρακτηρίσουμε ως θετικά τα αποτελέσματα μιας
διδακτικής προσέγγισης για τα μαθηματικά είναι:
ο μαθητής, στο μέτρο του δυνατού και των ενδιαφερόντων του, (α) να
κατανοήσει την αναγκαιότητα της επαφής του με τα μαθηματικά (β) να
επανεξετάσει και προσδιορίσει τη σχέση του (και τις δυνατότητές του σε
σχέση) με το γνωστικό αντικείμενο (γ) να εξοικειωθεί με τη γλ ώσσα, την
ποικιλία των εννοιών, το νόημα των μαθηματικών αποτελεσμάτων και την
τυποποίηση του μαθηματικού λογισμού (: να ωφεληθεί στο μέτρο που του
αναλογεί).

Tα Μαθηματικά αποτελούν ένα ‘περιβάλλον’
Σύμφωνα με τον J. Piaget ([11]), «… μολονότι οι ενεργητικές δομές της
νόησης είναι λογικο-μαθηματικής φύσης, δεν είναι συνειδητές ως δομές
στο μυαλό των παιδιών: είναι δομές διανοητικών πράξεων και ενεργειών,
που κατευθύνουν βέβαια τον συλλογισμό του υποκειμένου, αλλά δεν
αποτελούν αντικείμενο λογικής εξέτασης από τη μεριά του (όπως ακριβώς
μπορεί κανείς να τραγουδάει σωστά χωρίς να είναι υποχρεωμένος να
συγκροτήσει τη θεωρία του σολφέζ και μάλιστα χωρίς να ξέρει να
διαβάζει μουσική)».
Ο προηγούμενος ισχυρισμός συνηγορεί στο γεγονός ότι, τα Μαθηματικά
αποτελούν ένα ειδικής υφής περιβάλλον για τη σκέψη των παιδιών. Στο
περιβάλλον αυτό, μορφή και περιεχόμενο συναρθρώνονται με αυστηρό
και τυπικό τρόπο, και λειτουργούν αποτελεσματικά και αυτόνομα,
ανεξάρτητα από το όποιο αναφορικό τους νόημα στην πραγματικότητα.
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Η είσοδος και η διαδρομή του μαθητή σε ένα περιβάλλον τέτοιας δομής,
ακόμα και όταν χρησιμοποιείται η «αποσπασματική μορφή» των σχολικών
μαθηματικών, αποτελεί ένα περίπλοκο ζήτημα. Η κατάσταση εμφανίζεται
(και είναι) ιδιαίτερα σύνθετη, τόσο για τον μαθητή όσο και για τον
δάσκαλο, στις τρεις τάξεις του λυκείου. Οι θεματικές των μαθηματικών
που παρατίθενται στα σχολικά εγχειρίδια του λυκείου έχουν μορφή και
περιεχόμενο που κινούνται σε αφηρημένο επίπεδο, αναπτύσσοντας
γενικευμένες ιδέες στη βάση μιας «γραμματικής» και ενός «συντακτικού»
συμβόλων. Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει για τον μαθητή (ο οποίος,
για διάφορους αλλά ευνόητους λόγους, δεν έχει το ψυχικό σθένος να το
ανακοινώσει) είναι ότι: «αυτά που θα μάθει» και «όσα ήδη ξέρε ι» εκκινούν
από διαφορετικές αφετηρίες ([7]). Ιδιαίτερα, οι μαθητές της πρώτης τάξης
του λυκείου εμφανίζονται ελάχιστα εξοικειωμένοι με τη νέα κατάσταση,
γεγονός που φανερώνει ότι στο παρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να
περάσουν από στοιχειώδεις νοητικές διαδικασίες γενίκευσης. Κυρίως
όμως γίνεται φανερό ότι, οι μαθητές, μέσα στην πληθώρα των
πληροφοριών της ύλης του γυμνασίου, δεν γνώρισαν το «γεωγραφικό τους
στίγμα» στο περιβάλλον των σχολικών μαθηματικών. Η γυμνασιακή
μαθηματική εκπαίδευση τους δεν έχει προνοήσει ουσιαστικά ώστε, να
προλειανθεί το έδαφος για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν στο λύκειο.
Έχοντας μείνει αναπάντητη για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχοντας
δεχθεί πλασματικές απαντήσεις, εγείρεται εδώ η (ίσως όχι τόσο αφελής)
ερώτηση «που χρησιμεύουν όλα αυτά;». Θεωρούμε ότι, αυτή η αυθόρμητη
ερώτηση «θέτει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων» και αποτελεί το
κατάλληλο εναρκτήριο πρόβλημα, που πρέπει να το θέσει ο δάσκαλος
αυτή τη φορά, και να το διαπραγματευτεί με την τάξη του στις πρώτες
συναντήσεις τους:
Ποια πραγματικότητα εκπροσωπούν τα Μαθηματικά;
Ποια η αναγκαιότητα να διδαχθεί και να καταστεί γνωστή αυτή η
πραγματικότητα;
Σκοπός της σχετικής διαπραγμάτευσης είναι ο δάσκαλος και οι μαθητές,
δύο κατ’ αρχάς «ασύμβατες ευθείες», να «συναντηθούν» ή να «κινηθούν
παράλληλα» προκειμένου να βρεθούν σε ένα και το αυτό «επίπεδο». Το
«επίπεδο» θα καθοριστεί από όσα θα καταθέσουν οι μαθητές στην
συζήτηση και από την πληροφορία που θα παρουσιάσει, θα αναλύσει και
θα τεκμηριώσει ο δάσκαλος:
– «Tα Μαθηματικά αποτελούν ένα ‘περιβάλλον’ και όχι ένα ‘μάθημα’ ».
Το μαθηματικό ‘περιβάλλον’ είναι συμπληρωματικό του περιβάλλοντος
που αντιλαμβανόμαστε στη καθημερινή ζωή με τις αισθήσεις μας. Είναι
ένας ασφαλής χώρος στη σκέψη μας. Ένας «κόσμος» που διαθέτει δική
του γλώσσα, με γραμματική, συντακτικό και προτάσεις.
Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο άνθρωπος όταν εργάζεται στο
περιβάλλον αυτό έχουν δύο σημαντικές ιδιότητες:
(α) «μεγαλώνουν» το χώρο αυτό, «φωτίζουν » σκοτεινές περιοχές του ενώ
ταυτόχρονα, στηρίζουν, οργανώνουν και βελτιώνουν την «υπόλοιπη
σκέψη» μας
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(β) χρησιμεύουν για να σχηματισθεί μια ισχυρή εργαλειοθήκη με την
οποία αντιμετωπίζουμε ζητήματα, καταστάσεις και προβλήματα της
πραγματικότητας, όπως την αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις και τη
σκέψη μας (παράλληλα με τα συναισθήματά μας).
Κάποια «αντικείμενα» από το χώρο των Μαθηματικών ή λέξεις της
γλώσσας του τα χρησιμοποιούμε καθημερινά από συνήθεια ή από ανάγκη.
Το «περιβάλλον» όμως αυτό, ίσως δεν θα το επισκεπτόμαστε ποτέ. Είτε
γιατί δεν είναι φανερό ότι υπάρχει, ή γιατί χρειαζόμαστε έναν οδηγό σε
μία τέτοια περιήγηση. Μπορούμε ίσως να συμφωνήσουμε και να ορίσουμε
το μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο ως μία «οργανωμένη εκδρομή»
στο χώρο αυτό. Σκοπός μας είναι να γνωρίσουνε μερικές περιοχές του
«χώρου των Μαθηματικών», που επιλέχτηκαν με κάποιο τρόπο, με ξεναγό
μας τον δάσκαλο των μαθηματικών (Ένας «πηγαιμός για την Ιθάκη …
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις». Με τους δασκάλους να γνωρίζουν
ότι, ο μαθητής «φοβάται τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας », ίσως
γιατί «τους κουβανεί μες στην ψυχή του»).
– Παρ’ όλα αυτά τα μαθηματικά μας μοιάζουν αφιλόξενα, η γλώσσα τους
περίπλοκη και διαφορετική από την καθημερινή γλώσσα συνεννόησης. Τι
σχέση έχουν και πώς συμπληρώνουν την πραγματικότητα που ζούμε;
– Ας εξετάσουμε το ζήτημα της διαφοράς των δύο γλωσσών.
(φυσική γλώσσα)
Τι σημαίνουν μεμονωμένα τα γράμματα:
α,ε,η,μ,ρ
στην καθημερινή γλώσσα συνεννόησης;
Και τι μπορούν να σημαίνουν οι λέξεις:
ημέρα, ήμερα, ήρεμα, έρημα
και πώς βρίσκουν νόημα σε φράσεις όπως:
Κάποιοι είπαν πως εκείνη την ημέρα, όλα ήταν ήρεμα, έμοιαζαν πιο
ήμερα. Κάποιοι άλλοι όμως, είπαν πως όλα ήταν έρημα.
Παράλληλα ας αναρωτηθούμε:
(μαθηματική γλώσσα)
Τι σημαίνει να γράφουμε για τους αριθμούς :
, ορίζοντας ότι
Ίσως να παρατηρήσετε κάτι σημαντικό, αν
επιχειρήσετε να εκτελέσετε, για παράδειγμα, την πρόσθεση
«με
μία κίνηση» και όχι «σε δύο κινήσεις»:
,
.
Από την άλλη πλευρά, τα μαθηματικά μοιάζουν αφιλόξενα, γιατί είναι χώρος
πειθαρχημένης και ασφαλούς φιλοξενίας. Έχει προβλεφθεί, οι λέξεις και οι
συλλογισμοί που θα χρησιμοποιηθούν εδώ να έχουν ασφαλές νόημα.
Έχουν συμφωνηθεί βασικές αρχές και τρόποι συλλογισμού, με όλες μας
τις κινήσεις να βασίζονται σε κανόνες που πους επιτηρεί η λογική. Εδώ, η
σκέψη οφείλει να τηρεί κανόνες, με την παραβίασή τους να οφείλεται σε
ανθρώπινο λάθος.
Η εμπειρία μας έχει δείξει πως οι γνωστές μας λέξεις μπορεί να είναι
ασαφείς ή αμφίσημες. Πολλές φορές σκεπτόμαστε πρόχειρα, χωρίς
κανόνες και έχοντας στο νου μας παραδείγματα, με αποτέλεσμα τα
συμπεράσματά μας να μην ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Συγχέουμε τη
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γνώμη με τη γνώση. Ενώ, πρώτοι οι Έλληνες φιλόσοφοι και μαθηματικοί,
όπως θα δείτε και σε άλλα μαθήματα, πάλεψαν πνευματικά ενάντια σ’ αυτή
τη σύγχυση. Στο περιβάλλον των Μαθηματικών «κρύβεται» ένα
ενδιαφέρον κεφάλαιο ιστορίας και φιλοσοφίας (ανεξάρτητα από την
κατεύθυνση που θα ακολουθήσει κάποιος): η καταγωγή των σύγχρονων
Μαθηματικών από τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά.
Ίσως κάποιες συγκρίσεις λέξεων και συλλογισμών της φυσικής γλώσσας
και των μαθηματικών να μας φανούν χρήσιμες :
Κάθομαι
[ κάθομαι στην καρέκλα, κάθομαι στο τραπέζι(;)
κάθομαι όρθιος, κάθομαι στο πάτωμα, κάθομαι ήσυχος ]
Το Σικάγο είναι τρισύλλαβο
[όχι! Τρισύλλαβη είναι η λέξη «Σικάγο»] ([4])
Το διπλάσιο είναι μεγαλύτερο από το μισό
[ όχι πάντα! Αν χρωστάμε ευρώ, τότε «έχουμε»
ευρώ και
, διότι
, αφού
ή στη γλώσσα των μαθηματικών για τους αριθμούς
]
[ 2 (μήλα) + 1 (μήλο) 3 (μήλα)
2 (μήλα) + 1 (πορτοκάλι) ;
2 (μόρια υδρογόνου) + 1 (μόριο οξυγόνου)

2 μόρια νερού

]
«Όλα τα άλογα έχουν το ίδιο χρώμα»
[ Το ανθρώπινο λάθος όταν χρησιμοποιούμε απρόσεκτα
την μαθηματική επαγωγή ]
Τα αεροπλάνα σε απ’ ευθείας πτήση από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη
ακολουθούν ασυνήθιστη διαδρομή. Δεν είναι η ευθεία ο συντομότερος
δρόμος;
…………………………………………………………………………….
Ο χώρος των Μαθηματικών συμπληρώνει την πραγματικότητα που ζούμε
και συμπληρώνεται από αυτήν διότι, για να ζήσουμε στον κόσμο αυτό
πρέπει να αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις και τη σκέψη – με δύο
τρόπους που δεν είναι κατ’ ανάγκην ταυτόσημοι (παράδοξα του Ζήνωνα)
([9], [10], [6], [8]).
Ίσως ένας από τους λόγους που «κάνουμε μαθηματικά» είναι για να
συμβιβάσουμε τις διαφορές μεταξύ της σκέψης και της αίσθησης.
Η δεύτερη μοιάζει φυσιολογική και φιλόξενη γιατί την χρησιμοποιούμε
καθημερινά. Από την πρώτη χρησιμοποιούμε, συνήθως, μόνο κάποια
μέρη της, θεωρώντας τα υπόλοιπα αφιλόξενα και όχι απαραίτητα.
Όμως, όσα συζητήσαμε δίνουν μία γενική εικόνα, που άλλους πείθει και
άλλους όχι.
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Πρέπει εμείς οι ίδιοι, ως μία ομάδα, με εργαλεία γνώσεις και απορίες να
διερευνήσουμε αυτό το ασυνήθιστο τοπίο, κατά τη διάρκεια των ωρών των
μαθημάτων που ορίζει το πρόγραμμά σας, έχοντας ως μία πρώτη
αφετηρία το σχολικό βιβλίο. Διανύοντας τη συγκεκριμένη ύλη, να βρούμε
τόσο τα σημεία όπου τα μαθηματικά αγγίζουν την πραγματικότητα, όσο
και τα σημεία που η πραγματικότητα έχει ανάγκη τα μαθηματικά. Μόνο
με αυτό τον τρόπο ο καθένας θα διαπιστώσει πόσο χρήσιμο του είναι
αυτό το περιβάλλον και κατά πόσο ταιριάζει στα ενδιαφέροντα του.
Εκείνο που, αναπόφευκτα, θα κερδίσουν όλοι (ίσως με πολύ κόπο) είναι
ότι θα γνωρίσουν πως, το να τηρούν κανόνες αποτελεί προϋπόθεση για να
έχουν τίμια σκέψη, όποια πορεία και αν ακολουθήσουν.

Μαθηματικό ‘περιβάλλον’ και πραγματικότητα
Η παραπάνω (ή η όποια παρόμοια) γενική θεώρηση του δασκάλου έχει ως
σκοπό να προαναγγείλλει το είδος του περιβάλλοντος μάθησης που αυτός
έχει κατά νου. Μέσα από αυτή την οπτική γωνία, οι μαθητές καλούνται
πλέον σε ενεργή συμμετοχή στο μάθημα. Υπογραμμίζοντας ότι, οι
δυσκολίες που θα συναντήσουν έχουν τις αιτίες τους κυρίως στο μαθητικό
παρελθόν του καθενός. Αυτό μπορεί να εξακριβωθεί από τους ίδιους τους
μαθητές μιας (λίγων ημερών) τάξης της πρώτης λυκείου. Αρκεί, για
παράδειγμα, να ζητηθεί από τους μαθητές να συνεργαστούν με στόχο μία
κοινή διαπίστωση :
– Συμπληρώστε, ο καθένας στο τετράδιό του, τα παρακάτω κενά ( … )
ώστε να προκύψουν αληθείς ισότητες, γράφοντας τον κανόνα που
χρησιμοποιήσατε την κάθε φορά, και συγκρίνετε τις απαντήσεις σας:
,
,
,
– Δεν καταλήξαμε όλοι στο ίδια αποτελέσματα ή για ίδια αποτελέσματα
χρησιμοποιήσαμε διαφορετικούς κανόνες (!)
– Αν εξετάσουμε τα συμπεράσματά σας, θα διαπιστώσουμε ότι, σαν
ομάδα, έχουμε γνώσεις ορθές, ή «τυφλές» και «μηχανικές», απορίες,
λανθασμένες ή συγκεχυμένες εντυπώσεις. Ίσως να κρύβονται και
βαθύτερες ερωτήσεις που, για διάφορους λόγους, δεν τολμάμε να
διατυπώσουμε («τι ακριβώς είναι η τετραγωνική ρίζα;»).
Αυτή είναι μία εικόνα της τάξης μας. Αυτή η εικόνα σχηματίζεται όταν
απλώς «κάνουμε την ύλη του μαθήματος». Στόχος μας είναι η εικόνα που
σχηματίζεται όταν «κάνουμε μάθημα». Για να πετύχουμε το σχηματισμό
αυτής της εικόνας, τα βασικά «εργαλεία» είναι: για τον καθένα οι
προσωπικές του απορίες, και για την τάξη στο σύνολό της (μαθητές και
δάσκαλο) η συζήτηση και η συνεργασία. Τα «υλικά» μας είναι τα
μαθηματικά και η πραγματικότητα. Η ύλη του μαθήματος πρέπει να είναι,
κάθε φορά, η αφορμή για να δούμε πως συνδέονται και διακρίνονται:
μαθηματικά, ζητήματα της πραγματικότητας και άλλες επιστήμ ες.
…………………………………………………………………………….
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Δεν μένει παρά, διανύοντας την ύλη των μαθηματικών της τάξης σας, να
δούμε πως εφαρμόζονται τα παραπάνω σε θεματικές ενότητες του
σχολικού βιβλίου:
(Αριθμοί )
(1)
Καθώς θα επαναλαμβάνουμε και θα συμπληρώνουμε όσα
μάθαμε στο γυμνάσιο για τους πραγματικούς αριθμούς, είναι ενδιαφέρον,
και ίσως απαραίτητο, να κάνουμε μία μικρή έρευνα :
«Αφού χωριστείτε σε ομάδες των 2 , 3 ων ή 4 ων ατόμων, η κάθε
ομάδα (α) να καταγράψει τα είδη των αριθμών που γνωρίζει (β) να
περιγράψει περιπτώσεις από την καθημερινή ζωή και πράξη όπου
χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται αυτοί οι αριθμοί. Θα σας φανεί
χρήσιμο να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τα εξής:
ISO 216 , Chester Floyd Carlson».
(2)
Είναι φανερό ότι οι άρρητοι αριθμοί σας προβληματίζουν.
Μοιάζουν τελείως «αφύσικοι» σε σχέση με τους φυσικούς αριθμούς. Ας
διαλέξουμε ένα διαφορετικό δρόμο για να προσεγγίσουμε το ζήτημα:
Όταν προσθέτουμε δύο φυσικούς αριθμούς το αποτέλεσμα είναι
φυσικός αριθμός.
Πώς προσθέτουμε δύο ευθύγραμμα τμήματα ώστε το αποτέλεσμα
να είναι ευθύγραμμο τμήμα;
(Διπλασιασμός τετραγώνου) Με ποιο τρόπο μπορεί να προστεθεί
το σχήμα ενός τετραγώνου πλευράς και εμβαδού με το σχήμα ενός
τετραγώνου επίσης εμβαδού
ώστε το αποτέλεσμα να είναι το σχήμα
ενός τετραγώνου πλευράς, έστω ; Πως σχετίζονται τα μήκη
;
Τι παρατηρείτε;
Με ποιο ανάλογο τρόπο είναι δυνατόν να τεθεί το ζήτημα για τον
άρρητο αριθμό
; Αναζητείστε πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα
«διπλασιασμός του κύβου».
(3)
(εκτενής συζήτηση / προσκήνιο για το παρασκήνιο των
αποριών ) Γιατί είναι απαραίτητοι οι πραγματικοί αριθμοί; Διαφαίνεται
κάποια σχέση τους με τον άξονα του χρόνου στο μάθημα της φυσικής;
(συνεχές της ευθείας – η παράσταση των αριθμών ως σημεία ευθείας [: μία
διατύπωση του αξιώματος της πληρότητας] – ο επόμενος αριθμού κ.λπ.)
(4)
Η «μαθηματική ανάγνωση» φράσεων όπως αυτές που
περιέχουν ισότητα ή ανισότητα είναι «διπλή»: γίνεται από αριστερά προς
τα δεξιά (όπως στη φυσική γλώσσα) αλλά, και από τα δεξιά προς τ α
αριστερά. Τι αντιπροσωπεύει (ονομασία) η ισότητα
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αν διαβαστεί με «διπλή ανάγνωση»;
(Σύμβολα)
Στις καθημερινές μετακινήσεις μας στην πόλη χρησιμοποιούμε φωτεινούς
σηματοδότες είτε ως πεζοί ή ως επιβάτες οχημάτων. Πως θα σχολιάζατε
από «μαθηματική άποψη» το γεγονός: να αντικαταστήσουμε τους
φωτεινούς σηματοδότες με επιγραφές που θα αναγράφουν:
Δεν επιτρέπεται η διέλευση πεζών [οχημάτων]
(διέρχονται ή πρόκειται να διέλθουν οχήματα [πεζοί])
Επιτρέπεται η διέλευση πεζών [οχημάτων]
(η διέλευση των οχημάτων [πεζών] έχει διακοπεί)
(Πιθανότητες)
[Εργασία] Θεωρούμε δειγματικό χώρο
με
στοιχεία και ενδεχόμενα
με
. Έστω ότι, το
ενδεχόμενο
αποτελείται από
στοιχεία, το ενδεχόμενο
από
στοιχεία και το ενδεχόμενο
από
στοιχεία. Οι πιθανότητες
είναι προφανώς τρεις ρητοί αριθμοί.
Από τη άλλη πλευρά, τρεις τυχαίοι αριθμοί δεν αποτελούν πάντα μήκη
πλευρών τριγώνου (για παράδειγμα οι αριθμοί
), ενώ οι πλευρές ενός
ορθογώνιου τριγώνου δεν είναι πάντοτε ρητοί (ή ακέραιοι) αριθμοί:

