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Η Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικού Σχολείο στη 
γνωστική περιοχή των Μαθηµατικών 
 

Αγγελική Βοζίκη 
 

 
Περίληψη  
Η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο, αποτελεί σταθµό στην πορεία 
εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. Ένας από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη µετάβαση είναι τα αναλυτικά προγράµµατα των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων (η φιλοσοφία, η δοµή, οι µεθοδολογία κλπ).  Στόχος της εργασίας είναι να 
αντιπαραβάλει τους στόχους των αναλυτικών προγραµµάτων των µαθηµατικών του 
νηπιαγωγείου µε τους στόχους του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου της Α΄ τάξης 
δηµοτικού σχολείου, σε επίπεδο σκοπών και στόχων, µεθοδολογίας και της 
διαδικασίας της αξιολόγησης. Ως απόσταγµα της προσπάθειας θα θεωρηθούν οι 
διαπιστώσεις για το πόσο τα αντιπαραβαλλόµενα αναλυτικά προγράµµατα 
διευκολύνουν και συµβάλλουν θετικά στην διαδικασία της µετάβασης ή µε την 
υλοποίησή τους τίθενται φραγµοί και δηµιουργούνται ρήγµατα στη συνέχεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
   
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Το σχολείο είναι ο θεσµός, ο επίσηµα και αποκλειστικά επιφορτισµένος µε την 
αναπαραγωγή και µετάδοση της γνώσης, ο µόνος θεσµός που έχει το δικαίωµα να 
πιστοποιεί την κατοχή γνώσεων, άρα ο µόνος που η σφραγίδα του επισηµοποιεί αλλά 
και νοµιµοποιεί τις γνώσεις σε µια κοινωνία 
 
Το σχολείο καλείται να επιτελέσει δύο τουλάχιστον κοινωνικές λειτουργίες, 
κοινωνικοποίηση και διδασκαλία Η κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου 
υποχωρεί στα σύγχρονα σχολεία, προς όφελος της δεύτερης, και περισσότερο 
τονισµένης, λειτουργίας του σχολείου, της διδασκαλίας, που ξεκινά από τη 
στοιχειώδη κάλυψη πολιτιστικών δεξιοτήτων (ανάγνωσης, γραφής και αρίθµησης) 
και φτάνει ως τη σύγχρονη διαφοροποιηµένη επαγγελµατική εκπαίδευση (Ξωχέλλης, 
2002). Τα παιδιά που φτάνουν την πρώτη µέρα στην αυλή του σχολείου, µπορεί να 
αποτελούν µια κάποια οµοιόµορφή οµάδα ως προς την ηλικία, το πόσο όµως το 
καθένα είναι έτοιµο να δεχτεί τη µάθηση, έτσι όπως την προσφέρει το εκπαιδευτικό 
σύστηµα, παραµένει πάντα ένα ερώτηµα που αφορά το κάθε παιδί ξεχωριστά. 
Σύµφωνα µε τις θέσεις τόσο της σύγχρονης Εξελικτικής Ψυχολογίας όσο και της 
Ψυχολογίας της µάθησης, η ικανότητα του µαθητή για την επίτευξη ενός στόχου και 
την εκµάθηση ενός αντικειµένου δεν εξαρτάται τόσο από την ηλικία και τη σωµατική 
του ωρίµανση όσο από τις προηγούµενες σχολικές και εξωσχολικές του εµπειρίες 
(Βρεττός & Καψάλης, 1997). Πολλές φορές, παιδιά της ίδιας ηλικιακής οµάδας 
βιώνουν εντελώς διαφορετικές εµπειρίες και πιο συγκεκριµένα, εκπαιδευτικές. Αυτό 
οφείλεται στην ύπαρξη πολλών και διαφορετικών θεσµών οι οποίοι παρέχουν 
υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης αλλά κυρίως στην παραδοσιακή διχοτοµία 
(εκπαίδευση ή πρόνοια) η οποία επικράτησε στη συγκρότηση της προσχολικής 
εκπαίδευσης. ∆ύο πλήρως διαχωρισµένα δίκτυα θεσµών µε εντελώς διαφορετική 
διοικητική δοµή, στόχους και προσωπικό, που αντιστοιχούν σε διαφοροποιηµένες 
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ανάγκες, παρέχουν υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης κατά την πρώιµη παιδική 
ηλικία (Ζαµπέτα, 1998).  
 