Το ζήτημα που θα μας απασχολήσει εδώ είναι αν, οι παραπάνω
πιθανότητες
, ως ρητοί αριθμοί, είναι δυνατόν να
αποτελούν και πότε τα μήκη πλευρών ορθογωνίου τριγώνου. Προς τούτο,
απαντήστε τα επόμενα:
(α)
Δείξτε ότι οι αριθμοί
(με
)
αποτελούν μήκη πλευρών τριγώνου
(β)
Τι είναι οι «πυθαγόρειες τριάδες»;
(αναζητήστε σχετικές πληροφορίες σε σχετικά βιβλία ή στο διαδίκτυο)
(γ)
Είναι δυνατόν οι παραπάνω πιθανότητες
να
αποτελούν και πότε τα μήκη πλευρών ορθογωνίου τριγώνου ; (εργαστείτε
κυρίως για την περίπτωση δειγματικού χώρου με
στοιχεία)
(Άλγεβρα Β Λυκείου)
Σχολιάζοντας την ύλη της άλγεβρας, εκδηλώσατε απορία για την
ανομοιογένειά της:τριγωνομετρία, πολυώνυμα, εκθετική και λογαριθμική
συνάρτηση
Σε μια πρώτη ανάγνωση, και οι τρεις θεματικές (έστω ανομοιογενώς)
αφορούν σε συναρτήσεις. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι, σε επίπεδο
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«απαραίτητης ύλης», συμπληρώνουν την εργαλειοθήκη του λογισμού των
πραγματικών αριθμών της πρώτης λυκείου.
Υπάρχει όμως «κάτι βαθύτερο, αλλά εκτός ύλης» που συνδέει τα τρία
κεφάλαια. Προτείνω να το εξετάσετε εσείς. Επιπλέον, η συνάρτηση
που εμφανίζεται σε μία άσκηση του βιβλίου, συνηγορεί να ασχοληθείτε με
το ακόλουθο ζήτημα:
«Να αναζητήσετε πληροφορίες κυρίως για την εκθετική συνάρτηση με
βάση
(exponential function), όπως και για τις τριγωνομετρικές
συναρτήσεις, σε σχέση με τα πολυώνυμα.
Επιπλέον, αναζητείστε τη «φυσική παρουσία» των εκθετικών συναρτήσεων,
έχοντας υπ’ όψη σας τη συνάρτηση με τύπο
και τον όρο «αλυσοειδής καμπύλη» (catenary)».
(Τρίγωνο – Μεσοκάθετος)
Διερεύνηση του «υλικού τριγώνου » ως το μόνο άκαμπτο ( rigid ) σχήμα
[αναζήτηση απόδειξης : κριτήρια ισότητας τριγώνων], εφαρμογές (όπως η
παρουσία του τριγωνικού σχήματος στο σκελετό των ποδηλάτων)
Η ιδιότητα της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος (: ίσες αποστάσεις
των σημείων της από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος) σε σχέση με
το ερώτημα: «Γιατί όταν διπλώσουμε ένα φύλλο χαρτιού, η γραμμή
δίπλωσης είναι ευθεία γραμμή ;»
(Όρια)
[Τα «διαφορετικά στο χρόνο», στο «βάθος του χρόνου», γίνονται «ίδια»]
Έτος κατασκευής
Το 361 μετά Χριστόν, η σχέση των ηλικιών τους ήταν
Το 2013 (2013 – 361 = 1652 χρόνια μετά), η αντίστοιχη σχέση είναι
(συζήτηση)

(Όμιλος για τα Μαθηματικά)
Ανθρώπινες σχέσεις και Μαθηματικά – Mrs Miniver’s problem ([3]).

Επίλογος
Any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child
at any stage of development (Bruner J., [1])
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Η διατύπωση του εκπαιδευτικού προβλήματος
Στα Π.Π.Σ. (Γυμνάσια και Λύκεια) από το σχολικό έτος 2013 -14 έχει
επέλθει μία ουσιώδης και ριζική αλλαγή σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία
της χώρας. Οι μαθητές που φοιτούν στην πρώτη τάξη των Γυμνασίων και
αντίστοιχα των Λυκείων των σχολείων αυτών, έχουν επιλεγεί με ένα
σύστημα εξετάσεων. Η διαδικασία αυτή της επιλογής θα συνεχιστεί και
στα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα μέσα σε 3 χρόνια στα σχολεία αυτά
να μην υπάρχουν οι αποκα-λούμενοι «αδύνατοι μαθητές». Οι νέες
συνθήκες με άλλα λόγια, θα ανεβάσουν αντικειμενικά τον μέσο όρο του
γνωστικού επιπέδου των μαθητών των Π.Π.Σ., σε σχέση με τον μέσο όρο
των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας τουλάχιστον για το
μάθημα των Μαθηματικών, το οποίο είναι ένα από τα μαθήματα επιλογής.
Μάλιστα, αυτή η τάση θα είναι αυξητική τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι ο Νόμος 3966/24-5-2011, που
αναφέρεται στο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Π.Π.Σ., τους δίνει το
δικαίωμα να τροποποιούν το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμά τους
σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών τους. Συγκεκριμένα, το άρθρο 41,
&2β αναφέρει για τις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Εποπτικού
Συμβουλίου του Σχολείου ότι «Αποφασίζει την τροποποίηση του αναλυτικού
ωρολογίου
προγράμματος
προκειμένου
να
υλοποιηθούν
καινοτ όμες
δραστηριότητες …». Συνεπώς, έχει διαμορφωθεί ένα υπόβαθρο για τον
εμπλουτισμό και την τροποποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος των
Π.Π.Σ. και για το μάθημα των Μαθηματικών.
Αυτά τα δύο βασικά δεδομένα αποτελούν τον πυρήνα του
προβληματισμού μας για τις πιθανές διορθωτικές αλλαγές και
τροποποιήσεις στα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) των Μαθηματικών
των Π.Π.Σ.. Καταθέτοντας αυτό τον προβληματισμό θα αναπτύξουμε και
τις αντίστοιχες προτάσεις για την υλοποίησή τους.
Θεωρούμε ότι η συζήτηση για τον εμπλουτισμό των Αναλυτικών
προγραμμάτων των Π.Π.Σ. πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις παρακάτω
παραμέτρους, συνθήκες, καταστάσεις και δεδομένα.
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Καταγραφή των χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων
Είναι σχετικά απλό να διαπιστώσουμε, ακόμα και από τη μέση τιμή των
προφορικών βαθμολογιών όλων των Π.Π.Σ., πρώτου τριμήνου,
αντίστοιχα πρώτου τετραμήνου για την Α τάξη των Γυμνασίων και
Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-14, αν υπάρχει αύξηση σε σχέση με τις
μέσες τιμές των προηγούμενων σχολικών ετών για το μάθημα των
Μαθηματικών. Ήδη, για τα Π.Π. Γυμνάσια σύντομα θα ολοκληρωθεί η
φάση της διερεύνησης του ερωτήματος και θα κατατεθεί στα πρακτικά του
1 ου Συνεδρίου για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ. Αυτός ο δείκτης είναι ένα
κριτήριο του ισχυρισμού ότι έχουμε νέα δεδομένα των γνώσεω ν και
στάσεων του νέου μαθητικού πληθυσμού των Π.Π.Σ. τουλάχιστον για τα
Μαθηματικά.
Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι, αν έχουμε αύξηση
των μαθητών της Α Λυκείου που συμμετείχαν σε μαθηματικούς
διαγωνισμούς και μάλιστα αν έχουμε διακρίσεις στις διάφορες φάσεις των
διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. Για παράδειγμα κατά το σχολικό έτος 2012 -13
το Π.Π.Σ.Π.Θ. είχε 2 μαθητές που συμμετείχαν στην Α Λυκείου στον
διαγωνισμό «Θαλής» και μία διάκριση, ενώ το 2013-14 για την ίδια τάξη
είχε 11 συμμετοχές και 9 διακρίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από
συναδέλφους στην Αθήνα, τα ποσοστά αύξησης είναι μεγαλύ -τερα.
Ένα τρίτο στοιχείο μου μας ενδιαφέρει είναι αν έχουμε αύξηση των
μαθητών των τάξεων Α Γυμνασίου και Α Λυκείου που συμμετέχουν στους
Ομίλους Μαθηματικών των Π.Π.Σ. σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό
έτος. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα
είμαστε σε θέση να δώσουμε πλήρη στοιχεία και αυτό το ζήτημα από τα
Π.Π. Λύκεια
Θεωρούμε ότι αυτά είναι τα πλέον χαρακτηριστικά ζητούμενα για να
έχουμε μία σαφή εικόνα του νέου μαθητικού πληθυσμού των Π.Π.Σ. σε
σχέση με τα Μαθηματικά.

Τα χαρακτηριστικά των διδασκόντων μαθηματικών στα
Π.Π.Σ.
Το σχολικό έτος 2013-14 ήταν το πρώτο έτος με αξιολογημένο το
εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Π.Σ. σύμφωνα με τα νέα κριτήρια και
διαδικασίες που ορίστηκαν από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. Σε πολλά από τα Π.Π.Σ.
είχαμε ριζική ανανέωση στο προσωπικό, πολλοί μαθηματικοί είναι
νεώτεροι σε ηλικία, ίσως και σε χρόνια υπηρεσίας σε Πειραματικά
Σχολεία, για παράδειγμα στα Π.Π.Σ. της Θεσσαλονίκης με αριθμό 18
μαθηματικών οι 11 έχουν υπηρεσία σε αυτά λιγότερο από 3 έτη. Το
δεδομένο αυτό έχει θετικά και ίσως μερικά αρνητικά στοιχεία σε μία
ενδεχόμενη τροποποίηση των Α.Π. των Μαθηματικών. Το θετικό είναι ότι
οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι πιο δεκτικοί σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις,
δεν έχουν όμως εμπειρία από τη λειτουργία των Π.Π.Σ., οπότε δεν είναι
σε θέση να γνωρίζουν τι ακριβώς αλλαγές και βελτιώσεις απαιτούνται στα
Α.Π. των σχολείων αυτών, ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις των μαθητών σε
σχέση με το παρελθόν κ.α. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των νέων
διδασκόντων μαθηματικών στα Π.Π.Σ. είναι ότι δεν είχαν ως μαθητές μία
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«βαριά» εκπαίδευση στην Γεωμετρία, ενώ οι γνώσεις τους σε θέματα
Άλγεβρας και Ανάλυσης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Συνεπώς, ένα
τροποποιημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο θα έδινε έμφαση στις
γεωμετρικές κατασκευές, στους γεωμετρικούς τόπους, στην Στερεομετρία
και σε θέματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας που τα τελευταία 20 χρόνια
έχουν το τεθεί στο περιθώριο της διδασκαλίας, δεν είναι σ ίγουρο ότι θα
το αντιμετώπιζαν με θετικό τρόπο. Αν δεν πεισθούν μάλιστα, ότι από μία
τέτοια τρο-ποποίηση, διαφοροποίηση σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία
είναι παιδαγωγικά αναγκαία και χρήσιμη, δεν είναι δυνατόν να βρει
γόνιμο έδαφος υλοποίησης μία σχετική πρόταση.
Πολλοί από τους διδάσκοντες
μαθηματικούς στα Π.Π.Σ. έχουν
πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. και σχεδόν όλοι γνωρίζουν πολύ
καλά τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων που αφορούν τα Μαθηματικά.
Ενημερώνονται μέσω του Διαδικτύου για θέματα που αφορούν τη
μαθηματική εκπαίδευση, συμμετέχουν σε Συνέδρια και Ημερίδες και
γενικά είναι ενεργοί σε σχέση με το επάγγελμά τους και σε μερικές
περιπτώσεις διεξάγουν και μαθηματική έρευνα.
Είναι σημαντικό ότι οι μαθηματικοί στα Π.Π.Σ. αισθάνονται ότι ανήκουν
σε μία ιδιαίτερη κοινότητα και αυτό είναι θετικό από την άποψη ότι
μπορούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα για αλλαγές και βελτιώσεις
στο πρόγραμμα και στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών στα
σχολεία τους. Τα αυξημένα τυπικά τους προσόντα είναι ένα επίσης θετι κό
δεδομένο για μία ευαισθητοποίηση προς τις καινοτομίες.
Επίσης, οι περισσότεροι από αυτούς συμμετέχουν ενεργά στους Ομίλους
Μαθηματικών των σχολείων τους. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα ότι
ενδιαφέρονται για μία αλλαγή στάσης των μαθητών τους προς τα
Μαθηματικά.

Εκσυγχρονισμός των μέσων διδασκαλίας των Μαθηματικών
στα Π.Π.Σ.
Τα περισσότερα Π.Π.Σ., ειδικά τα Γυμνάσια, διαθέτουν διαδραστικούς
πίνακες, προβολείς για να προβάλλονται στην σχολική τάξη
δραστηριότητες μέσω υπολογιστών. Σήμερα, τα βασικότερα από τα
προγράμματα αυτά είναι δωρεάν και έχουν εξαιρετικά ελκυστικά
χαρακτηριστικά και δυνατότητες για τη διδασκα-λία πολλών ενοτήτων των
σχολικών Μαθηματικών. Σχεδόν σε όλες τις βιβλιοθήκες των Π.Π.Σ. ο
αριθμός μαθηματικών βιβλίων είναι περιορισμένος. Αποτελεί κ αθήκον των
εκπαιδευτικών μαθηματικών τους να τις εμπλουτίσουν για τις ανάγκες των
μαθητών τους. Το Διαδίκτυο παρέχει σήμερα, έναν τεράστιο πλούτο
ιδεών για καλές πρακτικές, που αφορούν τα Μαθηματικά, προβάλλονται
σε
αυτό
ενδιαφέρουσες
δραστηριότητες
και
καθημερινά
πραγματοποιούνται συζητήσεις. όπως στο Φόρουμ www.mathematica.gr,
γύρω από τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην τάξη και για την επίλυση
ελκυστικών μαθηματικών προβλημάτων.
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Καταγραφή των χαρακτηριστικών των Π.Π.Σ.
Τα σχολεία αυτά είναι σχετικά μικρά με 2 και σε πολύ λίγες περιπτώσεις
με 3 έως 5 τμήματα ανά τάξη, δηλαδή με 50 έως και 100 μαθητές ανά
τάξη. Αυτό σημαίνει ότι ένα τροποποιημένο Α.Π. είναι ευκολότερο να
εφαρμοστεί και να ελεγχθεί η επιτυχία και η πρόοδός του σε σχέση με
ένα σχολείο με πολύ περισσότερους μαθητές. Το διδακτικό προσωπικό
στα Π.Π.Σ. βρίσκεται στη θέση του με την έναρξη του σχολικού έτους,
επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό έχει τοποθετηθεί ειδικά για τα Π.Π.Σ.,
μπορεί να γίνει άνετα η κατανομή και ο προγραμματισμός της
διδασκαλίας από το τέλος της σχολικής χρονιάς και το καλοκαίρι να
ετοιμαστεί το υλικό για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του νέου έτους.
Τα Π.Π.Σ. διαθέτουν μία σχετικά καλή υλικοτεχνική υποδομή για να
λειτουργήσουν. Γενικά «χάνονται» πολύ λιγότερες διδακτικές ώρες από
καταλήψεις και άλλους παράγοντες. Το επίπεδο των μαθητών τους είναι
υψηλότερο σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο. Τα ήδη ισχύοντα Αναλυτικά
Προγράμματα ολοκληρώνονται πλήρως στον προβλεπόμενο χρόνο,
επειδή αυτά είναι σχεδιασμένα για το «μέσο σχολείο». Όλα αυτά τα
στοιχεία συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για
αλλαγές και τροποποιήσεις στα Αναλυτικά Προγράμματα των Π.Π.Σ., οι
οποίες μπορεί να λάβουν διάφορες μορφές που θα τις καθορίσει κάθε
σχολείο χωριστά ή σε συνεργασία.
Τα Π.Π.Σ., ως ειδικού τύπου σχολεία, έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν
χωριστές ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις ή και Συνέδρια, όπως είναι
αυτό που πραγματοποιούμε σήμερα. Άρα, οι εκπαιδευτικοί τους, εν
προκειμένω οι μαθηματικοί τους, μπορούν άνετα να ανταλλάσουν
απόψεις, ιδέες, παρατηρήσεις, εκπαιδευτικό υλικό και να αναπτύσσουν
εσωτερικές πρωτοβουλίες και δράσεις, τις οποίες είναι αρκετά δύσκολο να
αναπτύξουν οι διδάσκοντες των άλλων σχολείων. Επίσης, επειδή σε κάθε
Π.Π. Γυμνάσιο βρίσκεται στον ίδιο χώρο ένα Π.Π. Λύκειο εκτός μία ή
δύο εξαιρέσεις, οι μαθηματικοί των σχολείων αυτών, έχουν τη δυνατότητα
για άμεσες συνεργασίες και συναντήσεις κατά τις οποίες μπορούν να
επιλύουν διάφορα πρακτικά ζητήματα ή και ακόμα θέματα που έχουν
σχέση με τις κοινές δράσεις και πρακτικές. Βεβαίως, στο σημείο αυτό να
τονίσουμε ότι αυτή είναι μία αλλαγή στάσης και συνεργατικής
κουλτούρας, η οποία ακόμα δεν έχει εδραιωθεί. Προς αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να παίξουν προωθητικό ρόλο οι Σχολικοί Σύμβουλοι
και τα Ε.Π.Ε.Σ. των Π.Π.Σ.

Σύνδεση των Π.Π.Σ. με τα Μαθηματικά Τμήματα των
Α.Ε.Ι. της χώρας
Είναι επίσης ενδιαφέρον, ότι ο Νόμος 3966/24-5-2011 για το Θεσμικό
Πλαίσιο Λειτουργίας των Π.Π.Σ. στο άρθρο 46 αναφέρει ότι αυτά μπορεί
να συνδέονται με ένα ή περισσότερα Α.Ε.Ι., με ερευνητικούς φορείς ή με
κοινωφελή ιδρύματα. Αυτή η δυνατότητα σχετίζεται με την επιδίωξη για
εμπλουτισμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών στα Π.Π.Σ., διότι
εκτός από τη γενική συνεργασία με τα Μαθηματικά Τμήματα, δίνεται η
ευκαιρία στους φοιτητές τους να βιώσουν στην πράξη ένα τέτοιο Α.Π.
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Επειδή ορισμένοι από αυτούς θα ακολουθήσουν το επάγγελμα του
δασκάλου των Μαθηματικών, μία εμπειρία από σχολικές τάξεις που
ακολουθούν ένα διαφορετικό Α.Π. θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη
σταδιοδρομία τους.
Επίσης, οι φοιτητές των Μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να
αποκτήσουν μία εξαιρετικά χρήσιμη εμπειρία παρακολουθώντας τις
εβδομαδιαίες δραστηριό-τητες που διεξάγονται στους Ομίλους
Μαθηματικών, ακόμα και συμμετέχοντας ενεργά σε αυτές.
Αυτή η συνεργασία με τα Μαθηματικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. μάλλον θα
φέρει, εκτός από τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, και νέες ιδέες,
προτάσεις και δράσεις για το θέμα που πραγματευόμαστε, δηλαδή μία
επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη σειρά προτάσεων για
εμπλουτισμό και βελτιώσεις στα Α.Π. των Π.Π.Σ.

Η λειτουργία των μαθηματικών Ομίλων στα Π.Π.Σ.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Π.Π.Σ. είναι σε κάθε ένα από αυτά
λειτουργεί Όμιλος Μαθηματικών. Αυτό συμβαίνει σε πανελλαδική
κλίμακα. Οι μαθητές των μαθηματικών Ομίλων μπορεί να αποτελέσουν
την κρίσιμη μάζα για να δοκιμαστεί πειραματικά κατά το σχολικό έτος
2014-2015 ένα τροποποιημένο και εμπλουτισμένο Α.Π. Μαθηματικών, να
προκύψουν κάποια συμπεράσματα και τα επόμενα σχολικά έτη να
εφαρμοστεί μερικά ή ολικά σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα. Το θέμα
των Ομίλων Μαθηματικών των Π.Π.Σ. υποθέτω ότι θα αναπτυχθεί στο
Συνέδριό μας, οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθούμε εδώ, παρά μόνο σε
ότι έχει σχέση με τις αλλαγές στα Αναλυτικά τους Προγράμματα.
Επιπλέον, από την κατάθεση των σχετικών εισηγήσεων στα Πρακτικά του
Συνεδρίου για τις δράσεις των Ομίλων θα προκύψει πληροφοριακό υλικό
και ιδέες για τη βελτίωση των Α.Π.

Ευνοϊκές συνθήκες στο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

πλαίσιο

της

Ευρωπαϊκής

Η τελική Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(2006) θεωρεί ότι μία από τις βασικές ικανότητες που πρέπει να
αναπτύξουν οι νέοι της Ευρώπης είναι οι μαθηματικές ικανότητες και οι
ικανότητες στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία. Η μαθηματική
ικανότητα ορίζεται ως «η ικανότητα ανάπτυξης και χρησιμοποίησης
μαθηματικών συλλογισμών για την επίλυση ενός φάσματος προβλημάτων σε
καθημερινές καταστάσεις. Η μαθηματική ικανότητα περιλαμβάνει, επιπλέον, και
την ικανότητα και την προθυμία εφαρμογής μαθηματικού τρόπου σκέψης (όπως η
λογική και χωρική σκέψη) και παρουσίασης (όπως, οι μαθηματικοί τύποι, μοντέλα,
γραφικές παραστάσεις)».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εκπαίδευση διατύπωσε, το 2011, θέσεις
και προτάσεις για τα Α.Π. των Μαθηματικών στα σχολεία των
Ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτές, προτρέπονται οι χώρες – μέλη όχι μόνο να
«ομογενοποιήσουν» τα Α.Π., όπως όλοι θεωρούμε ότι θα πρότεινε η
Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα κάθε χώρα να αξιοποιήσει τη μαθηματική
της κουλτούρα και παράδοση, ώστε να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά
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αποτελέσματα. Ίσως είναι σκόπιμη η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας
μαθηματικών που εμπλέκονται με τα Π.Π.Σ. για να μελετήσει τι ακριβώς
δεδομένα έχουμε από τα Α.Π. των αντίστοιχων τύπων σχολείων σε
διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων χωρών της
Ευρώπης. Η προσωπική μου εμπειρία από αντίστοιχα σχολεία της
Βουλγαρίας στην πρωτεύουσα Σόφια είναι ιδιαίτερα θετική.

Νέα βιβλιογραφικά δεδομένα και έρευνες σχετικές με το
θέμα μας
Σχετικά με το θέμα που αναπτύσσουμε υπάρχουν αρκετές βιβλιογραφικές
πηγές, αν και γενικές, οι οποίες δίνουν μία θεωρητική βάση, τόσο για τα
Α.Π. των Μαθηματικών σε διάφορες χώρες του κόσμου, όσο και σε σχέση
με τα Α.Π. των ειδικών σχολείων όπως είναι τα Π.Π.Σ. Οι βιβλιογραφία
απαντά και σε σύνθετα ερωτήματα όπως είναι η θέση της μαθηματικής
απόδειξης στα Α.Π., η θέση των νέων τεχνολογικών εργαλείων στα Α.Π.,
ο ρόλος και η θέση της επίλυσης μαθη-ματικών προβλημάτων σε αυτά
κλπ. Ενδεικτικά προβάλουμε τέσσερα, κατά τη γνώμη μας πολύ
σημαντικά, βιβλία που σχετίζονται με τον συνολικό προβλημα -τισμό μας.
Εφέτος (2014) εκδόθηκε ένα βιβλίο με τίτλο «Αναλυτικό Πρόγραμμα στα
Μαθηματικά για την Βασική Εκπαίδευση» από τον εκδοτικό οίκο Springer.
Στις 651 σελίδες του βιβλίου αυτού εξετάζονται οι διεθνείς τάσεις για τα
Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών σε περισσότερες από 1 0
χώρες. Ανάμεσα στα ζητήματα που εξετάζονται είναι, τι θέση έχει η
επίλυση προβλημάτων και η μοντελοποίηση στα Α.Π. αυτών των χωρών,
ποιες είναι ελάχιστες απαιτήσεις αυτών των Α.Π., πώς σχετίζονται τα
Α.Π. των διάφορων χωρών του κόσμου κλπ.
Ένα πολύ σύγχρονο βιβλίο, επίσης έκδοση του 2014, σχετικό με το θέμα
μας είναι το «Μετασχηματισμός- Μία θεμελιώδης ιδέα της μαθηματικής
Εκπαίδευσης» από τον εκδοτικό οίκο Springer. Πρόκειται για την
γερμανική απάντηση στη γαλλική σχολή της Διδακτικής των
Μαθηματικών σχετικά με την έννοια του «διδακτικού μετασχηματισμού» (
transposition didactique) του Gaston Chevallard δηλαδή πώς η
μαθηματική γνώση μετασχηματίζεται σε γνώση ικανή να διδαχθεί στο
σχολείο. Είναι αφιερωμένο στον πατριάρχη της Γερμανικής Διδακτικής
των Μαθηματικών τον Rudolf Straber. Θεωρούμε ότι είναι άκρως
ενδιαφέρον να μελετηθεί το συγκεκριμένο βιβλίο από όσους θα
εμπλακούν σε αλλαγές στα Α.Π. των Π.Π.Σ., διότι ακριβώς μας παρέχει
θεωρητικά εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Ο «μετασχηματισμός» αφορά τους
τρόπους με τους οποίους παρουσιάζουμε τα Μαθηματικά για σχολική
χρήση, ποιες είναι οι κατάλληλες μαθηματικές έννοιες για την βασική
εκπαίδευση, αν και το συγκεκριμένο βιβλίο πραγματεύεται την έννοια του
μετασχηματισμού από το Νηπιαγωγείο έως και το Πανεπιστήμιο .
Αναφέρεται, επίσης, στο μετασχηματισμό της πρακτικής γνώσης (π.χ.
Πρακτική Γεωμετρία) σε θεωρητική (Θεωρητική Γεωμετρία), στον
μετασχηματισμό των αντικειμένων για πρακτική χρήση σε επιστημονικά
εργαλεία κλπ.
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Για την έννοια της μαθηματικής απόδειξης και τις διαδικασίες της
απόδειξης στα Μαθηματικά, ο συλλογικός τόμος που προέρχεται από τα
Πρακτικά του 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Μαθηματική Εκπαίδευση
(I.C.M.E.) με τίτλο «Απόδειξη και αποδεικτικές διαδικασίες στη μαθηματική
εκπαίδευση», έκδοση του 2012 είναι η πλέον πρόσφατη συλλογική εργασία
για το θέμα αυτό, το οποίο είναι βασικό ζήτημα για την θέση που πρέπει
να δώσουμε στην μαθηματική απόδειξη στα Α.Π. των Π.Π.Σ. Νέες τάσεις
στις αποδεικτικές διαδικασίες είναι, ο πειραματισμός (experimentation),
ώστε να αποκλείονται πιθανές περιπτώσεις και διαδρομές στους λογικούς
συλλογισμούς και η έμφαση στην έννοια του αντιπαραδείγματος
(counterexample), ενώ διερευνάται συστηματικά η χρήση της τυπικής
Λογικής στις αποδεικτικές διαδικασίες.
Το βιβλίο με τίτλο «Ο δάσκαλος των Μαθηματικών στην Ψηφιακή Εποχή»,
έκδοση του 2014 είναι η πλέον πρόσφατη θεώρηση του προβλήματος σε
ποιο βαθμό, σε τι βάθος και ποια είναι τα όρια ανάμεσα στη χρήση των
ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη σημερινή
εποχή. Έχει γίνει πλέον φανερό ότι δεν μπορούμε να διδάσκουμε τα
Μαθηματικά με τον τρόπο και τις τεχνικές που εφαρμόζαμε πριν 50 ή 40
χρόνια, όταν διαθέτουμε έναν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Παρ΄
όλα αυτά, ακόμα δεν έχουμε απαντήσει επαρκώς στο ερώτημα πώς πρέπει
να αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να υπηρετεί τον σκοπό μας
και να μην συμβαίνει το αντίστροφο, να είναι δηλαδή η μαθηματική
εκπαίδευση δέσμια της Πληροφορικής και να εξαρτάται πλήρως από
αυτήν.

Ζητούμενα από ένα αναμορφωμένο, τροποποιημένο και
εμπλουτισμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών για τα
Π.Π.Σ.
Οι αλλαγές και οι βελτιώσεις ουσίας στα Α.Π. των Π.Π.Σ. δεν γίνονται
από τη μία μέρα στην άλλη, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας και
χωρίς σοβαρό, συνεχή και μόνιμο διάλογο από αυτούς που πραγματικά
ενδιαφέρονται για αυτές τις αλλαγές, μακριά από υστερόβουλες
σκοπιμότητες, όπως είναι η προσωπική ανέλιξη στην εκπαιδευτική
ιεραρχία, η προβολή, τα οικονομικά κίνητρα και οι μικροπολιτικές
σκοπιμότητες.
Απαιτείται μία συνολική γνώση και κριτική θεώρηση του ήδη ισχύοντος
Α.Π. για τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και στη συνέχεια να
ακολουθήσουν οι προτάσεις για τροποποιήσεις και εμπλουτισμό του Α.Π.
των Π.Π.Σ..
Μία απλή πρακτική είναι η ακόλουθη. Να ολοκληρωθεί μία έρευνα σε όλα
τα Π.Π.Σ., με στόχο να διαπιστωθεί με δεδομένα, αν το ήδη ισχύον Α.Π.
καλύπτεται πλήρως κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Η προσωπική
μου εμπειρία από τη διδασκαλία για 17 και πλέον έτη σε Π.Π.Σ. δίνει
θετική απάντη-ση στο ερώτημα αυτό, αλλά σημασία έχει μία συλλογική
καταγραφή δεδομένων και όχι η ατομική. Ένα δεύτερο βήμα είναι να
σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο, πιθανώς αυτό να είναι και έτοιμο έως την
ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου και να δοθεί για συμπλήρωση από
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τους συμμετέχοντες συναδέλφους. Από τις απαντήσεις στο
ερωτηματολόγιο αυτό, αναμένουμε την εξαγωγή συμπερασμάτων για
θέματα όπως τα ακόλουθα:
Σε ποιες ενότητες του Α.Π. πρέπει να δοθεί έμφαση και σε ποιες
απαιτείται
επιπλέον
εξάσκηση
με
νέο
εμπλουτισμένο
πληροφοριακό και διδακτικό υλικό;
Υπάρχει κάποια ενότητα, η οποία για παράδειγμα είναι «εκτός
ύλης» για τα υπόλοιπα σχολεία, αλλά είναι παιδαγωγικά χρήσιμη ή
καλύτερα μπορεί να διδαχθεί στους μαθητές των Π.Π.Σ. λόγω των
επιπλέον δυνατοτήτων που έχουν;
Υπάρχει κάποια ενότητα η οποία δεν έχει προβλεφθεί από το
επίσημο Α.Π. την οποία θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να ενταχθεί
σε αυτό για τα Π.Π.Σ.;
Ένα τέτοιο τροποποιημένο και εμπλουτισμένο Α.Π. θα αφορά
όλους τους μαθητές ή μόνο τους μαθητές που προορίζονται για τις
φυσικομαθηματικές επιστήμες, δηλαδή για τους μαθητές τ ης
Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στην Β και Γ τάξη των
Π.Π. Λυκείων;
Θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα Α.Π. ενιαίο, δηλαδή να
προβλέψουμε κοινές απαιτήσεις για Π.Π. Γυμνάσια και Λύκεια, ή
κάθε βαθμίδα θα κάνει τον δικό σχεδιασμό;
Μήπως σε πρώτη φάση να δεχτούμε ότι, μέχρι την ολοκλήρωση
του διαλόγου για αλλαγές στα Α.Π. των Π.Π.Σ., να εξαντλούμε
πλήρως κάθε ενότητα του ισχύοντος Α.Π.; Για παράδειγμα, στην
Β τάξη του Λυκείου, στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης δεν
διδάσκεται πλήρως η ενότητα για τη θεωρία αριθμών ή η ενότητα
για τη γενική μορφή και ιδιότητες των κωνικών τομών. Επίσης, η
ύλη της Τριγωνομετρίας για την Γ Γυμνασίου και την Β τάξη των
Λυκείων είναι περιορισμένη, αν και στα σχολικά εγχειρίδια
υπάρχουν ενότητες που δεν διδάσκονται.
Είναι βεβαίως γνωστό ότι αναμένουμε νέο Α.Π. για την Β και Γ
τάξη του Λυκείου, επειδή έχουμε νέο Νόμο της 8-9-2013 για την
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μήπως, πρέπει
η συζήτηση για αλλαγές στα Α.Π. των Π.Π.Σ. πρέπει να αναμένει
το νέο Α.Π. από το Ι.Ε.Π., ή αυτή να περιοριστεί προς το παρόν
μόνο για τα Π.Π. Γυμνάσια;
Επίσης, έχει ενδιαφέρον κατά πόσο ο τρόπος των εξετάσεων μέσω
και της αποκαλούμενης «Τράπεζας θεμάτων», ο οποίος θα
ξεκινήσει από τον Μάιο του 2014, θα επηρεάσει την όλη
διαδικασία της διδασκαλίας των Μαθηματικών και στα Π.Π.
Λύκεια. Δηλαδή αν υπάρχει μεγάλη πίεση για να διδαχθεί η ύλη
που προβλέπεται από το ισχύον Α.Π. για όλα τα Λύκεια της
χώρας, ίσως είναι πολύ δύσκολο να συζητούμε για αλλαγές και
εμπλουτισμό του Α.Π. των Π.Π.Σ. Μάλλον, το ενδιαφέρον θα
εστιαστεί στην διεξοδική παρουσίαση ορισμένων «δύσκολων»
σημείων του ισχύοντος Α.Π. Παρόλα αυτά το θέμα των αλλαγών
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για τα Α.Π. των Γυμνασίων δεν επηρεάζεται άμεσα από τις νέου
τύπου εξετάσεις στα Λύκεια.