Έτσι λοιπόν κάθε παιδί βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο γνωστικής 
σταθεροποίησης, δέχεται και αφοµοιώνει τα ερεθίσµατα και αντιλαµβάνεται τον 
κόσµο µε διαφορετικό τρόπο. Καθήκον του σχολείου είναι να διαµορφώνει και να 
κατευθύνει την περίσταση µάθησης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στη 
γνωστική του ετοιµότητα. Η ηλικία κατά την οποία το παιδί µπορεί να µάθει κάτι δεν 
είναι απόλυτη, είναι σχεδόν πάντα σχετική και εξαρτάται ως ένα βαθµό από την 
οργάνωση και τη µέθοδο διδασκαλίας. Επιπλέον το κλειστό σύστηµα του σχολείου 
πιέζει το παιδί να προσαρµοστεί στις δικές του απαιτήσεις, χωρίς να κάνει κάτι για να 
πετύχει προσαρµογή του σχολικού περιβάλλοντος στις ανάγκες του παιδιού. Οι 
δάσκαλοι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα πρέπει να καλύψουν την ύλη του αναλυτικού 
προγράµµατος, να µεταδώσουν στα παιδιά πολλές γνώσεις, που τις περισσότερες 
φορές δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους. 
 
Κυρίως για την πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου, αυτή η πίεση λόγω έλλειψης 
χρόνου περιορίζει τις δηµιουργικές στιγµές, την ανάγκη για κίνηση και το παιχνίδι 
των παιδιών. Το παιχνίδι που είναι η πιο σοβαρή απασχόληση για το παιδί και 
διαδραµατίζει έναν ισχυρό ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του, στον 
αυξανόµενο προσανατολισµό του στον κόσµο και γενικότερα στην ψυχοσωµατική 
του ανάπτυξη (Τσιαντζή, 1997). 
 
Όλα τα παραπάνω, µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε ότι χρειάζεται µια συνολική 
ανασυγκρότηση της λεγόµενης προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης για την 
αντιµετώπιση των δυσκολιών της σχολικής προσαρµογής και των διαφόρων µορφών 
σχολικής αποτυχίας διευκολύνοντας µε ουσιαστικό τρόπο τη διαδικασία µετάβασης 
από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο.  
 
Η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο, αποτελεί σταθµό στην πορεία 
εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. Η νέα αυτή κατάσταση στην οποία 
εισέρχεται το παιδί είναι µια περίοδος αναταράξεων και καθιστά τη διαδικασία της 
προσαρµογής στο νέο εκπαιδευτικό ίδρυµα πολλές φορές, οδυνηρή. Η ρήξη αυτή στη 
διαδικασία αγωγής και µάθησης οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις, σε χαµηλές σχολικές 
επιδόσεις και σε αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού 
(Βρυνιώτη: Σηµειώσεις µεταπτυχιακού µαθήµατος). 
 
Η σηµασία του όρου «µετάβαση» έχει αµφίσηµο χαρακτήρα, είναι θετική αλλά και 
αρνητική ωστόσο έχει επικρατήσει ως αρνητική περισσότερο παρά ως θετική.   
 
Οι µεταβάσεις στη ζωή και στην εκπαιδευτική πράξη έχουν ιδιαίτερη σηµασία και 
µπορεί να είναι θετικές αν αντιµετωπίζονται από το παιδί- µε τη βοήθεια ενός 
συγκροτηµένου περιβάλλοντος υλικού και ανθρώπινου- µε ευχαρίστηση, µε 
αυτοπεποίθηση και µε τη προσδοκία µιας νέας πρόκλησης ώστε να µετατραπεί σε 
ισχυρό κίνητρο µάθησης. 
 
Η επιτυχής µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο εξαρτάται από την 
προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, προσαρµογή η οποία επηρεάζεται από προσωπικούς, 
οικογενειακούς και ευρύτερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που εκτείνονται από 
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τον κόσµο της τάξης και του σχολείου έως τους κοινωνικούς θεσµούς (Φθενάκης 
Β.,Πορίσµατα παιδαγωγικής συνάντησης 1989, Περιοδικό Ανοικτό Σχολείο). 
 