Προτάσεις για διερεύνηση και διάλογο
Οι παρακάτω προτάσεις δεν είναι ιεραρχημένες αξιολογικά ή με κάποιον
άλλο τρόπο. Θεωρούμε, όμως, ότι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο διαλόγου
για ένα αναθεωρημένο και τροποποιημένο Α.Π. Μαθηματικών ειδικά για
τα Π.Π.Σ.
Η Τεχνολογία και η χρήση των λογισμικών πρέπει να βρει τη θέση
της σε ένα νέο τροποποιημένο και βελτιωμένο Α.Π. για τα
Μαθηματικά.
Ποια πρέπει να είναι η θέση της επίλυσης προβλημάτων (problem
solving) σε ένα τροποποιημένο Α.Π.;
Είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το Α.Π. των
Μαθηματικών και το Α.Π. της Φυσικής στην ελληνικής μέση
εκπαίδευση σε πολλά σημεία είναι ασύγχρονα και μη συμβατά.
Μήπως είναι ευκαιρία ειδικά για τα Π.Π.Σ. τα δύο Α.Π. να
συγκλίνουν, να μην επικαλύπτονται και να ενισχύει το ένα το άλλο;
Τα αντιπαραδείγματα έχουν πολύ μικρή θέση στην μαθηματική
μας εκπαίδευση. Συνήθως, προτιμούμε την απόδειξη «σίγουρων»
προτάσεων, αποφεύγουμε την αμφιβολία, το αντεπιχείρημα, την
αντιπαράθεση στον διάλογο, την μέθοδο απόδειξης με απαγωγή σε
άτοπο. Αυτή η σχεδόν παγιωμένη πρακτική, μάλλον δίνει πολύ
λίγες ευκαιρίες στην ανάδειξη των αντιπαραδειγμάτων ως ιδιαίτερα
αποδοτικής τεχνικής μαθηματικής εκπαίδευσης. Η πρόταση για
διερεύνηση μας διατυπώνεται ως εξής: Ποια πρέπει να είναι η θέση
των αντιπαραδειγμάτων στο Α.Π. των Π.Π.Σ.;
Μήπως, οι μαθηματικοί των Π.Π.Σ. πρέπει να εκδώσουν σε έντυπη
ή σε ηλεκτρονική μορφή κάποια βιβλία με εμπλουτισμένο
εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για τα σχολεία τους, το οποίο να είναι
χρήσιμο και για εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων;
Μία πρόταση η οποία είναι αρκετά τεκμηριωμένη, προέρχεται από
έρευνα σε Π.Π.Σ. είναι η εξής:
Η επίλυση προβλημάτων γεωμετρικών κατασκευών μπορεί να έχει
μέλλον σε ένα Α.Π. για τα Π.Π.Σ. και για το Γυμνάσιο και για το
Λύκειο. Στοιχειώδεις (πρακτικές) κατασκευές προβλέπονται για
την Α τάξη του Γυμνασίου και θα μπορούσαν να επεκταθούν στην
Β τάξη (πρακτικές) κατασκευές που βασίζονται στην έννοια της
εγγεγραμμένης και της επίκεντρης γωνίας. Στην Α και Β τάξη των
Λυκείων προβλέπονται γεωμετρικές κατασκευές, αλλά συνήθως δεν
διδάσκονται και σχεδόν πάντα βρίσκονται εκτός των θεμάτων των
εξετάσεων. Οι διάφορες φάσεις των προβλημάτων Ευκλείδειων
Κατασκευών, Ανάλυση – Σύνθεση – Κατασκευή – Διερεύνηση
διαμορφώνουν μία εξαιρετικά γόνιμη παιδαγω-γική διαδικασία
μέσω της οποίας οι μαθητές μπορούν να αναδείξουν έμπρακτα τις
γεωμετρικές τους γνώσεις και ικανότητες. Ίσως, ένας συνδυασμός
Ευκλείδειων Κατασκευών και μέσω της Αναλυτικής Γεωμετρίας
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για την Β τάξη των Λυκείων να είναι επίσης μία αποδοτική
διαδικασία, η οποία θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να
συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας
μεθόδου. Οι κατασκευές αρέσουν και εντυπωσιάζουν τους μαθητές,
ενώ οι γεωμετρικοί τόποι με τα λογισμικά δυναμικής Γεωμετρίας
αποκτούν άλλη αίσθηση και αντίληψη για τις ιδιότητες των
σχημάτων.
Θα ζητήσουμε βοήθεια από τα Μαθηματικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.;
Είναι θετικό ότι την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου μας
πλαισιώνουν αρκετοί καθηγητές Μαθηματικών των Α.Ε.Ι. Αυτό
σημαίνει ότι είναι ανοικτό το πεδίο για μία τέτοια συνεργασία και
για τον επιπλέον λόγο ότι τα Π.Π.Σ. μπορεί να παρέχουν στα
Μαθηματικά Τμήματα φοιτητές υψηλού επιπέδου.
Μήπως είναι αναγκαίο να λάβουμε κάποτε σοβαρά υπόψη και τα
Α.Π. των άλλων ευρωπαϊκών χωρών; Για παράδειγμα, το
Επεκταμένο Α.Π. Μαθηματικών της Κυπριακής Δημοκρατίας,
θεωρούμε ότι έχει πολύ χρήσιμα δεδομένα και ιδέες, τις οποίες
πρέπει να εξετάσουμε με την δέουσα προσοχή.
Είναι χρήσιμο να κατασκευάσουμε ερωτηματολόγια που να
απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς – μαθηματικούς, ως ένα
πρώτο βήμα για το συντονισμό των βημάτων μας για αλλαγές στα
Α.Π. των Π.Π.Σ.; Αν ναι, τότε βασικό ζητούμενο είναι ένα
σχετικά συνοπτικό ερωτηματολόγιο με σταθμισμένες απαντήσεις,
οι οποίες να είναι σύντομες, ξεκάθαρες και άμεσα κατανοητές.
Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται ερωτήσεις, οι οποίες οι ίδιες
υποβάλλουν την απάντηση και μάλιστα την απάντηση που επιζητά
ο ερωτών. Σε ένα πρώτο επίπεδο από ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο
πρέπει να ανιχνεύσουμε τάσεις, στάσεις και πεποιθήσεις. Βεβαίως,
γνωρίζουμε ότι ένα ερωτηματολόγιο δεν είναι ένας απλός
κατάλογος ερωτήσεων, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και να
απαντηθεί. Αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη μέτρηση και
συλλογή των δεδομένων και θα πρέπει να σχεδιασθεί προσεκτικά
ώστε να ανταποκρίνεται προς τους σκοπούς της έρευνας. Έχουμε
τα απαραίτητα άτομα για έναν τέτοιο σωστό σχεδιασμό;
Μήπως η προσπάθεια για τροποποιήσεις και αλλαγές στα Α.Π.
Μαθημα-τικών σχετίζεται και με συγγραφή σχολικών εγχειριδίων
για τους μαθητές ειδικά για τα Π.Π.Σ.; Είμαστε σε θέση να
παράγουμε τέτοια εγχειρίδια ακόμα και ως συμπληρωματικά των
εγχειριδίων για διανέμονται για όλα τα σχολεία;
Μπορούμε να έχουμε μία εθελοντική ομάδα μετάφρασης βασικών
βιβλίων και επιλεγμένων άρθρων που αφορούν τα Α.Π. και
μάλιστα τέτοια που να σχετίζονται με τον σκοπό μας; Για
παράδειγμα, μπορούμε να μεταφράσουμε το βιβλίο που
προαναφέραμε «Αναλυτικό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά για την
Βασική Εκπαίδευση» του εκδοτικού οίκου Springer, σε μία
«πρόχειρη» μορφή για εσωτερική χρήση μεταξύ των μαθηματικών
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των Π.Π.Σ. ειδικά μεταξύ αυτών που ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν σε μία ομάδα για το Α.Π.;
Μπορούμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας και κοινών
δράσεων των μαθηματικών των Π.Π.Σ. με σκοπό που θα
συγκλίνουν σε μία συνολική πρόταση για την τροποποίηση των
Α.Π. των σχολείων μας; Ήδη η ιστοσελίδα που έχει κατασκευάσει
η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μας είναι μία βάση για
ένα τέτοιο δίκτυο, τα πρώτα βήματα έχουν γίνει.

Τελικά επιχειρήματα – συμπεράσματα
Η τροποποίηση και εμπλουτισμός των Α.Π. (τουλάχιστον για το μάθημα
των Μαθηματικών) στα Π.Π.Σ. είναι κάτι αναγκαίο, συνδέεται άμεσα με
το σκοπό για τον οποίο επανιδρύθηκαν και με το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας τους.
Αν ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια θα έχει τα εξής θετικά:
Ένα βελτιωμένο και εμπλουτισμένο Α.Π. για τα Π.Π.Σ. λειτουργεί ως
κεντρικός άξονας αναφοράς, ως πρότυπο, ίσως ως επιδιωκόμενο και για
άλλες σχολικές μονάδες.
Αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Π.Π.Σ. σε σχέση με τα
άλλα σχολεία της χώρας, τουλάχιστον στο μάθημα των Μαθηματικών.
Εκμεταλλεύεται τις σημερινές ευκαιρίες και όσες θα προκύψουν στο
μέλλον, ώστε να βρίσκονται τα Π.Π.Σ. σε υψηλό επίπεδο παραγωγής
εκπαιδευτικού έργου.
Προβάλλει μία νέα κουλτούρα και ένα νέο παιδαγωγικό κλίμα στα Π.Π.Σ.
Σχετίζεται με την παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού από τους
διδάσκοντες μαθηματικούς των Π.Π.Σ. Προωθείται η συνεργασία μεταξύ
τους για την παραγωγή, βελτίωση και διάδοση αυτού του εκπαιδευτικού
υλικού για το μάθημα των Μαθηματικών.
Αναδεικνύει τα προσόντα των διδασκόντων, αν και τους θέτει και νέα
καθήκοντα και υποχρεώσεις, όπως προσαρμογή στις νέες εκπαιδευτικές
συνθήκες. Τους δίνει κίνητρα για επιμόρφωση, για δημιουργία
μηχανισμών λήψης δημοκρατικών αποφάσεων και διαφοροποιημένης
διδασκαλίας.
Βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών των Π.Π.Σ.
Ενσωματώνει λειτουργικά τις Νέες Τεχνολογίες στη διαδικασία της
μάθησης των Μαθηματικών.
Δραστηριοποιεί τα Π.Π.Σ. ως κέντρα Επιμόρφωσης για όλους τους
μαθηματικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ένα εμπλουτισμένο και διαφοροποιημένο Α.Π. Μαθηματικών για τα
Π.Π.Σ. αποτελεί ουσιώδες κίνητρο για την προέλκυση μαθητών με
αυξημένο ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά.
Μερικά τελικά σημεία που πρέπει να επισημανθούν είναι τα ακόλουθα:
Παρ’ ότι ο κίνδυνος της υπερφορτωμένης ύλης για τα Α.Π. των
Μαθηματικών είναι πάντα υπαρκτός, θεωρούμε ότι είναι δυ νατόν να
κρατήσουμε ισορροπίες και να επιτύχουμε σοβαρές βελτιώσεις σε ένα
μερικά ή ριζικά αναθεωρημένο Α.Π.
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Κάθε πρόταση για αλλαγές στα Α.Π. των Π.Π.Σ. πρέπει να λαμβάνει
υπόψη το Προεδρικό Διάταγμα 47 της 27-4-2012 για την αξιολόγηση των
μαθητών των Γυμνασίων και της Α τάξης του Λυκείου.
Οποιαδήποτε πρόταση για νέα Α.Π. πρέπει να λάβει υπόψη την σχετική
βιβλιογραφία και τα ταλαντούχα παιδιά στα Μαθηματικά και στις
επιστήμες. Για παράδειγμα, στην ελληνική γλώσσα έχουμε τον Οδηγό του
Π.Ι., έκδοση του 2004, με τίτλο «Οδηγός για μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές
ικανότητες και ταλέντα» (βλέπε βιβλιογραφικές αναφορές), το οποίο όμως
είναι ελάχιστα γνωστό ακόμα και από τους διδάσκοντες στα Π.Π.Σ.
Η παρούσα εισήγηση δεν ολοκληρώνει τη συζήτηση για το παιδαγωγικό
πρόβλημα της βελτίωσης και των αλλαγών στα Α.Π. των Π.Π.Σ..
Αντίθετα, ο στόχος της είναι να ανοίξει τον διάλογο για το θέμα αυτό,
ώστε σύντομα να έχουμε μία επιτροπή, η οποία θα συντονίσει τις
διαδικασίες για τον σχεδιασμό ενός εφαρμόσιμου και παιδαγωγικά
αξιόπιστου αποτελέσματος. Θεωρούμε ότι και η Δ.Ε.Π.Π.Σ. θα
αντιμετωπίσει θετικά αυτές τις ενέργειες, θα τις προβάλει και θα τις
ενισχύσει.
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Περίληψη Τα DGS (Dynamic Geometry Systems) επιτρέπουν μια
σειρά από χειρισμούς των γεωμετρικών αντικειμένων, όπως το
σύρσιμο, η αποτύπωση ίχνους, ο εύκολος και γρήγορος γεωμετρικός
μετασχηματισμός τους (μεταφορά, περιστροφή, ανάκλαση,
αντιστροφή), για τους οποίους η έρευνα έχει δείξει ότι βοηθούν τον
μαθητή να αναπτύξει νέες στρατηγικές στην επίλυση γεωμετρικών και όχι μόνο - προβλημάτων. Όμως, οι δυνατότητες αυτές ελάχιστα
αξιοποιούνται στις αποδεικτικές διαδικασίες των σχολικών βιβλίων
(παραμένουν αναχρονιστικά), ούτε έχει αναπτυχθεί κάποια
μεθοδολογία πάνω σε αυτές. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει αυτό
το άρθρο, περιγράφοντας μια μέθοδο αξιοποίησης του «συρσίματος
με ενεργοποιημένο ίχνος», προκειμένου να αναδειχθούν οι
γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, ως “κλειδιά” για την λύση
προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά: DGS, γεωμετρικές κατασκευές, γεωμετρικοί τόποι,
μετασχηματισμοί

Εισαγωγή
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει πτυχές της χρήσης DGS στην
επίλυση προβλημάτων γεωμετρικών κατασκευών και γεωμετρικών τόπων,
εστιάζοντας στη δυνατότητα αξιοποίησης μετασχηματισμών για την
επίλυσή τους. Η οπτική μέσα από την οποία επιχειρούμε να
προσεγγίσουμε τη χρήση των DGS, επικεντρώνεται στη δυνατότητα
αξιοποίησής τους σε όλες τις φάσεις της αποδεικτικής διαδικασίας ή
τουλάχιστον στις περισσότερες από αυτές. Έχει επισημανθεί από
αντίστοιχες έρευνες, όπως για παράδειγμα της Laborde [7], η τάση
αξιοποίησης των τεχνολογικών εργαλείων κυρίως μέχρι τη φάση του
σχηματισμού εικασίας και με την τυπική απόδειξη να λαμβάνει χώρα με
χαρτί – μολύβι, εκτός υπολογιστικού περιβάλλοντος. Έτσι, εστιάσαμε
στην εξεύρεση δραστηριοτήτων που μεγιστοποιούν τη χρήση
περιβαλλόντων DGS και σε άλλες φάσεις της αποδεικτικής διαδικασίας,
μέσα από την αξιοποίηση αντίστοιχων εργαλείων ή μεθόδων.
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Οι μετασχηματισμοί στα Π.Σ. των μαθηματικών
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διδασκαλία των μετασχηματισμών
ξεκινά από την Α΄ Γυμνασίου με την αξονική και κεντρική συ μμετρία,
αρχικά μέσω εμπλοκής των μαθητών σε χειραπτικές εργασίες δίπλωσης ή
περιστροφής γεωμετρικών αντικειμένων και στη συνέχεια μέσω
κατασκευών των συμμετρικών βασικών γεωμετρικών σχημάτων ως προς
άξονα ή κέντρο συμμετρίας, με χρήση των γεωμετρικών οργάνων.
Ωστόσο, στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου, συναντάμε ελάχιστες
αναφορές στη συμμετρία, κάποιες από αυτές στην Άλγεβρα και κάποιες
στη Γεωμετρία. Ανάλογη είναι και η εικόνα στο Λύκειο, με τη διαφορά
ότι η συμμετρία είναι πολλές φορές το ζητούμενο κάπ οιων ασκήσεων
κυρίως γεωμετρίας, ενώ η χρήση μετασχηματισμών ευρύτερα (μεταφορών
και συμμετριών) απαντάται κυρίως σε γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων
στην Άλγεβρα. Παντελώς δε απουσιάζουν άλλοι γεωμετρικοί
μετασχηματισμοί, όπως η περιστροφή και η ομοιοθεσία.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη συμμετρία, παρά το γεγονός ότι θεωρείται
μια πολύ σημαντική μαθηματική έννοια, η οποία έχει ισχυρές συνδέσεις
και με άλλα διδακτικά αντικείμενα ή τομείς της καθημερινότητας, η
έρευνα δείχνει - πχ Leikin et al [9] - ότι σπάνια χρησιμοποιείται στα
μαθηματικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως μέθοδος επίλυσης
προβλημάτων. Η Leikin [10] σε έρευνα που πραγματοποίησε προκειμένου
να ανιχνεύσει τις προτιμήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τις μεθόδους
επίλυσης προβλημάτων, διαπίστωσε ότι η τεχνική που επιλέγουν για να
λύσουν ένα πρόβλημα είναι στενά συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη
μαθηματική ενότητα στην οποία το πρόβλημα δίνεται για επίλυση. Το
εύρημα αυτό, φαίνεται να εξηγεί το γεγονός ότι η συμμετρία
χρησιμοποιείται κυρίως σε προβλήματα που προτείνονται στους μαθητές
στην ομώνυμη ενότητα των σχολικών βιβλίων της γεωμετρίας.
Παράλληλα, η έρευνα της Leikin έδειξε ότι στις περιπτώσεις που οι
εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τη συμμετρία ως μέθοδο επίλυσης
προβλημάτων, επιλέγουν την γεωμετρική και όχι τόσο την αλγεβρική
συμμετρία (πχ σε γραφικές παραστάσεις, συστήματα κλπ), με την οποία
δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, η διδασκαλία της συμμετρίας στο γυμνάσιο περιορίζεται σε
λίγες διδακτικές ώρες προς τη λήξη της Α΄ Γυμνασίου, ενώ στις υπόλοιπες
τάξεις υπάρχουν λιγοστές αναφορές σε αυτήν. Στο Λύκειο, αποτελεί μια
σύντομη παράγραφο στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου, ως εφαρμογή της
μεσοκαθέτου τμήματος, με περιορισμένη χρήση στις ασκήσεις του
βιβλίου (λίγο στις ανισοτικές σχέσεις) και στην μετέπειτα θεωρία.
Συνεπώς, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα του οποίου το Πρόγραμμα
Σπουδών (Π.Σ.) δεν ευνοεί τη χρήση της συμμετρίας ως τεχνικής
επίλυσης προβλημάτων (διαφορετικών μαθηματικών περιοχών) και με
δεδομένη τη διαπίστωση ότι ευρύτερα οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ιδιαίτερα
εξοικειωμένοι με αυτή, είναι αναμενόμενο το ίδιο ακριβώς να συμβαίνει
και με τους μαθητές. Πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε, ότι τα
παραδοσιακά διδακτικά μέσα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να την
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αποδώσουν ως αποτέλεσμα μετακίνησης ενός αντικειμένου από μια θέση
του επιπέδου σε μια άλλη. Και αν - σε επίπεδο γυμνασίου - η δίπλωση
ενός διαφανούς χαρτιού είναι μια διαδικασία που προσδιορίζει με σχετική
ευκολία τη νέα θέση του αντικειμένου, η περίπτωση της περι στροφής γύρω
από ένα σημείο, δεν αποδίδεται το ίδιο εύκολα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται
για σύνθετο γεωμετρικό σχήμα. Αυτό το κενό, έρχονται να καλύψουν τα
περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας, τα διαθέσιμα εργαλεία των οποίων,
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία
αναπαραστάσεων αυτής της κίνησης, ευνοώντας αρχικά την εξοικείωση
των μαθητών με τα διαφορετικά είδη συμμετρίας - ιδιαίτερα σε
μικρότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης - ώστε στη συνέχεια να καταστεί
εφικτή η χρήση τους ως μεθόδου επίλυσης άλλων προβλημάτων.

Αξιοποίηση DGS στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων
Ο ρόλος του συρσίματος
Γενικότερα, η διείσδυση της τεχνολογίας στα Π.Σ. των μαθηματικών,
φαίνεται να προσφέρει νέες δυνατότητες μέσα από τη χρήση εργαλείων
που επιτρέπουν στο μαθητή να χειρισθεί άμεσα τα γεωμετρικά σχήματα,
με πιο σημαντική λειτουργία αυτή του συρσίματος. Μπορεί το ίδιο το
σύρσιμο να μην αποτελεί ‘εργαλείο’ κατασκευής, όμως η εφαρμογή του
πάνω στα γεωμετρικά αντικείμενα απαιτεί τη λήψη αποφάσεων για τη
συμπεριφορά τους καθώς αυτά μετακινούνται, ενώ ταυτόχρονα - σε
συνδυασμό με άλλα εργαλεία - δημιουργεί νέους τρόπους αιτιολόγησης
[4], νέες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων [11] και νέες - εναλλακτικές
προς τις παραδοσιακές - μεθόδους απόκτησης της γεωμετρικής γνώσης
[11].
Οι τρόποι με τους οποίους ο μαθητής σύρει τα γεωμετρικά αντικείμενα
δεν αποτελούν μια απλά παρατηρούμενη εξωτερικά ενέργεια, αλλά
περιγράφουν μια εσωτερική διανοητική δομή του λύτη και σχετίζονται
άμεσα με τη φάση επίλυσης ενός προβλήματος. Οι τρόποι αυτοί ,
μελετήθηκαν και ταξινομήθηκαν αρχικά από τους Arzarello et al [1] σε
επτά διαφορετικά είδη συρσίματος, που ξεκινούν από το σχηματισμό μιας
εικασίας και καταλήγουν στην επιβεβαίωσή της (περιπλανητικό,
δεσμευμένο, καθοδηγούμενο, κρυφού γεωμετρικού τόπου, γ ραμμής,
συνδεδεμένο και ελέγχου). Μια τροποποιημένη εκδοχή της παραπάνω
κατηγοριοποίησης - την οποία υιοθετούμε ως την πλέον συμβατή με το
περιεχόμενο της παρούσας εργασίας - προτείνεται από τις Baccaglini Frank & Mariotti [2]: (1) Περιπλανητικό/τυχαίο σύρσιμο
(wandering/random dragging), μέσω του οποίου αναζητούνται
ενδιαφέροντες σχηματισμοί η κανονικότητες στο σχήμα. (2) Σύρσιμο
διατήρησης (maintaining dragging), κατά το οποίο, ένα αντικείμενο
σύρεται έτσι, ώστε το σχήμα να διατηρεί κάποια ιδιότητα που
παρατηρήθηκε, καθιστώντας την ιδιότητα αυτή ως σταθερά που δεν
υπήρχε στα δεδομένα του προβλήματος, αλλά δημιουργήθηκε από το
σύρσιμο της προηγούμενης φάσης. (3) Σύρσιμο με ενεργοποιημένο ίχνος
(dragging with trace activated), σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα, που
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επιτρέπει τη δημιουργία εικασίας. (4) Σύρσιμο ελέγχου (dragging test),
με το οποίο σύρονται βασικά σημεία, ώστε το σχήμα που
κατασκευάσθηκε σε προηγούμενη φάση, να ελεγχθεί αν διατηρεί τις
επιθυμητές ιδιότητες.
Στις δραστηριότητες που παραθέτουμε και προτείνουμε στη συνέχεια,
αξιοποιούνται ιδιαίτερα οι τέσσερις παραπάνω μορφές συρσίματος σε όλη
τη διαδικασία επίλυσης και μάλιστα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της.
Γεωμετρικές κατασκευές και μετασχηματισμοί
Η διαδικασία μιας κατασκευής, η οποία είναι γνωστή ως αναλυτικοσυνθετική μέθοδος, περιλαμβάνει τα στάδια ‘ανάλυση → σύνθεση →
απόδειξη → διερεύνηση’. Χρησιμοποιούμε την ‘ανάλυση’ όταν η
κατασκευή του ζητούμενου σχήματος δεν είναι άμεσα φανερή: θεωρώντας
ότι η κατασκευή πραγματοποιήθηκε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε
σχέσεις ή ιδιότητες ανάμεσα στα δεδομένα μεγέθη του προβλήματος, με
τις οποίες μπορούμε να ανάγουμε τη ζητούμενη κατασκευή σε άλλες, που
είναι ήδη γνωστές, δηλαδή επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα σχήμα,
που να απορρέει από το αρχικό και να είναι ‘κατασκευάσιμο’. Πρόκειται
για μια διαδικασία ‘αποδόμησης’ του προς κατασκευή σχήματος, με μια
πορεία ‘από το άγνωστο προς το γνωστό’. Με βάση τα ευρήματα της
ανάλυσης, ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία, της ‘σύνθεσης’, όπου οι
επιμέρους κατασκευές, οδηγούν στη ζητούμενη, με πορεία αυτή τη φορά
‘από τα γνωστά προς τα ζητούμενα’. Στη συνέχεια, είναι η τυπική
‘απόδειξη’ αυτή που θα επιβεβαιώσει την ορθότητα της κατασκευής και
τέλος, η ‘διερεύνηση’, μελετά όλες τις περιπτώσεις που οι παράμετρ οι του
προβλήματος επιτρέπουν ή όχι την κατασκευή, το πλήθος των δυνατών
λύσεων και τις ειδικές περιπτώσεις.
Στο Γυμνάσιο, τα προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών είναι ελάχιστα
και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται χρήση της αναλυτικο -συνθετικής
μεθόδου, η οποία επίσης σπάνια χρησιμοποιείται και στο Λύκειο. Η
σημασία της μεθόδου αυτής, έχει υπογραμμισθεί, όχι μόνο για την
επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, αλλά και για την ευρύτερη χρήση
της, ως νοητικού εργαλείου. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι
ακόμα και η διαδικασία κατασκευής σχημάτων στα προβλήματα
γεωμετρίας – κυρίως γυμνασίου – είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη, καθώς
στις περισσότερες ασκήσεις των σχολικών βιβλίων τα σχήματα δίνονται
στους μαθητές.
Οι κατασκευές που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες με χρήση
DGS, ταξινομήθηκαν από την Healy [5] σε δυο είδη: (α) Οι ‘ανθεκτικές’
κατασκευές (robust constructions), οι οποίες έχουν συμπεριλάβει με
σωστό τρόπο τις ιδιότητες των γεωμετρικών αντικειμένων και μέσω του
συρσίματος ελέγχου διατηρούν τις ιδιότητες αυτές. Βοηθούν τον μαθητή
να διακρίνει τις ιδιότητες που είναι συμπτωματικές (οπτικές) από αυτές
που είναι απαραίτητες, καθώς και τις ιδιότητες που είναι πάντα αληθείς,
από άλλες πιο ειδικές [8]. β) Οι ‘εύπλαστες’ κατασκευές ( soft
constructions), δεν συμπεριλαμβάνουν όλες τις ιδιότητες των
γεωμετρικών αντικειμένων, ή έχουν υλοποιηθεί ‘οπτικά’. Για παράδειγμα,
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ένα τετράγωνο που παραμένει τετράγωνο καθώς σύρεται μια κορυφή του
(γιατί μετακινούνται συγχρόνως και οι άλλες κορυφές του) αποτελεί μια
‘ανθεκτική’ κατασκευή, ενώ ένα τετράγωνο που μεταβάλλεται σε τυχαίο
τετράπλευρο κατά το σύρσιμο μιας κορυφής του αποτελεί μια ‘εύπλαστη’
κατασκευή.
Ενώ μέχρι το 2000 οι ‘ανθεκτικές’ θεωρούνταν το βασικό πλεονέκτημα
των DGS, σταδιακά άρχισε να αναδεικνύεται η σημασία των ‘εύπλαστων’,
της συμπληρωματικότητάς τους με τις ανθεκτικές και της ανάγκης
διδακτικής τους αξιοποίησης.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην επίλυση προβλημάτων γεωμετρικών
κατασκευών, με χρήση της αναλυτικο-συνθετικής μεθόδου, η συμβολή των
DGS δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. Αυτήν ακριβώς τη διάσταση, θελήσαμε
να προσεγγίσουμε στην παρούσα εργασία, μέσα από ένα παράδειγμα που
επιλέξαμε από τη βιβλιογραφία, ειδωμένο υπό αυτό το πρίσμα και
επινοώντας μια ακόμα δραστηριότητα γεωμετρικής κατασκευής που
περιγράφει ξεκάθαρα και ενισχύει τις θέσεις μας γύρω από αυτό το
ζήτημα.
Κατά την επίλυση προβλημάτων κατασκευής με DGS, έχει επισημανθεί
από τον Hölzl [6], η ανάδυση τελείως διαφορετικών στρατηγικών από
τους μαθητές - σε σχέση με τις παραδοσιακές - μια εκ των οποίων
περιγράφει στο άρθρο του “How does ‘dragging’ affect the learning of
geometry”: Η κατασκευή πραγματοποιείται από το πρώτο στάδιο, αλλά
όχι πλήρως. Εάν οι συνθήκες είναι πολλές, παραλείπεται προσωρινά μία από
αυτές και με τις υπόλοιπες υλοποιείται μια ‘ημιτελής’ κατασκευή που όμως
ο δυναμικός χειρισμός της εμπεριέχει και κάποια ‘πλήρη -σωστά’
στιγμιότυπα. Το ίχνος θα αποκαλύψει σε ποια θέση βρίσκονται τα ‘σωστά’
στιγμιότυπα.

Σχήμα 1

Σχήμα 2

Ο Hölzl διαπίστωσε τη δυνατότητα αυτή, μέσα από την εργασία
δεκατετράχρονων μαθητών με το Cabri, στην ακόλουθη δραστηριότητα:
“Να κατασκευασθεί τετράγωνο ΑΒΓΔ, του οποίου δίνεται μια κορυφή Α
και η διαγώνιός του ΒΓ ανήκει σε δοσμένη ευθεία ε”. Είναι ενδιαφέρουσα
η προσέγγιση ενός μαθητή που περιγράφεται από τον Hölzl ως
ακολούθως: κατασκευάζει τετράγωνο με μια κορυφή το Α και τη δεύτερη
κορυφή του Β να είναι τυχαίο σημείο της διαγωνίου. Με την κατασκευή
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αυτή, ο μαθητής εγκαταλείπει την τρίτη προϋπόθεση, δηλαδή να ανήκει
και το σημείο Δ στην ευθεία ε (σχήμα 1). Μετακινεί το Β πάνω στην ε έως
ότου ‘πετύχει’ οπτικά την τρίτη προϋπόθεση (σχήμα 2). Το τετράγωνο
που έχει κατασκευάσει, είναι μεταβλητής πλευράς, με μοναδικό σταθερό
σημείο το Α και το Β να ‘ολισθαίνει’ πάνω στην ε. Πρόκειται δηλαδή - με
όρους Healy [5]- για μια ‘εύπλαστη’ κατασκευή, που σε κάποια θέση του
Β πληροί και την τρίτη προϋπόθεση, δηλαδή η διαγώνιος ΒΔ να ανήκει
στην ε. Ο δικός μας σχολιασμός πάνω στη στρατηγική του μαθητή, είναι
ότι αυτή η φάση, ουσιαστικά αντιστοιχεί στο ξεκίνημα της ‘ανάλυσης’,
δηλαδή στην παραδοχή ότι το ζητούμενο σχήμα κατασκευάσθηκε.

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Στη συνέχεια, ο Hölzl περιγράφει ότι ο μαθητής επαναλαμβάνει τη
διαδικασία ενεργοποιώντας το ίχνος στην κορυφή Δ (dragging with trace
activated κατά Baccaglini-Frank & Mariotti,) και παρατηρεί ότι το
μονοπάτι που ακολουθεί, είναι μια ευθεία κάθετη στην ε (σχήμα 3), πάνω
στην οποία οι διαφορετικές θέσεις του Δ, προκύπτουν από την
περιστροφή του Β γύρω από το Α κατά 90ο, αναδεικνύοντας τη
συμμετρία των Β και Δ ως προς τη διαγώνιο ΑΓ. Με αυτό τον τρόπο,
οπτικά διαπιστώνει και τη συμμετρία των Α και Γ ως προς τη διαγώνιο
ΒΔ (σχήμα 4), συνεπώς τη δυνατότητα κατασκευής του Γ. Έτσι,
επανερχόμενοι στο σχολιασμό μας, βλέπουμε ότι η διαδικασία της
‘ανάλυσης’ υποβοηθάται από τη χρήση των εργαλείων, ως προς την
εξεύρεση των ιδιοτήτων εκείνων που θα οδηγήσουν στη σύνθεση, απόδειξη
και διερεύνηση του προβλήματος. Ωστόσο, καθώς η ενερ γοποίηση του
ίχνους είναι μια απόφαση που προϋποθέτει εξοικείωση των μαθητών με τα
εργαλεία, όπως έχει δείξει η έρευνα των Baccaglini-Frank & Mariotti [2],
σπάνια είναι αυθόρμητη και συνήθως προτείνεται από τον εκπαιδευτικό.

Προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών
περιστροφή ως μέθοδος επίλυσης

σε

DGS:

η

Δραστηριότητες DGS αντίστοιχου χαρακτήρα υπάρχουν πολλές και
μπορούν να αξιοποιηθούν στο Α.Π.Σ. της Γεωμετρίας - κυρίως στο
Λύκειο - με τις οποίες η χρήση της αναλυτικο-συνθετικής μεθόδου θα
υποστηριχθεί από την αξιοποίηση των εργαλείων των DGS. Ενδεικτικά
αναφέρουμε την ακόλουθη: “Να κατασκευασθεί ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ,
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του οποίου η μια κορυφή είναι δοσμένο σημείο Α, η κορυφή Β ανήκει σε
κύκλο (Ο, ρ) και η κορυφή Γ σε ευθεία ε”. Η προτεινόμενη από εμάς
στρατηγική επίλυσης - κατά το παράδειγμα του Hölzl - είναι η ‘παράλειψη
της μιας από τις τρεις προϋποθέσεις’ για την
κατασκευή του ισοπλεύρου, δηλαδή η κατασκευή
ενός
‘εύπλαστου-ημιτελούς’
ισοπλεύρου
τριγώνου, μεταβλητής πλευράς, του οποίου η μια
κορυφή είναι το Α και η άλλη τυχαίο σημείο Β
του κύκλου (σχήμα 5). Ο μαθητής, σύροντας το
Β πάνω στον κύκλο, αυξομειώνει την πλευρά του
ισοπλεύρου και αλλάζει διαρκώς τη θέση του Γ
στο επίπεδο, έως ότου το Γ γίνει - οπτικά- σημείο της ε, κάτι που φαίνεται
να συμβαίνει σε δυο διαφορετικές θέσεις του Γ πάνω στην ε (σχήματα 6
και 7).

Σχήμα 6

Σχήμα 7

Η φάση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το ξεκίνημα της ‘ανάλυσης’ με
το συγκριτικό πλεονέκτημα - σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα - ότι έχει
ήδη προσδιορισθεί ότι οι λύσεις μπορούν να είναι και περισσότερες της
μιας. Εδώ, τα εργαλεία μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά, καθώς μέσα
από το σύρσιμο του Β, γίνεται εμφανές ότι οι διαδοχικές θέσεις του Γ
προκύπτουν μέσω περιστροφής των αντίστοιχων του Β, γύρω από το Α
κατά 60 ο .

Σχήμα 8
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Η ενεργοποίηση του ίχνους του Γ, καθώς το Β κινείται πάνω στον κύκλο
είναι η επόμενη στρατηγική (σχήμα 8), από την οποία φαίνεται ότι η
κορυφή Γ κινείται πάνω σε κύκλο, οπτικά ίσο με τον (Ο, ρ). Η τομή
αυτού του κύκλου με την ε, δίνει τις δυο θέσεις του Γ για τις οποίες
πραγματοποιείται η κατασκευή. Συνεπώς, το πρόβλημα μετατίθεται στην
εύρεση του κέντρου του κύκλου αυτού, ο οποίος εύκολα συνάγεται - με
βάση τα προηγούμενα - ότι προκύπτει από την περιστροφή του (Ο, ρ)
γύρω από το Α κατά 60 ο , άρα το ίδιο θα συμβαίνει και για το κέντρο του
Ο΄. Η εικασία αυτή, μπορεί να επιβεβαιωθεί και με τα έτοιμα εργαλεία
μετασχηματισμού των DGS. Η παραπάνω διαδικασία, κάνει εμφανή τη
σχέση των Α, Ο και Ο΄, παρέχοντας όλο το απαιτούμενο υλικό για τη
‘σύνθεση’. Ταυτόχρονα, η διερεύνηση του δυναμικού σχήματος, εκτός
από τη δυνατότητα εύρεσης των δυο λύσεων, εξετάζει την επιλυσιμότητά
του μέσω της αλλαγής της θέσης των σταθερών στοιχείων του σχήματος.
Για παράδειγμα, η μεταφορά της ευθείας ε στο σχήμα 10, δεν επιτρέπει
στον κύκλο (Ο΄, ρ) να τμήσει την ε και αναζητούνται οι συνθήκες
επίλυσης του προβλήματος.
Τόσο στο παράδειγμα του Hölzl, όσο και σε αυτό του ισοπλεύρου
τριγώνου, μέσα από το σύρσιμο αναδείχθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης
της περιστροφής ως μεθόδου για την
επίλυση προβλημάτων γεωμετρικών
κατασκευών. Παράλληλα, προτάθηκε η
στρατηγική της ‘κατασκευής με παράλειψη
προϋποθέσεων’,
που
δημιουργεί
‘εύπλαστα’ σχήματα, η κίνηση των
οποίων σταδιακά ‘συμπληρώνει τις
παραλήψεις’ και υποστηρίζει ισχυρά τη
διαδικασία
της
‘ανάλυσης’,
συγκεντρώνοντας
τα
απαραίτητα
στοιχεία για τη φάση της ‘σύνθεσης’.
Αναφερόμαστε λοιπόν, σε μια νέα
γεωμετρία, τόσο σε σχέση με το
Σχήμα 10
περιεχόμενο, όσο και τις στρατηγικές
που χρησιμοποιεί, η οποία μπορεί να
μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε μεθόδους της ευκλείδειας
γεωμετρίας, όπως την αναλυτικο-συνθετική, που αποτελεί εργαλείο για την
ανθρώπινη σκέψη.

Προβλήματα γεωμετρικών τόπων σε DGS
Το πρόβλημα του κρυμμένου θησαυρού: συμμετρία
και περιστροφή ως μέθοδος επίλυσης
Το πρόβλημα αυτό αποτελεί κλασσικό παράδειγμα για την αξιοποίηση
των DGS στην διδασκαλία των μαθηματικών (Τουμάσης - Αρβανίτης
[18], Σογιούλ [17], Νικολουδάκης - Σπάθης [15]) εξαιτίας της ‘μαγικής’
απρόσμενης δυναμικής εικόνας που το συνοδεύει. Το πρόβλημα τέθηκε
αρχικά από τον George Gamow το 1948 [3] και αναφέρει:
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Ένας ξεχασμένος χάρτης στη σοφίτα ενός παππού (σχήμα 11), παριστάνει
ένα έρημο νησί με έναν φοίνικα, μια φτελιά (σημείο Α) και μια βελανιδιά
(σημείο Β), καθώς και το σημείο Μ όπου κάποιοι πειρατές έκρυψαν τον
θησαυρό τους με τον εξής τρόπο: Ένας πειρατής μέτρησε τα βήματά του
από τον φοίνικα προς την φτελιά,
έπειτα έστριψε δεξιά 90 ο και
προχώρησε ίδιο πλήθος βημάτων
καταλήγοντας στο σημείο Α΄.
Όμοια κινήθηκε ένας δεύτερος
πειρατής από τον φοίνικα προς
την βελανιδιά, στρίβοντας όμως
αριστερά στο σημείο B, ο οποίος
κατέληξε στο Β΄. Το μέσο Μ του
Α΄Β΄ επιλέχθηκε ως το σημείο
ταφής του θησαυρού. Μετά από
Σχήμα 11
χρόνια, ο εγγονός που βρήκε τον
χάρτη στη σοφίτα του παππού του, μεταβαίνει στο νησί με σκοπό να
ξεθάψει τον θησαυρό. Εκεί αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα: ο φοίνικας
είχε καταστραφεί ολοσχερώς από κεραυνό και η θέση του ήταν αδύνατον
να εντοπισθεί. Πώς είναι δυνατόν να ανακαλύψει τον θησαυρό μονάχα από
τα άλλα δύο δέντρα;
Η εικόνα είναι πραγματικά ‘μαγική’ σε περιβάλλοντα DGS: Σέρνοντας το
σημείο Φ (η άγνωστη θέση του φοίνικα), οι θέσεις των Α΄, Β΄ επίσης
μεταβάλλονται, όμως, το μέσο Μ του Α΄Β΄ παραμένει αμετακίνητο. Ώστε
η θέση του δεν επηρεάζεται από την θέση του φοίνικα και ο ευτυχής
εγγονός μπορεί να εντοπίσει τον θησαυρό από μια τυχαία θέση για το Φ!
Για το πρόβλημα προτάθηκαν
διάφορες λύσεις (ιδιαίτερα
‘κομψή’ η πρόταση του
Srinivasan [12] με την χρήση
μιγαδικών). Η απλούστερη
γεωμετρική λύση, συσχετίζει
το Μ με τα άλλα δύο σταθερά
σημεία του σχήματος, τα Α
και Β, μέσω της ισότητας των
Σχήμα 12
ορθογωνίων
τριγώνων
ΦΑΛ=ΑΑ΄Γ και ΦΒΛ=ΒΒ΄Δ, όπως σκιαγραφείται στο σχήμα 12.
Όσο ‘μαγική’ ήταν η διατύπωση του προβλήματος σε περιβάλλον DGS,
τόσο κραυγαλέα είναι η ‘απουσία’ του DGS στην επίλυσή του,
τουλάχιστον μέχρι το σημείο να σχεδιαστούν οι προβολές όλων των
σημείων στην ευθεία ΑΒ (σημεία Γ, Κ, Λ, Δ).
Η ενεργοποίηση όμως του ίχνους των Α΄, Β΄ σε πρώτη φάση, αποκαλύπτει
ότι τα σημεία αυτά έχουν κέντρο συμμετρίας το Μ (φυσικά, αφού το Μ
είναι το μέσο του Α΄Β΄). Αν όμως ενεργοποιηθεί και το ίχνος του Φ
(συρόμενο σημείο), τότε αποκαλύπτεται η διπλή περιστροφή του Φ ως
προς το Α κατά 90 ο αριστερόστροφα και ως προς το Β κατά 90 ο
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δεξιόστροφα (σχήμα 13). Δεσμεύοντας το Φ σε τυχαίο τμήμα ΓΔ (σχήμα
14) οδηγούμαστε και στην τυπική απόδειξη: Τα τμήματα Γ΄Δ΄ και Γ΄΄Δ΄΄
στα οποία κινούνται τα Α΄ και Β΄ αντίστοιχα, είναι ίσα και παράλληλα
καθώς και τα δυο είναι ίσα και κάθετα με το ΓΔ. Οπότε το
παραλληλόγραμμο Γ΄Δ΄Γ΄΄Δ΄΄ έχει ως κέντρο το Μ, ένα σταθερό σημείο
(αν διατηρήσουμε το Γ σταθερό και το Δ μεταβαλλόμενο, είναι το μέσο
του Γ΄Γ΄΄).