Τη µετάβαση επηρεάζουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά (προσωπικότητα παιδιού, 
βαθµός σχολικής ετοιµότητας),η οικογένεια και οι στάσεις που αυτή διαµορφώνει ως 
προς το θεσµό του σχολείου, οι σχέσεις και η ποιότητα της αλληλεπίδρασης µε τα νέα 
πρόσωπα (δασκάλους, συµµαθητές), η ποιότητα του χώρου και η κτιριακή υποδοµή  
(εγκαταστάσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες του παιδιού, ο αριθµός των παιδιών 
ανά τάξη, γειτνίαση µε το νηπιαγωγείο), τα αναλυτικά προγράµµατα των ιδρυµάτων 
(η φιλοσοφία, η δοµή και η οργάνωση που εξασφαλίζουν τη συνέχεια). 
 
Η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο είναι τόσο περισσότερο 
απότοµη όσο περισσότερο διαφέρουν τα δυο εκπαιδευτικά ιδρύµατα µεταξύ τους ως 
προς τη δοµή, την οργάνωση, τα περιεχόµενα, τους σκοπούς, τους στόχους και οι εξ 
αυτών απορρέουσες προσδοκίες του καθενός από τα δυο ιδρύµατα για το παιδί. 
Πιθανές συνέπειες της κακής µετάβασης είναι η σχολική φοβία, η σχολική αποτυχία, 
η σχολική διαρροή, η αρνητική στάση προς τη µάθηση και το σχολείο και ο 
λειτουργικός αναλφαβητισµός. 
 
Στην Ελλάδα το ζήτηµα της µετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο 
έγινε ελάχιστες φορές αντικείµενο παιδαγωγικής συζήτησης. Παρ’ όλα αυτά πολύ 
συχνά γίνονται συζητήσεις από τους ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις 
δυσκολίες προσαρµογής κάποιων παιδιών στην πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου 
αλλά και για την ανάγκη εκπόνησης αναλυτικών προγραµµάτων που να έχουν 
συνέχεια εκπαιδευτικών και άλλων στόχων ώστε να εξασφαλίζουν οµαλή και 
απρόσκοπτη µετάβαση από το ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα στο άλλο.  
 
Έχοντας υπόψη όλους τους παραπάνω προβληµατισµούς, επιχειρείται µια 
προσπάθεια για την εκπόνηση µιας εργασίας που έχει σκοπό να αντιπαραβάλει τους 
στόχους των αναλυτικών προγραµµάτων των µαθηµατικών του νηπιαγωγείου µε τους 
στόχους του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου της Α΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, 
σε επίπεδο σκοπών και στόχων, µεθοδολογίας και της διαδικασίας της αξιολόγησης. 
Ως απόσταγµα της προσπάθειας θα θεωρηθούν οι διαπιστώσεις για το πόσο τα 
αντιπαραβαλλόµενα αναλυτικά προγράµµατα διευκολύνουν και συµβάλλουν θετικά 
στην διαδικασία της µετάβασης ή µε την υλοποίησή τους θέτονται φραγµοί και 
δηµιουργούνται ρήγµατα στη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
 
Η δοµή των Αναλυτικών Προγραµµάτων 
Το ∆ΕΠΠΣ  για το Νηπιαγωγείο περιλαµβάνει : 
α) Tα ∆ΕΠΠΣ των επιµέρους γνωστικών περιοχών και στοιχεία µεθοδολογίας και 
αξιολόγησης και  
β) Προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης και δραστηριοτήτων. 
 
Το ∆ΕΠΠΣ για το ∆ηµοτικό Σχολείο περιλαµβάνει: 
Το ∆ΕΠΠΣ για κάθε γνωστικό αντικείµενο όπου διατυπώνονται:  
α) Ο σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος και καταγράφονται οι άξονες, οι γενικοί 
στόχοι και οι θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης και  
β)το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) όπου αναφέρονται οι ειδικοί σκοποί του 
µαθήµατος, οι στόχοι, οι θεµατικές ενότητες και οι ενδεικτικές δραστηριότητες. 
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Αντιπαραβολή Σκοπών του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων 
Σπουδών για τα Μαθηµατικά  