Σχήμα 13

Σχήμα 14

Στην παραπάνω απόδειξη, το δεσμευμένο σύρσιμο του Φ και τα ίχνη των
σημείων, ανέδειξαν τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς που κρύβονταν
πίσω από την ‘μαγική’ εικόνα, αλλά και κάτι ακόμα: η κεντρική συμμετρία
είναι δυνατόν να προκύψει ως σύνθεση δύο περιστροφών. Το «υπό ποιες
γωνίες», μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω, όπως αναλύουν οι
Νικολουδάκης και Σπάθης [15]. Ίσως να μην αναμένουμε οι μαθητές μας
να εμπνευστούν καμία από τις δύο λύσεις που παρουσιάσαμε. Όμως η
δεύτερη βασίζεται σε τεχνικές που είναι δυνατόν να διδαχθούν, αρκεί να
λάβει χώρα ο κατάλληλος σχεδιασμός.
Ένα πρόβλημα με ορθογώνιο τρίγωνο: περιστροφή
και μετατόπιση ως μέθοδος επίλυσης
Το δεύτερο πρόβλημα γεωμετρικού τόπου που επιλέξαμε συνδυάζει
περιστροφή και μετατόπιση: Η κορυφή Α της ορθής γωνίας ενός
ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ περιστρέφεται κατά 60 ο γύρω από το Β
αριστερόστροφα και κατά 60 ο γύρω από το Γ δεξιόστροφα, δίνοντας τα
σημεία Δ και Ε αντίστοιχα (σχήμα 15). Οι παράλληλες από το Δ προς
την ΑΒ και από το Ε προς την ΑΓ τέμνονται στο Ζ. Ποιος είναι ο
γεωμετρικός τόπος του Ζ εάν το Α κινηθεί στον κύκλο διαμέτρου ΒΓ;
Καθώς σέρνουμε το Α επάνω στον κύκλο, η δυναμική εικόνα υποδεικνύει
πως το ΖΑ διατηρεί μήκος και προσανατολισμό (είναι πάντα κάθετο στο
ΒΓ), άρα ο κύκλος που διαγράφει το Ζ είναι μια μετατόπιση του αρχικού
κύκλου κατά διάνυσμα κάθετο στο ΒΓ. Η μετατόπιση γίνεται ακόμα π ιο
εμφανής όταν αποτυπώνεται το ίχνος των σημείων Α και Ζ.
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Σχήμα 15

Σχήμα 16

Εφόσον τα Δ και Ε προέκυψαν από περιστροφές του Α, κι αυτά
διαγράφουν ίσους κύκλους με τον αρχικό. Μια πιο προσεκτική ματιά
στους τέσσερις κύκλους και τα σημεία τομής τους (σχήμα 16)
συμπληρώνει την εικόνα: Αν το ΒΓ περιστραφεί αριστερόστροφα γύρω
από το Β και δεξιόστροφα γύρω από το Γ θα σχηματιστεί ισόπλευρο
τρίγωνο που η τρίτη κορυφή, η απέναντι της ΒΓ, (το σημείο τομής των
κύκλων που διαγράφουν τα Δ και Ε) είναι το κέντρο του μετατοπισμένου
κύκλου (γεωμετρικός τόπος του Ζ). Το μέτρο της μετατόπισης εξάγεται
από την απόσταση των κέντρων των δύο κύκλων (αρχικού και
μετατοπισμένου), ίσο δηλαδή με
. Ας παρατηρήσουμε εδώ πόσο
σημαντικό ήταν να εστιάσουμε στις δύο περιστροφές του ΒΓ για να
προδιορίσουμε το μέτρο της μετατόπισης και το κέντρο του ζητούμενου
κύκλου, ώστε εν τέλει να είμαστε σε θέση να τον κατασκευάσουμε.
Μια παραλλαγή του παραπάνω προβλήματος είναι να μην απαιτήσουμε το
ΒΓ να είναι διάμετρος, αλλά να είναι απλώς μια τυχαία χορδή ενός
σταθερού κύκλου. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει μεταφορά, αλλά
ομοιοθεσία, ενώ πάλι τα σημεία τομής των κύκλων είναι σημαντικά, καθώς
προσδιορίζουν την θέση των άκρων της ομοιόθετης χορδής της ΒΓ και
του μέσου της.
Η σύζευξη των δύο προβλημάτων γεωμετρικών τόπων
Ας θέσουμε ακόμα ένα πρόβλημα
γεωμετρικού τόπου που ουσιαστικά
συνδυάζει
τα
δύο
προηγούμενα:
Θεωρούμε κάθετα τμήματα ΑΒ και ΑΓ
(σχήμα 17). Το σημείο Δ προκύπτει από
την περιστροφή του Α γύρω από το Β
κατά 90 ο αριστερόστροφα, ενώ το σημείο
Ε προκύπτει από την περιστροφή του Α
Σχήμα 17
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γύρω από το Γ κατά 90 ο δεξιόστροφα. Στα σημεία Δ και Ε φέρνουμε τις
κάθετες στις ΔΒ και ΕΓ αντίστοιχα, που τέμνονται στο Ζ. Λαμβάνοντας
επί της ΔΖ σημείο Η με ΖΗ=ΑΒ και επί της ΖΕ σημείο Θ με ΖΘ=ΑΓ,
διαπιστώνουμε σε περιβάλλον DGS πως κατά την κίνηση του Α σε
ημικύκλιο διαμέτρου ΒΓ (ώστα να διατηρείται η καθετότητα των ΑΒ,
ΑΓ), τα Η και Θ παραμένουν σταθερά. Γιατί; Αρκεί να εντοπίσουμε τα
δύο ‘κρυμμένα’ τετράγωνα: Στο πρώτο οι τρεις κορυφές είναι τα
μεταβλητά σημεία Δ, Ζ, Ε, ενώ στο δεύτερο οι κορυφές είναι τα σταθερά
σημεία Η, Θ, Γ, Β. Και τα δυο έχουν κοινό κέντρο, το σημείο που οι
πειρατές έκρυψαν τον θησαυρό τους (αν θεωρήσουμε ότι ο φοίνικας
αντιστοιχεί στο σημείο Α).

Συμπεράσματα
Οι δραστηριότητες στις οποίες αναφερθήκαμε - κάποιες μέσα από τη
διεθνή έρευνα, ειδωμένες μέσα από τη δική μας οπτική και κάποιες που
προτάθηκαν από εμάς - είχαν ως χαρακτηριστικό τη χρήση των εργαλείων
των DGS ως αναπόσπαστου μέρους της διαδικασίας επίλυσης. Το
«σύρσιμο με ενεργοποιημένο ίχνος» φαίνεται να είναι μια δυνατότητα των
DGS, που σε συνδυασμό με την ύπαρξη ημιτελών – εύπλαστων
κατασκευών, μπορεί να προσφέρει στο μαθητή πολύτιμα συνθετικά για
την τυπική απόδειξη. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τους μετασχημ ατισμούς,
ανάγοντάς τους σε μέθοδο για την επίλυση προβλημάτων γεωμετρικών
τόπων και κατασκευών.
Εστιάσαμε ιδιαίτερα σε στρατηγικές αξιοποίησης των μετασχηματισμών,
οι οποίες δεν συνηθίζονται στην παραδοσιακή μαθηματική τάξη και
βέβαια δεν θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι μπορούν να ενταχθούν με
ευκολία σε αυτήν. Απαιτούν την εξοικείωση αρχικά των εκπαιδευτικών με
τα εργαλεία, ώστε σταδιακά να εισαγάγουν τους μαθητές στη χρήση τους
και στη συνέχεια να τους καταστήσουν ικανούς να αναπτύξουν αυτού του
τύπου τις στρατηγικές επίλυσης. Η μύηση των μαθητών σε
δραστηριότητες όπως αυτές στις οποίες αναφερθήκαμε, είναι μια
μακρόπνοη διαδικασία που απαιτεί αντίστοιχες αλλαγές στα Π.Σ. των
μαθηματικών. Ωστόσο, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερευνητική
εφαρμογή τους στα Πειραματικά Σχολεία, ενδεχομένως στην αρχή σε
επίπεδο ομίλων. Αναφέρουμε ενδεικτικά, το περιεχόμενο ενός τέτοιου
ομίλου για το Λύκειο:
Διδασκαλία των γεωμετρικών μετασχηματισμών με DGS (μεταφορά,
συμμετρία ως προς άξονα, συμμετρία ως προς σημείο, περιστροφική
συμμετρία, ομοιοθεσία).
Σύνθεση σχημάτων από απλά με εφαρμογή μετασχηματισμών (για
παράδειγμα συζήτηση για τον τρόπο κατασκευής των κανονικών
πολυγώνων με διαδοχικές περιστροφές ενός ισοσκελούς τριγώνου
γύρω από την κορυφή του)
Οι μετασχηματισμοί ως εργαλείο προσδιορισμού γεωμετρικών τόπων
(παραδείγματα όπως αυτά που εκθέσαμε στο παρόν άρθρο)
Γεωμετρικές κατασκευές που αξιοποιούν τους μετασχηματισμούς
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(όπως όσα αναφέρθηκαν στο παρόν άρθρο, το πρόβλημα του Fagnano
στο [16] και άλλα στα [13], [14])
Ο μετασχηματισμός της αντιστροφής, Αρχιμήδους άρβυλος,
προβλήματα του Απολλωνίου με εφαπτόμενους κύκλους.
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Περίληψη Τα αρχικά STEM αποδίδουν του όρους: Φυσικές
Επιστήμες (S, science), Τεχνολογία (T, technology), Σπουδές
Μηχανικού (E, engineering), και Μαθηματικών (M, mathematics).
Στην εργασία θα αναλυθεί το πλαίσιο STEM, το οποίο προ(σ)καλεί
την εκπαιδευτική κοινότητα των επονομαζόμενων και θετικών
επιστημών να συνεργαστεί, προσφέροντας στους μαθητές της μια
πολυπαραμετρική διδακτική εμπειρία, ικανή να ανταποκριθεί με
επάρκεια στο ρίσκο που επιβάλλουν η κοινωνία της μάθησης, της
πληροφορίας και της γνώσης του 21ου αιώνα. Περαιτέρω στην
εργασία θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σενάριο παραγωγής
περιεχομένου STEM, με κοινό παρονομαστή τα Μαθηματικά.
Λέξεις κλειδιά : STEM, Μάθηση με Διερεύνηση, Παλμογράφος,
Τεχνολογία.

Εισαγωγή
Η εργασία μας αφορά στην παρουσίαση μαθηματικού περιεχομένου, το οποίο
διασυνδέει τους τομείς : Φυσικές Επιστήμες (S, science), Τεχνολογία (T,
technology), Σπουδές Μηχανικού (E, engineering), και Μαθηματικών
(M, mathematics) . Η προσπάθεια αυτής της διασύνδεσης, είναι
γενικότερη και διεθνώς αποδίδεται με τα αρχικά STEM. Η μορφή που
λαμβάνει αυτή η διασύνδεση, μπορεί να μεγεθύνεται πολύ περισσότερο
από την παραγωγή διεπιστημονικού και διαθεματικού περιεχομένου για
κάθε μία από τις συνιστώσες της, και να λαμβάνει τη μορφή μίας
«εταιρικής σχέσης», στην οποία εμπλέκονται σχολεία, πανεπιστήμια,
εκπαιδευτικές αρχές, γονείς, μουσεία καθώς και γενικότερα πάροχοι μη
τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης, ο κόσμος της εργασίας και τέλος οι
τοπικές κοινωνίες. Η εικόνα 1 απεικονίζει αυτό το εύρος.
Οι προσπάθειες STEM, που συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων
(δες MSP- MASCIL), επιδιώκουν να βελτιώσουν τα μαθησιακά
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επιτεύγματα, να μειώσουν σημαντικά κενά στην επίδοση, στα Μαθηματικά
και στις Φυσικές Επιστήμες, μεταξύ μαθητών διαφορετικών
ενδιαφερόντων αλλά και απόδοσης στα γνωστικά αυτά πεδία.

Μια ματιά στους αριθμούς (NSF, 2010)
Σήμερα στις ΗΠΑ:
• Πάνω από 900 διευθύνσεις σχολείων, με 4.200 σχολεία, εργάζονται σε
επίπεδο σχολείου για τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης στο
STEM.
• Αυτό σημαίνει δυνητικά περί τα 5 εκατομμύρια μαθητές.
• Αφορά περίπου 147.000 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
• Συμμετέχουν πάνω από 200 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Εμπλέκονται σε συνεργασίες πάνω από 2.600 μέλη ΔΕΠ, καθώς και
μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές που συμβάλλουν στις
προσπάθειες του STEM
• Υποστηρίζονται ενεργές συνεργασίες σε 39 πολιτείες.
Στη συνέχεια της εργασίας μας, δεν θα επιχειρηματολογήσουμε
περαιτέρω για τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις τέτοιων σχέσεων,
αλλά θα περιοριστούμε στην θεωρητική τεκμηρίωση και στην πρακτική
επίδειξη παραγωγής περιεχομένου κατάλληλου για διδασκαλίες STEM.
Και ενώ αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα επιτυγχάνονται στην Αμερική, η
Ευρώπη φαίνεται να είναι προσκολλημένη ακόμη σε παλιές διχοτομίες, με
προεξάρχουσα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [3] που θεωρεί
ότι:
«Στη διδασκαλία των μαθηματικών, η εκπαιδευτική
κοινότητα αναφέρεται συχνά στη “Μάθηση Βασισμένη
στα Προβλήματα- Problem Based Learning (PBL)” και
όχι “Μάθηση Βασισμένη στη Διερώτηση - InquiryBased Learning (IBL)”. Στην πραγματικότητα, στα
μαθηματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ένα
πρόβλημα για την μάθηση ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, η
χρήση των πειραμάτων είναι πιο δύσκολη. … Το IBL
στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι μια
προσέγγιση που βασίζεται σε προβλήματα, αλλά
επεκτείνεται περισσότερο με τη σπουδαιότητα της
σημασίας που δίνεται στην πειραματική προσέγγιση».

Θεωρητικό πλαίσιο
Κατά τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει μια αύξηση του εκπαιδευτικού
ερευνητικού ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της δυνατότητας της
ενσωμάτωσης στοιχείων των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.
Ο Hans-Georg Steiner [10] συζητώντας για τις σχέσεις των Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών διαπιστώνει ότι τα μαθηματικά και οι επιστήμες
αντιμετωπίζονται ως αυτόνομα και ξεχωριστά μαθήματα του σχολείου.
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Επιπλέον στα αποτελέσματα των τομέων «διδακτική των μαθηματικών»
και «διδακτική των φυσικών επιστημών» είναι φανερή η μη ύπαρξη
κάποιου συνδετικού κρίκου. Οι Wicklein και Schell [11] σε ένα έγγραφο
αναφοράς για τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις των Μαθηματικών, των
Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι " ... τέτοια διεπιστημονικά έργα δημιουργούν μια
θετική διαφορά σε δασκάλους και μαθητές ... με αύξηση των κινήτρων των
μαθητών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη μάθηση». Ο Kaput [5]
συζητά την αξιοποίηση της Τεχνολογίας στη σύνδεση των Μαθηματικών
με αυθεντικές εμπειρίες: «Οι διαδραστικές και αναπαραστατικές
δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών και ο πλαστικός τρόπος αξιοποίησής
τους καθιστούν δυνατό το χειρισμό μιας μεγάλης ποικιλίας δύσκολων ή
και αφαιρετικών μαθηματικών οντοτήτων, όπως τα γραφήματα, ως να ήταν
φυσικά αντικείμενα».
Γνώση του περιεχομένου από τους εκπαιδευτικούς
και ποιότητα της διδασκαλίας
Η γνώση του περιεχομένου των Μαθηματικών/Φυσικών Επιστημών
επηρεάζει την αξιοποίηση προσπαθειών STEM. Οι εκπαιδευτικοί που
κατέχουν το περιεχόμενο στην ειδικότητά τους (Μαθηματικά/Φυσικές
Επιστήμες) είναι πιο ευεπίφοροι να υιοθετήσουν λογικές STEM [4][8].
Οι λογικές STEM έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις διδακτικές αποφάσεις των
μαθηματικών. Συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με
μαθηματικές αναπαραστάσεις, οι οποίες «ξεκαθαρίζουν» το εύρος
μαθηματικών εννοιών, αποτρέπουν τη νόθευσή τους, ενισχύουν περαιτέρω
τη κατανόηση των μαθητών, και επιτρέπουν την επέκτασή τους [13].
Επιπλέον, τέτοιες πρακτικές επικεντρώνονται λιγότερο σε αλγοριθμικές
διαδικασίες ρουτίνας εστιάζοντας περισσότερο στη κατανόηση των
μαθηματικών εννοιών. Τα περιβάλλοντα STEM, τέλος, είναι δυνατόν να
ενισχύσουν τη συνεργασία των μαθητών.
Ομοίως , στον τομέα της Επιστήμης, η λογική του STEM διευκολύνει τους
μαθητές να θέτουν ερωτήματα, να προτείνουν εναλλακτικές εξηγήσεις,
και να εμπλέκονται σε πρόσθετες διερευνήσεις. Κατά το σχεδιασμό
μαθημάτων STEM οι καθηγητές φυσικών επιστημών έχουν τη δυνατότητα
να οικοδομήσουν «μια ιστορία» παρουσιάζοντας τις έννοιες σε μια λογική
ακολουθία [13].
Στο τομέα της τεχνολογίας τα χειροπιαστά φυσικά υλικά, όπως όγκοι,
πλακάκια, μολύβια, συσκευές , είναι διδακτικά μέσα πανταχού παρόντα
για την υποστήριξη της μάθησης στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα της
σχολικής ηλικίας σε όλους του πολιτισμούς. Η έρευνα έχει βοηθήσει να
εντοπιστούν τα δυνητικά οφέλη από την αξιοποίησή τους, αλλά δεν έχει
δυστυχώς ακόμα προσδιορίσει με σαφήνεια συγκεκριμένους μηχανισμούς
μάθησης, ενώ τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία δεν μπορούν από μόνα
τους να στηρίξουν προτεινόμενες πρακτικές [2]. Έχει, μάλιστα,
διατυπωθεί η άποψη ότι η χρήση των διδακτικών αυτών μέσων μπορεί
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ακόμη και να εμποδίσει τη μάθηση. Η κατανόηση του ρόλου των
χειροπιαστών υλικών, έχει λάβει νέα ώθηση με την ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου οι παραγόμενες αναπαραστάσεις
συνήθως «χειραγωγούνται» με το ποντίκι και / ή το πληκτρολόγιο. Η
εμφάνιση αυτών των «εικονικών» αναπαραστάσεων έχει καθοδηγήσει
σημαντικές έρευνες και έχει δημιουργήσει μεγάλο όγκο εκπαιδευτικού
λογισμικού. Εντούτοις, αν και αυτά τα εικονικά περιβάλλοντα
δημιουργούν μια συναρπαστική σειρά από νέες δυνατότητες για την
υποστήριξη της μάθησης, δεν είναι σαφές πώς αυτή η πιο έμμεση μορφή
της διεπαφής χρήστη-υπολογιστή θα μπορούσε να επηρεάσει τη μάθηση
των παιδιών σε σύγκριση με την άμεση «χειραγώγηση» των φυσικών
αντικειμένων [6].

Εφαρμογή ενός πολυπαραμετρικού σεναρίου βασισμένου στα
Μαθηματικά
Ακολουθώντας το πλαίσιο που αναπτύχθηκε προηγουμένως και
προκειμένου να δημιουργήσουμε ποιοτικό υλικό για την υποστήριξη μιας
διδασκαλίας STEM, αναπτύξαμε ένα πολυπαραμετρικό σενάριο, με κύριο
υπόβαθρο τα μαθηματικά, βασισμένο στην υλη μαθημάτων της Β΄
Λυκείου.
Το σενάριο παρουσιάζεται στο εννοιολογικό δίκτυο-χάρτη της εικόνας 2.
Στην πρώτη κάθετη στήλη του χάρτη (με τα μωβ βέλη) παρουσιάζεται η
παραδοσιακή προσέγγιση των αντικειμένων, όπου ενώ αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ και ενδεχομένως ο παλμογράφος, δεν επιδιώκεται η δι ασύνδεση των
μαθηματικών και των φυσικών εννοιών και διαδικασιών. Στη δεύτερη
στήλη του πίνακα (με τα κόκκινα βέλη και τα αρχικά S-T-E-M) θα
περιγράψουμε τις κύριες διασυνδέσεις αυτού του χάρτη, όπου αξιοποιείται
η προσέγγιση STEM.
Από το S στο Τ-1 και κατόπιν στο Μ
Από το S στο T-1 μελετάται η κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων σε
ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία με τη βοήθεια προσομοιώσεων. Οι
μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί στην Α΄ Λυκείου τους 3 νόμους Νεύτωνα
και γνωρίζουν, ότι αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα
σώμα είναι διάφορη του μηδενός το σώμα θα αποκτήσει επιτάχυνση,
επίσης αν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν ή δεν ασκείται δύναμη
σ' ένα σώμα, αυτό κινείται με σταθερή ταχύτητα ή ηρεμεί. Γνωρίζουν
επίσης από την ύλη που έχουν διδαχθεί στο κεφάλαιο της Κινηματικής
της Α΄ Λυκείου, τις εξισώσεις των ευθυγράμμων κινήσεων (Ομαλής και
Ομαλά Επιταχυνόμενης ). Τέλος έχουν μελετήσει στην Β΄ Λυκείου την
Κυκλική Ομαλή Κίνηση και την έννοια της κεντρομόλου δύναμης. Παρ΄
όλα αυτά δυσκολεύονται να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις τους στην
περίπτωση της κίνησης φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε ομογενές
ηλεκτρικό και ομογενές μαγνητικό πεδίο και με τη βοήθεια αυτής της
γνώσης να μελετήσουν την κίνηση. Με τη βοήθεια κατάλληλης
προσομοίωσης του λογισμικού Interactive Physics οι μαθητές μελετούν
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την κίνηση του ηλεκτρονίου, αφ' ενός μεν στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο,
αφ' ετέρου δε στο μαγνητικό. Μέσα από τη δομή του σεναρίου και τα
φύλλα εργασίας που το συνοδεύουν, δίνεται η δυνατότητα στον
διδάσκοντα να προσαρμόσει το επίπεδο πολυπλοκότητας του σεναρίου
ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων, των δυνατοτήτων και των
ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών της τάξης του. Σε κάθε περίπτωση οι
μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων στους υπολογιστές του
εργαστηρίου Πληροφορικής [14], όπου καλούνται να προβλέψουν το
είδος και την τροχιά της κίνησης του ηλεκτρονίου με βάση τις γνώσεις
τους και στη συνέχεια να επαληθεύσουν τις θεωρητικές τους προβλέψεις
με τη βοήθεια της οπτικοποίησης που προσφέρει το λογισμικό Interactive
Physics και να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας.
O διδάσκων βοηθά τους μαθητές/τριες παρέχοντας, μέσω σχετικής
παρουσίασης, τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις για τη δύναμη
Lorentz και συζητώντας με την ολομέλεια της τάξης [14], τις διάφορες
περιπτώσεις επίδρασής της στην κίνηση ηλεκτρονίου μέσα σε ομογενές
μαγνητικό πεδίο. Ως εναλλακτική λύση για την υλοποίηση του σεναρίου,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο Διαδραστικός Πίνακας ή ο
Βιντεοπροβολέας και ένας Η/Υ [1].
Με τη μελέτη των τροχιών των φορτισμένων σωματιδίων, στη κατεύθυνση
των μαθηματικών γίνεται εφαρμογή των κωνικών τομών, κύκλος (εικόνα 3)
και παραβολή (εικόνα 4), που περιγράφονται από τις τροχιές της κίνησης
των φορτισμένων σωματιδίων στα πεδία [9].
Από το S στο Ε και κατόπιν στο Μ
Στην κατεύθυνση της τεχνολογίας η πορεία από το S στο E εξηγεί την
αρχή λειτουργίας του παλμογράφου (εικόνα 5) [12]. Ο παλμογράφος θα
αξιοποιηθεί συστηματικά στη συνέχεια της εργασίας μας (από το S στο
Μ).
Απο το E στο T-2 και κατοπιν στο Μ
Η μετάβαση αυτή σχετίζεται, με την μετατροπή ρεαλιστικών αντικειμένων
σε ψηφιακά στην περίπτωσή μας αφορά την ψηφιοποίηση-οπτικοποίηση
(visualization) του παλμογράφου με το λογισμικό Geogebra.Το πως
αυτής της μετατροπής, καθώς και το πέρασμα στην τριγωνομετρία θα
αναπτυχθούν στο Β΄ μέρος της παρουσίασης.

Συμπεράσματα
Το ακρωνύμιο STEM δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αντανακλά
μια «επιθετική» ενέργεια ή μια «καθυστερημένη» αντίδραση στον
παραδοσιακό διαχωρισμό των ακαδημαϊκών πειθαρχιών. Φαίνεται όμως,
σε κάθε περίπτωση, να αναζητά την «ανακαίνιση» των προγραμμάτων
σπουδών για την επιστήμη και τα μαθηματικά. Προς την κατεύθυνση αυτή
αναζητείται περιεχόμενο ανάλογων προδιαγραφών. Αυτό επιδίωξε και η
παρούσα εργασία, ώστε να συνεισφέρει στον προβληματισμό και τον
αναστοχασμό που παγκόσμια υπάρχει γύρω από το ακρωνύμιο αυτό.
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Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας
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Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
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Περίληψη. Η τριγωνομετρία είναι μια από τις δυσκολότερες
μαθηματικές ενότητες που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του
Λυκείου. Εξ' αιτίας των αφηρημένων εννοιών που εμπλέκονται και
της έλλειψης σύγχρονων πρακτικών εφαρμογών πολλοί μαθητές είτε
αδιαφορούν είτε περιορίζονται σε μια στείρα απομνημόνευση
κανόνων και πρακτικών. Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του
φαινομένου, σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια διαθεματική
διδακτική προσέγγιση βασισμένη στις αρχές της μάθησης με
διερώτηση η οποία ενσωματωνει στοιχεια απο την λογικη STEM
(Science - Technology - Engineering - Mathematics) που εμπλέκει
την έννοια της τριγωνομετρικής συνάρτησης, με ένα σύγχρονο
τεχνολογικό εργαλείο, τον Παλμογράφο. Για την προσομοίωση της
λειτουργίας του παλμογράφου χρησιμοποιείται το γνωστό λογισμικό
δυναμικών αναπαραστάσεων Geogebra.
Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία,
Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Εισαγωγή
Είναι αποδεκτό ότι η Άλγεβρα είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα
που προσφέρονται στους μαθητές του Λυκείου, τόσο για τη γενικότερη
μαθηματική κατάρτισή τους, όσο και για την προετοιμασία τους για τη
δοκιμασία των Πανελλαδικών εξετάσεων. Το σχετικό πρόγραμμα
σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν βασικές
μαθηματικές δεξιότητες αλλά και να έρχονται σε επαφή με δύσκολες
έννοιες, απο τα κεφαλαια των πιθανοττήτων, συναρτήσεων, γραμμικών
συστήματων, τριγωνομετρίας, κ.λπ., οι οποίες είναι θεμελιώδεις για ένα
πλήθος επιστημών [3]. Πολλές από αυτές τις έννοιες, όμως,
παρουσιάζονται αποσπασματικά, χωρίς να φαίνεται η σύνδεση μεταξύ
τους, αλλά και μεταξύ των άλλων επιστημονικών αντικειμένων. Επιπλέον,
οι σχετικές εφαρμογές είτε στην καθημερινή ζωή, είτε σε πραγματικά
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επιστημονικά ή τεχνολογικά προβλήματα παρουσιάζονται ελάχιστα ή και
καθόλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του ενδιαφέροντος από
την μεριά των μαθητών και τον αποπροσανατολισμό της μαθησιακής
διαδικασίας, αφού οι περισσότεροι συνήθως περιορίζονται σε μια στενή,
φροντιστηριακού
τύπου,
προσέγγιση
του
μαθήματος.
Είναι
χαρακτηριστικό ότι ακόμη και άριστοι μαθητές δυσκολεύονται να
αξιοποιούν μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες (στις οποίες είναι
ικανότατοι) για να επιλύσουν ένα απλό πρακτικό πρόβλημα. Οι ίδιοι
μαθητές όμως όταν καλούνται να επιλύσουν ένα αφηρημένο μαθηματικό
θέμα ή μια δύσκολη άσκηση ανταποκρίνονται ικανοποιητικότατα
συνδυάζοντας κανόνες από προηγούμενες γνωστές ασκήσεις. Επιπλέον, η
στείρα αποστήθιση κανόνων και μεθοδολογίας ασκήσεων είναι αντίθετη
προς τον βασικό σκοπό τους μαθήματος, την ανάπτυξη της μαθηματικ ής
σκέψης [14, 15].
Με σκοπό την επίλυση τέτοιων θεμάτων, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
αξιοσημείωτες προσπάθειες ώστε να προωθηθεί η διερευνητική μάθηση
στη μαθηματική εκπαίδευση, κυρίως με τη χρήση των ΤΠΕ [9]. Έτσι έχει
δημιουργηθεί
ένας
μεγάλος
αριθμός
σεναρίων
πολλαπλών
αναπαραστάσεων, βασισμένων στις αρχές της μάθησης βασισμένης στη
διερώτηση [1]. Λίγα όμως από αυτά τα σενάρια εξετάζουν τη διαδικασία
μαθηματικής
μοντελοποίησης
πραγματικών
και
επιστημονικών
προβλημάτων, αλλά και τη διασύνδεση της μαθηματικής γνώσης με ά λλες
επιστήμες, ακόμα και στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος
σπουδών [4]. Έτσι η παρουσίαση των μαθηματικών στο Λύκειο παραμένει
γενικά αποκομμένη από το βασικό σκοπό για τον οποίο αυτά
αναπτύχθηκαν.
Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων και της
προώθησης της έννοιας της μαθηματικής μοντελοποίησης πραγματικών
προβλημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Ζάννειο Πρότυπο
Λύκειο λειτουργούν εδώ και δύο χρόνια Όμιλοι Αριστείας σχετικού
περιεχομένου (http://sima-club.weebly.com). Οι συμμετέχοντες μαθητές
εμπλέκονται σε διαθεματικές δραστηριότητες που συνδέουν τα
μαθηματικά με άλλες επιστήμες (όπως η Αστρονομία και η
Πληροφορική), αλλά και με πιο πρακτικά προβλήματα στα πλαίσια των
αρχών της διδασκαλίας STEM.
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε μια από τις δραστηριότητες που
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτών των ομίλων. Η δραστηριότητα αυτή
συνδέει την ύλη της τριγωνομετρίας της Β΄ Λυκείου και ειδικότερα την
έννοια της τριγωνομετρικής συνάρτησης, με τις έννοιες της περιόδου και
της συχνότητας από την κυματική, μέσω της λειτουργίας του
παλμογράφου, μιας συσκευής που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πολλούς
τομείς τεχνολογίας και έρευνας (εικόνα 1) [8]. Είναι γνωστό ότι η
τριγωνομετρία όπως μελετάται στα προγράμματα σπουδών των
περισσότερων χωρών δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές [2, 7]. Τόσο οι
αφηρημένες έννοιες που εμπλέκονται, όσο και η έλλειψη εμπειρίας από
την καθημερινότητα περιορίζουν τις δυνατότητες κατανόησης πολλών
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μαθητών. Για το σκοπό αυτό έχει προταθεί πλήθος τεχνικών που
συνδυάζουν μάθηση με εφαρμογή και διερεύνηση [2, 15, 16], είτε τεχνικές
πολλαπλών αναπαραστάσεων και δυναμικών λογισμικών, όπως το
Geogebra, και άλλα [7, 11, 18], είτε ακόμη και δυνατότητες λογισμικών
τύπου CAS [13, 5]. Ελάχιστα (ή και καθόλου) έχει διερευνηθεί το θέμα
της διδασκαλίας τριγωνομετρικών συναρτήσεων σε σύνδεση με άλλες
επιστήμες και την τεχνολογία, παρά το πλήθος πλεονεκτημάτων που μια
τέτοια προσέγγιση μπορεί να προσφέρει, ιδιαίτερα στο θέμα της
προσφορά κινήτρων προς τους μαθητές και της σύνδεσης των
μαθηματικών εννοιών με έννοιες της σύγχρονης καθημερινότητας
(μουσική, εικόνα, τηλεπικοινωνίες, κ.λ.π.).
Η ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα που αναπτύσσεται παρακάτω μπορεί
να υλοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε εργαστήριο Η/Υ, χωρίς τη χρήση της
πραγματικής συσκευής. Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει σε
Geogebra μια προσομοίωση της λειτουργίας του παλμογράφου,
προσαρμόζοντας κατάλληλες δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν
οι ομάδες [6]. Το παρόν άρθρο οργανώνεται ως εξής: Η παράγραφος 2
περιέχει μια σύντομη αναφορά στις αρχές λειτουργίας του παλμογράφου.
Στην παράγραφο 3 αναπτύσσεται το κυρίως διδακτικό σενάριο, ενώ η
παράγραφος 4 περιέχει κάποια συμπεράσματα.

Αρχές λειτουργίας του Παλμογράφου
Ο παλμογράφος (oscilloscope) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία
μελέτης και μέτρησης της εναλλασσόμενης και συνεχούς ηλεκτρικής
τάσης και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πλήθος εφαρμογών της επιστήμης
και της τεχνολογίας [8]. Συνήθως, χρησιμοποιείται για την απεικόνιση
φαινομένων που μεταβάλλονται πολύ γρήγορα (εικόνα 1). Γενικά, εκτός
από ηλεκτρική τάση, μπορεί να απεικονίσει και οποιοδήποτε φυσικό
φαινόμενο που μπορεί να μετατραπεί σε τάση, όπως πίεση θερμοκρασία,
ήχο, κ.λ.π., και να μετρήσει τη συχνότητα και την περίοδο οποιουδήποτε
περιοδικού σήματος. Για παράδειγμα, αν στην είσοδο της συσκευής
τοποθετηθεί μια απλή γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης (που μπορεί να
αντιστοιχεί σε κάποιο απλό ακουστικό σήμα μιας συχνότητας), στην
οθόνη του παλμογράφου θα εμφανιστεί μια τριγωνομετρική συνάρτηση
αντίστοιχης περιόδου [10]. Η οθόνη ενός παλμογράφου είναι συνήθως
χωρισμένη σε μικρά τετραγωνάκια τα οποία χρησιμοποιούνται για να
γίνουν διάφορες απλές μετρήσεις (της περιόδου και του πλάτους του
σήματος) από τον χειριστή (εικόνα 2), ο οποίος έχει τη δυνατότητα να
ρυθμίζει το εύρος της απεικόνισης. Η σωστή ρύθμιση της οθόνης του
παλμογράφου είναι εξαιρετικά σημαντική για την ακρίβεια των
μετρήσεων. Αν ο χρήστης επιλέξει σχετικά μεγάλο εύρος απεικόνισης,
π.χ. 1 msec, τότε ένα σήμα περιόδου Τ=1μsec θα φαίνεται εξαιρετικά
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πυκνό στην οθόνη (στην οποία θα εμφανίζονται 1000 περίοδοι του
σήματος). Για να εμφανιστεί σωστά ένα τέτοιο σήμα, θα πρέπει το εύρος
απεικόνισης να ρυθμιστεί κοντά στα 2 - 5μsec ώστε στην οθόνη να
εμφανίζονται 2 με 5 περίοδοι του σήματος [17].
Στα πλαίσια της δραστηριότητας που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο,
θεωρούμε ότι ο παλμογράφος συνδέεται με μια συσκευή παραγωγής
απλών συχνοτήτων (Function Generator) και επομένως απεικονίζει απλές
τριγωνομετρικές συναρτήσεις της μορφής:

2π
t ,
T
όπου Τ είναι η περίοδος του εισαγόμενου σήματος και t ο χρόνος.
Σημειώνουμε ότι σε όλα τα πειράματα το πλάτος του σήματος παραμένει
σταθερό επομένως το θεωρούμε ίσο με τη μονάδα.
f (t )

ημ

Η τριγωνομετρία ως παράδειγμα δράσεων με περιεχομενο
STEM
Ένα από τα κομμάτια του προγράμματος σπουδών της Άλγεβρας Β΄
Λυκείου, στο οποίο εμφανίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό προβλήματα
σύνδεσης της ύλης με άλλα σχολικά μαθήματα του είναι η Τριγωνομετρία.
Παρότι θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να παρουσιαστούν
εφαρμογές από πλήθος επιστημονικών πεδίων (γεωμετρία, τοπογραφία,
φυσική, κυματική, πληροφορική, τεχνολογία, μουσική, κ.λ.π.), πολλές από
τις οποίες χρησιμοποιούνται συχνότατα στη σύγχρονη κοινωνία
(τηλεπικοινωνίες, συμπίεση εικόνας - πρότυπο JPEG, κ.λ.π.), συνήθως η
διδασκαλία στο σχολείο περιορίζεται σε αποδείξεις τύπων και επίλυση
εξισώσεων. Έτσι δύνεται η εντύπωση ότι η Τριγωνομετρία αποτελείται
από ένα σύνολο διακριτών (και ασύνδετων με άλλα φαινόμενα) εννοιών και
προτάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται σε πολύ συγκεκριμένα και εστιασμένα
προβλήματα και ασκήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές μαθαίνουν
αποκλειστικά να επιλύουν συγκεκριμένους τύπους ασκήσεων, αγνοώντας
την σύνδεση των εννοιών αυτών με άλλες μαθηματικές και φυσικές έννοιες.
Επιπλέον, οι περισσότεροι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμα
και στο να συνδέσουν τη γραφική παράσταση μιας τριγωνομετρικής
συνάρτησης με ένα περιοδικό φαινόμενο και τη συχνότητά του [12].
Με αφορμή τα προβλήματα αυτά, προτείνουμε μια διαθεματική
ομαδοσυνεργατική δράση βασισμένη στης αρχές της μάθησης STEM για
την διδασκαλία των τριγωνομετρικών συναρτήσεων στη Β΄ Λυκείου. Η
δράση συνδυάζει έννοιες των μαθηματικών (τριγωνομετρική συνάρτηση)
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με βασικές έννοιες της φυσικής που διδάσκονται στο Λύκειο (κυματική περίοδος - συχνότητα) μέσω ενός βασικού τεχνολογικού εργαλείου
(παλμογράφος) που χρησιμοποιείται τόσο για ερευνητικούς όσο και για
πρακτικούς σκοπούς. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι: α) η
σύνδεση των βασικών ιδιοτήτων της γραφικής παράστασης της
τριγωνομετρικής συνάρτησης ημ( x) με τα περιοδικά φαινόμενα και
ιδιαίτερα με έννοιες της περιόδου και της συχνότητας από την κυματική,
β) η ενασχόληση των μαθητών με δραστηριότητες που έχουν σχέση με το
χώρο εργασίας και συνθήκες πραγματικών προβλημάτων, γ) η εμπλοκή
των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες βασισμένες στη μάθηση
με διερώτηση. Τονίζουμε ότι το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δεν
αναφέρεται στο σύνολο της διδασκαλίας της τριγωνομετρίας της Β΄
Λυκείου. Η προτεινόμενη δράση εστιάζεται σε μια δραστηριότητα που
μπορεί να εφαρμοστεί μετά τη διδασκαλία των βασικών ιδιοτήτων της
τριγωνομετρικής συνάρτησης. Το διδακτικό σενάριο (διάρκειας δύο
ωρών) προτείνεται να υλοποιηθεί σε εργαστήριο Η/Υ εξοπλισμένο με το
λογισμικό Geogebra (έκδοση 4.4 ή νεότερη). Τα φύλλα εργασίας, τα
αρχεία Geogebra και όλο το συνοδευτικό υλικό μπορούν να βρεθούν στον
σύνδεσμο bouboulis.mysch.gr/edu.html.
Το σενάριο περιλαμβάνει συνολικά 5 δραστηριότητες. Οι μαθητές
χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και η κάθε μια αναλαμβάνει να
αντιμετωπίσει, με όποιο τόπο θεωρεί καλύτερο, κάθε δραστηριότητα
ξεχωριστά. Στη συνέχεια υπάρχει συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης
σχετικά με τις λύσεις που προτείνει κάθε ομάδα και ανταλλαγή απόψεων.
Πριν την έναρξη του σεναρίου, προτείνεται ο καθηγητής να
παρουσιάσει/υπενθυμίσει στους μαθητές τα βασικότερα σημεία της
θεωρίας από την κυματική καθώς επίσης και τις βασικές ιδιότητες των
τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη
σχέση της περιόδου με τη γραφική παράσταση. Προτείνεται να δοθεί
έμφαση
στη
γραφική
παράσταση
της
συνάρτησης
2π
t
ημ 2π f t , η οποία έχει περίοδο ίση με Τ, ή
Τ
ισοδύναμα αντιστοιχεί σε φαινόμενα συχνότητας f. Προτείνεται επίσης να
τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση τα σημεία τομής με τον άξονα των x
δεν θα είναι πολλαπλάσια του π, αλλά πολλαπλάσια/υποπολλαπλάσια της
μονάδας. Τέλος, πριν την εμπλοκή των μαθητών στις δραστηριότητες του
σεναρίου θα ήταν καλό να τονιστεί η σχέση των ακουστικών κυμάτων με
τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Οι μαθητές θα μπορούσαν να ακούσουν
f (x )