                         
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α΄ ΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Τα παιδιά διαµορφώνουν, τροποποιούν και 
δοµούν ιδέες µε τη συνεχή αλληλεπίδραση µε το 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.  
Αναπτύσσουν απλές µαθηµατικές δεξιότητες µε 
την εφαρµογή των ιδεών τους σε καθηµερινές 
πράξεις και προβλήµατα. 
Χειρίζονται απλές µαθηµατικές έννοιες για να 
αντιληφθούν τη λογική των καθηµερινών 
πράξεων και προβληµάτων, ρωτούν γύρω από 
σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες. 
Σκοπός του προγράµµατος των µαθηµατικών για 
το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά 
µέσα από βιωµατικές καταστάσεις να επεκτείνουν 
τις πρώτες µαθηµατικές γνώσεις τους και να 
εφαρµόσουν οικείες µαθηµατικές δοµές σε νέες 
καταστάσεις. 
Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν τα νέα 
δεδοµένα, να συγκρίνουν και να µετασχηµατίζουν 
απλές σχέσεις και διαδικασίες µε τη δοκιµή και 
τον έλεγχο. 
Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν 
προβλήµατα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη 
τεχνολογία 
Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων, 
οµαδικά και ατοµικά, τα παιδιά αναπτύσσουν 
ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να 
συσχετίζουν αντικείµενα, να αντιλαµβάνονται 
κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασµούς και 
τέλος να µετρούν και να αναγνωρίζουν απλά 
σχήµατα στο περιβάλλον. 

Ο σκοπός της διδασκαλίας των µαθηµατικών 
εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς της 
εκπαίδευσης και αφορά τη συµβολή στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του µαθητή και 
την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, εφόσον τα 
Μαθηµατικά : 
Ασκούν τον µαθητή στην µεθοδική σκέψη, στην 
ανάλυση, στην αφαίρεση, στην γενίκευση, στην 
εφαρµογή, στην κριτική και στις λογικές 
διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα 
διανοήµατά του µα τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και 
ακρίβεια. 
Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την 
προσοχή, τη δύναµη αυτοσυγκέντρωσης, την 
επιµονή, την πρωτοβουλία, τη δηµιουργική 
φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την 
αίσθηση της αρµονίας, της τάξης  και του ωραίου 
και διεγείρούν το κριτικό πνεύµα. 
Είναι απαραίτητα στην καθηµερινή ζωή και 
ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας αλλά και για την 
ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστηµών και 
ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονοµίας και 
των Κοινωνικών επιστηµών. 
 

 
Σχολιασµός:  
Τα µαθηµατικά στο νηπιαγωγείο έχουν ως προταιρεότητα την αλληλεπίδραση µε το 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και τη σύνδεσή τους µε την καθηµερινή πράξη και 
τα προβλήµατα. Αυτό πετυχαίνεται µέσα από την εµπλοκή του νηπίου βιωµατικά και 
αξιοποιώντας τις προυπάρχουσες εµπειρίες και τις οικείες δοµές σε νέες καταστάσεις. 
Στο πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου προτάσσεται η ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας του µαθητή και η επιτυχής κοινωνική του ένταξη. Αυτό 
επιτυγχάνεται µέσα από την άσκηση και την ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων στάσεων και  αξιών. 
 
Από τη λεπτοµερή ανάγνωση των γενικών σκοπών και των δύο προγραµµάτων 
συµπεραίνουµε ότι τα µαθηµατικά συµβάλλουν στη διαµόρφωση της 
προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη µέσω άσκησης δεξιοτήτων, από τις οποίες 
οι περισσότερες είναι κοινές: λογικές διεργασίες, ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, 
αντίληψη ιδιοτήτων – σχέσεων – συνδυασµών, εφαρµογή τους στην καθηµερινή 
πρακτική, τρόποι παρουσίασης – επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδοµένων, µεθοδική 
σκέψη και κριτικό πνεύµα. 
 
∆ιάρθρωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων  
Και τα δυο προγράµµατα αναπτύσσονται σε τρεις βασικές στήλες. 
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                          ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                                     ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ικανότητες που 
επιδιώκεται να 
αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο/ 
Ενδεικτικές  
∆ιαθεµατικές  
δραστηριότητε
ς 

Θεµελιώδεις έννοιες 
διαθεµατικής 
προσέγγισης  

Στα παιδιά θα πρέπει να 
δίνονται ποικίλες 
ευκαιρίες µέσα από 
ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες και µε 
τις κατάλληλες 
διδακτικές παρεµβάσεις 
να εφαρµόζουν τα 
µαθηµατικά στην 
καθηµερινή πρακτική 
ώστε: 
- Να προβληµατίζονται 
και να ερευνούν 
ποικίλες καταστάσεις… 
- Να διαχειρίζονται και 
να χρησιµοποιούν υλικά 
……. 
 