ημ
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ένα ημιτονοειδές σήμα συγκεκριμένων συχνοτήτων και να συσχετίσουν το
άκουσμα με την αντίστοιχη γραφική παράσταση (βιωματική μάθηση).
Δραστηριότητες Εξοικείωσης με τη λειτουργία του
Παλμογράφου
Οι πρώτες δύο δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες ώστε οι μαθητές να
εξοικειωθούν με τη λειτουργία του παλμογράφου και της γεννήτριας
παραγωγής ημιτονοειδών συναρτήσεων. Οι μαθητές καλούνται να
ανοίξουν το πρώτο .ggb αρχείο και να κάνουν ρυθμίσεις τόσο στη
γεννήτρια όσο και στην οθόνη του παλμογράφου. Η συχνότητα των
παραγόμενων συχνοτήτων ελέγχεται περιστρέφοντας τον ρυθμιστή στο
κέντρο της γεννήτριας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε
οποιοδήποτε ημιτονοειδές σήμα συχνότητας από 0.2 έως 2.0 KHz. Σε
περίπτωση που θέλουμε να παράγουμε σήματα μεγαλύτερης ή
χαμηλότερης συχνότητας, μπορούμε να αλλάξουμε την κλίμακα στο άνω
μέρος της γεννήτριας. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας την τιμή 10, το
εύρος παραγόμενων συχνοτήτων γίνεται 2 έως 20 KHz, ενώ
πληκτρολογώντας την τιμή 0.01, το εύρος γίνεται 2 έως 20 Hz. Κάτω από
τη γεννήτρια αναφέρεται η συχνότητα και η περίοδος της παραγόμενης
κυματομορφής.
Ανάλογα με την παραγόμενη συχνότητα, στην οθόνη του παλμογράφου
(δεξιά) φαίνεται η αντίστοιχη ημιτονοειδής συνάρτηση. Για διευκόλυνση
των μαθητών, στο κάτω μέρος του παλμογράφου αναφέρεται επίσης ο
αναλυτικός τύπος της παραγόμενης συνάρτησης. Όπως φαίνεται στην
εικόνα 3, η οθόνη του παλμογράφου είναι χωρισμένη σε μικρά τετράγωνα,
κάτι το οποίο συμβαίνει και στους πραγματικούς παλμογράφους. Με τη
βοήθεια αυτών των τετραγώνων (παρατηρείστε ότι υπάρχουν 20
διαστήματα στον άξονα των x) και τη γνώση του εύρους απεικόνισης
μπορούμε να υπολογίσουμε την περίοδο της κυματομορφής που φαίνεται
στην οθόνη του παλμογράφου. Για παράδειγμα στην εικόνα 3,
παρατηρούμε ότι σε εύρος 5 msec υπάρχουν 4 περίοδοι της
κυματομορφής. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περίοδος του
αντίστοιχου σήματος θα είναι T 5 / 4 1.25 msec. Αν ο χρήστης
μεγαλώσει δραματικά την συχνότητα του εισαγόμενου σήματος θέτοντάς
την για παράδειγμα ίση με f 80 KHz, τότε θα πρέπει επίσης να
αλλάξει και το εύρος της οθόνης του παλμογράφου, αφού αν το εύρος
παραμείνει ίσο με 5 msec θα απεικονίζονται 400 περίοδοι του σήματος.
Σε αυτή την περίπτωση, το εύρος της οθόνης απεικόνισης θα πρέπει να
μικρύνει σημαντικά ώστε να μπορεί να απεικονιστεί καθαρά η νέα
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κυματομορφή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του μπλε δρομέα κάτω από την
οθόνη του παλμογράφου.
Για να εξοικειωθούν οι μαθητές με αυτές τις λειτουργίες, η
δραστηριότητα 2 τους εμπλέκει σε διάφορα εύκολα πειράματα ρυθμίσεων
της γεννήτριας και του παλμογράφου. Κάθε ομάδα καλείται να συζητήσ ει
και να υλοποιήσει σωστά τις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια συζητούνται τα
αποτελέσματα και τα προβλήματα που αντιμετώπισε κάθε ομάδα στην
ολομέλεια του τμήματος. Οι επιμέρους ερωτήσεις της δραστηριότητας 2,
φαίνονται στον πίνακα 1.

Συνδέοντας γραφική παράσταση και συχνότητα
Οι υπόλοιπες δραστηριότητες περιγράφουν τρία πειράματα στα οποία
κάποιες από τις λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Οι μαθητές
καλούνται να συζητήσουν για τα πειράματα αυτά και να βρουν τον
καλύτερο τρόπο να απαντήσουν σε κάποιες σχετικές ερωτήσεις. Αν
καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα μπορούν να εισάγουν την απάντησή
τους στο αντίστοιχο αρχείο Geogebra και να δουν αν είναι Σωστή ή
λανθασμένη.
Η δραστηριότητα 3, περιγράφει ένα πείραμα στο οποίο οι ενδείξεις της
γεννήτριας συχνοτήτων είναι απενεργοποιημένες (εικόνα 4). Οι μαθητές
καλούνται βλέποντας την οθόνη του παλμογράφου, να υπολογίσουν την
συχνότητα του παραγόμενου σήματος και τη μορφή της αντίστοιχης
ημιτονοειδούς συνάρτησης. Στη συνέχεια πληκτρολογούν την απάντησή
τους στο αντίστοιχο πεδίο και βλέπουν αν είναι σωστή ή λανθασμένη από
την αντίστοιχη ένδειξη. Εδώ αναμένονται κατά βάση δύο προσεγγίσεις
από τις ομάδες των μαθητών. Κάποιες ομάδες μπορεί να σκεφτούν να
χρησιμοποιήσουν το πλήρες αρχείο της δραστηριότητας 1 και να
ρυθμίσουν τη γεννήτρια του παραγόμενου σήματος μέχρι να δουν την ίδια
εικόνα στον παλμογράφο. Κάποιοι άλλοι (ίσως πιο "ορθόδοξα"
σκεπτόμενοι) θα σκεφτούν να μετρήσουν την περίοδο του σήματος από τα
τετραγωνάκια της οθόνης του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, βλέπουμε
ότι στην οθόνη του παλμογράφου εμφανίζονται 6 περίοδοι του σήματος.
5
0.83
Επομένως η περίοδος του εισερχόμενου σήματος είναι ίση με
6
6
1.2 KHz. Είναι πάντως σημαντικό και
msec, ενώ η συχνότητα είναι
5
οι δύο κατηγορίες μαθητών να κατανοήσουν τη σχέση περιόδου συχνότητας με την αντίστοιχη γραφική παράσταση.
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Οι επόμενες δύο δραστηριότητες περιγράφουν παρόμοια πειράματα. Στη
δραστηριότητα 4 (εικόνα 5) το εύρος της οθόνης του παλμογράφου είναι
κρυφό. Οι μαθητές καλούνται μελετώντας το πείραμα να υπολογίσουν
αυτό το εύρος σε μsec. Δύο είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουν.
Πρώτον ότι η γεννήτρια συχνοτήτων έχει κλίμακα 100 και δεύτερον ότι
πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες μετατροπές ώστε να καταλήξουν σε
μsec και όχι σε msec. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, παρατηρούμε ότι η
συχνότητα του παραγόμενου σήματος είναι 80.17 KHz. Επομένως η
περίοδος θα είναι 0.0125 msec. Επιπλέον, μελετώντας την οθόνη του
παλμογράφου παρατηρούμε ότι περιέχει 4 περιόδους. Επομένως
συμπεραίνουμε ότι το εύρος της οθόνης του θα είναι ίσο με
4 0.0125 0.05m sec 50μsec . Αντίστοιχα, στη δραστηριότητα 5
(εικόνα 6) η κλίμακα της γεννήτριας συχνοτήτων είναι κρυφή. Οι μαθητές
καλούνται να μελετήσουν το πείραμα και να υπολογίσουν την κλίμακα
αυτή. Από την εικόνα του παλμογράφου μπορεί να δει κανείς ότι η
περίοδος του σήματος είναι 5μsec, άρα η συχνότητα είναι 0.2 MHz.
Επειδή όμως η ένδειξη της γεννήτριας συχνοτήτων είναι 0.4,
συμπεραίνουμε ότι η κλίμακα θα είναι ίση με 500, αφού
500 0.4 200 KHz 0.2 MHz .

Επέκταση του Σεναρίου
Με αφορμή το προτεινόμενο σενάριο δραστηριοτήτων, μπορούν να
προκύψουν ενδιαφέρουσες σχετικές συζητήσεις και να παρουσιαστούν
σημαντικές εφαρμογές της τριγωνομετρίας σε άλλα επιστημονικά πεδία.
Ως παράδειγμα αναφέρουμε το διακρότημα, το οποίο διδάσκεται στη
Φυσική της Γ΄ Λυκείου, την ανάλυση Fourier και το πρότυπο συμπίεσης
εικόνων JPEG που κυριαρχεί εδώ και αρκετά χρόνια.
Το διακρότημα προκύπτει ως αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο κυμάτων
περίπου ίσης συχνότητας. Αν για παράδειγμα συνδέσουμε δύο
διαφορετικές γεννήτριες συχνοτήτων στον ίδιο παλμογράφο και τις
ρυθμίσουμε έτσι ώστε να έχουν περίπου την ίδια συχνότητα (με πολύ
μικρή απόκλιση) τότε στην οθόνη του παλμογράφου παίρνουμε ένα
σχήμα σαν αυτό της εικόνας 7. Το αντίστοιχο αρχείο που έχουμε
υλοποιήσει σε Geogebra επιτρέπει στους μαθητές να μελετήσουν το
φαινόμενο του διακροτήματος ρυθμίζοντας μόνοι τους τις γεννήτριες και
τον αντίστοιχο παλμογράφο. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα
να ακούσουν το διακρότημα μέσω της ειδικής παρουσίασης.
Η ανάλυση Fourier είναι από τις σημαντικότερες εφαρμογές των
τριγωνομετρικών συναρτήσεων σε πρακτικές τεχνολογικές εφαρμογές.
Βασίζεται σε αρκετά προχωρημένη για το σχολείο θεωρία και εμπλέκει
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μιγαδική ανάλυση και θεωρία προσεγγίσεων. Παρόλα αυτά μπορούν να
αναφερθούν μερικά απλά αποτελέσματα της θεωρίας του Joseph Fourier,
όπως για παράδειγμα το ότι "πολύπλοκες συναρτήσεις που πληρούν
ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να αναλυθούν ως άθροισμα απλούστερων
τριγωνομετρικών συναρτήσεων". Μπορούν έτσι οι μαθητές (μέσω
κατάλληλων απλών παραδειγμάτων) να κατανοήσουν ότι πολύπλοκες
γραφικές παραστάσεις (όπως π.χ. ένα σύνθετο σήμα ήχου) μπορούν να
αναλυθούν σε άθροισμα πολλών τριγωνομετρικών συναρτήσεων μέσω
κατάλληλων αλγορίθμων (εικόνα 8). Επιπλέον, μπορεί να γίνει αναφορά
σε εφαρμογές της θεωρίας στην αφαίρεση θορύβου (εικόνα 9), μέσω της
αφαίρεσης των τριγωνομετρικών συναρτήσεων που ευθύνονται για το
θόρυβο, και στην συμπίεση εικόνων (JPEG) μέσω της αποθήκευσης μόνο
των πιο "σημαντικών" τριγωνομετρικών συναρτήσεων (εικόνα 10).

Συμπεράσματα
Παρουσιάσαμε μια διαθεματική ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα,
βασισμένη στις αρχές της μάθησης με διερεύνηση και χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής, για τη διδασκαλία των βασικών ιδιοτήτων των
τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Η δραστηριότητα ακολουθεί της αρχές
της μάθησης STEM και βασίζεται σε ένα σημαντικό τεχνολογικό
εργαλείο με ευρύτατες εφαρμογές (τον παλμογράφο). Επιπλέον
παρουσιαστήκαν τομείς όπου η έννοια των τριγωνομετρικών συναρτήσεων
βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στην επιστήμη και το χώρο εργασίας με
σκοπό την διασύνδεση των μαθηματικών του σχολείου με πραγματικές
εφαρμογές και την απόδοση κινήτρων στους μαθητές.
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Παράρτημα - Εικόνες

Εικόνα 1. Παλμογράφος συνδεδεμένος
γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης.

με

Εικόνα 2. Η οθόνη του παλμογράφου
χωρισμένη σε μικρά τετράγωνα.
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Αλλαγή
Κλίμακας

Ρυθμιστή
ς
Εικόνα
3. Προσομοίωση του παλμογράφου μέσω του λογισμικού
Geogebra. Αριστερά φαίνεται η γεννήτρια παραγωγής συχνοτήτων και
δεξιά η οθόνη του παλμογράφου.
Α. Ρυθμίστε την γεννήτρια παραγωγής ακουστικών συχνοτήτων ώστε να
παράγει ένα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 0.4 KHz.
i) Μετρήσετε την περίοδο του σήματος όπως αυτό φαίνεται στον
παλμογράφο.
ii) Υπολογίστε τη συχνότητα του σήματος που δείχνει η εικόνα του
παλμογράφου.
iii) Ποιός είναι ο τύπος της ημιτονοειδούς συνάρτησης που έχει την
ίδια περίοδο με αυτή που φαίνεται στον παλμογράφο;
B. Ρυθμίστε την γεννήτρια παραγωγής ακουστικών συχνοτήτων ώστε να
παράγει ένα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1 KHz. Επαναλάβετε τα
προηγούμενα βήματα
Γ. Ρυθμίστε την γεννήτρια παραγωγής ακουστικών συχνοτήτων ώστε να
παράγει ένα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1.5 KHz. Επαναλάβετε τα
προηγούμενα βήματα.
Δ. Ρυθμίστε την γεννήτρια παραγωγής ακουστικών συχνοτήτων ώστε να
παράγει ένα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 5 KHz. Ρυθμίστε τον
παλμογράφο ώστε να φαίνεται καλά η κυματομορφή και επαναλάβετε τα
προηγούμενα βήματα.
Ε. Ρυθμίστε την γεννήτρια παραγωγής ακουστικών συχνοτήτων ώστε να
παράγει ένα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 0.08 KHz. Ρυθμίστε τον
Πίνακας
Τα επιμέρους
της δραστηριότητας
2.
παλμογράφο1. ώστε
να φαίνεται θέματα
καλά η κυματομορφή
και επαναλάβετε
τα
προηγούμενα βήματα.
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Εικόνα 4. Η δραστηριότητα 3. Οι μαθητές καλούνται να
απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις: Α. Να βρουν την παραγόμενη
συχνότητα (σε KHz) και Β. Να βρουν τη μορφή της
ημιτονοειδούς συνάρτησης που φαίνεται στην οθόνη του
παλμογράφου (όπου ο χρόνος είναι σε msec).

Εικόνα 5. Η δραστηριότητα 4. Εδώ το εύρος της οθόνης του
παλμογράφου είναι κρυφό. Οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν το
πείραμα και να υπολογίσουν το εύρος σχεδίασης του
παλμογράφου σε μsec.

Εικόνα 6. Η δραστηριότητα 5. Οι μαθητές καλούνται να βρουν την
κλίμακα της γεννήτριας.

Εικόνα 7. Αν δύο κύματα περίπου ίδια συχνότητας
συνδυαστούν μας δίνουν το λεγόμενο διακρότημα.
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Εικόνα 8. Η αρχική γραφική παράσταση προκύπτει ως άθροισμα 7
διαφορετικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων, ενώ οι δύο προσπάθειες
ανακατασκευής χρησιμοποιούν 3 από τις 7 και 6 από τις 7 τριγωνομετρικές
συναρτήσεις αντίστοιχα.

Εικόνα 9. Αφαίρεση θορύβου μέσω της διαγραφής των λιγότερο
σημαντικών συντελεστών τριγωνομετρικών συναρτήσεων Fourier.
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Αρχική Εικόνα (2.4 Mb)

Συμπίεση JPEG (151 Kb)

Συμπίεση JPEG (47 Kb)

Συμπίεση JPEG (32 Kb)

Εικόνα 9. Συμπίεση μέσου του προτύπου JPEG. Όσο λιγότερες
τριγωνομετρικές συναρτήσεις χρησιμοποιούμε, τόσο λιγότερο χώρο
χρειαζόμαστε για την αποθήκευση της εικόνας, αλλά μειώνεται η
ποιότητα της ανακατασκευασμένης εικόνας.
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Η ιδέα διεξαγωγής ενός θεματικού συνεδρίου μόνο για τα Μαθηματικά
και ειδικότερα στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως
αυτά ανασυστάθηκαν το Σχολικό έτος 2013-14, δεχόμενα μαθητές με
εισαγωγικές εξετάσεις, προήλθε και υλοποιήθηκε από τα κάτω, μέσα από
τις ανάγκες εκπαιδευτικών που υπηρετούν ενεργά σε αυτά. Οι
Μαθηματικοί που έδωσαν το έναυσμα συμμετείχαν στην υλοποίησή του,
μέσα
από
την
Οργανωτική
και
Επιστημονική
επιτροπή,
συνεπικουρούμενοι από πολλούς άλλους συναδέλφους, οι οποίοι επίσης
αναγνώρισαν αυτήν την ανάγκη.
Η - κατά γενική ομολογία - επιτυχής διεξαγωγή του την πρώτη χρονιά, με
τη βοήθεια και συμμετοχή Σχολικών Συμβούλων Μαθηματικών,
Πανεπιστημιακών Καθηγητών Μαθηματικών έπεισε ουσιαστικά για την
ανάγκη καθιερώσής του σε τακτική ημερομηνία.
Η πλούσια ανάπτυξη της θεματολογίας, όπως αυτή γίνεται σαφής και μέσα
από τον παρόντα τόμο, η επικέντρωση στην ανάπτυξη ενός προγράμματος
για ταλαντούχους μαθητές στα Μαθηματικά, οι Όμιλοι Μαθηματικού
περιεχομένου, οι καινοτόμες δραστηριότητες, η διάχυσή τους σε όλα τα
σχολεία και η συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων αποτελούν τον πυρήνα
μίας ομάδας θεμάτων που αναπτύσσονται.
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