 
 
 
 

 Σύστηµα  
(ταξινόµηση) 
Επικοινωνία 
(κώδικας- 
πληροφορία) 
∆ιάσταση 
(χώρος-χρόνος) 
 
 

 

Τάξη Άξονες 
γνωστικού 
περιεχοµέν
ου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες 

Ενδεικτικές 
Θεµελιώδεις 
έννοιες 
∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Α,Β,
Γ,∆, 
Ε, ΣΤ 

Επίλυση 
Προβληµάτ
ων 

Οι µαθητές 
εξερευνούν µια 
κατάσταση, 
κατασκευάζουν 
ερωτήσεις και 
προβλήµατα µε βάση 
συγκεκριµένα 
δεδοµένα, 
διατυπώνουν 
διαφορετικά το ίδιο 
πρόβληµα…χρησιµο
ποιούν τα 
µαθηµατικά στην 
καθηµερινή ζωή και 
εξοικειώνονται µε τις 
νέες τεχνολογίες. 

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα 
Επικοινωνία 
Χώρος-χρόνος 
Κ.λ.π.  

Α 1.Αριθµοί 
και πράξεις 
2. 
Μετρήσεις 
3. 
Γεωµετρία 

  

 
 
Σχολιασµός 
Παρατηρώντας και αντιπαραβάλλοντας τα προγράµµατα ∆ΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου 
και του ∆ηµοτικού Σχολείου βλέπουµε ότι  στο Νηπιαγωγείο αναφέρονται ικανότητες 
που επιδιώκεται να αναπτυχθούν µέσα από ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες 
ενώ στο δηµοτικό σχολείο γίνεται λόγος για άξονες γνωστικού περιεχοµένου. Αυτό 
κατά την άποψή µας, σηµαίνει ότι στο δηµοτικό γίνεται κατ’ αρχήν µια ταξινόµηση 
του διδακτικού περιεχοµένου και µετά τοποθετούνται οι γενικοί στόχοι του νέου 
προγράµµατος οι οποίοι εµπεριέχουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες, ενώ στο 
νηπιαγωγείο δεν διαφαίνεται τόσο σφιχτά ο γνωστικός διαχωρισµός του περιεχοµένου 
αλλά αφετηρία της µαθηµατικής γνώσης είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
παιδιού.  
 
Εξάλλου διαχρονικές είναι και οι θεµελιώδεις έννοιες, που µπορούµε να 
διαπραγµατευτούµε και στις δύο περιπτώσεις: σύστηµα, µεταβολή, επικοινωνία, 
αλληλεπίδραση, άτοµο – σύνολο, οµοιότητα – διαφορά, χώρος – χρόνος. 
 
Αντιπαραβολή ∆ΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου (ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν) µε 
∆ΕΠΠΣ (γενικοί στόχοι) και ΑΠΣ (στόχοι)του ∆ηµοτικού Σχολείου  
 
             ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                           Α΄ ΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
  
Πρόγραµµα Σχεδιασµού και 
Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων 

∆ιαθεµατικό Πλαίσιο 
Προγραµµάτων 
Σπουδών    (∆ΕΠΠΣ) 

Αναλυτικό 
Πρόγραµµα Σπουδών 
(ΑΠΣ) 

Ικανότητες που επιδιώκεται να 
αναπτυχθούν 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Στόχοι 

Τα παιδιά να προβληµατίζονται και να ερευνούν 
ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε 
προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες,  
να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε 
σχετικά συµπεράσµατα 

Οι µαθητές εξερευνούν µια 
κατάσταση, κατασκευάζουν 
ερωτήσεις και προβλήµατα 
…διατυπώνουν διαφορετικά το 
ίδιο προβληµα, αναγνωρίζουν και 

Οι µαθητές επιδιώκεται να: 
Να ενεργοποιούν τις υπάρχουσες 
γνώσεις 
Να κάνουν δοκιµές και 
επαληθεύσεις 
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περιγράφουν ανάλογες 
καταστάσεις, ερευνούν ανοιχτές 
προβληµατικές καταστάσεις… 

Να διαχειρίζονται και να χρησιµοποιούν υλικά, 
µέσα και καταστάσεις που συνδέονται µε την 
καθηµερινή ζωή,  
να αξιοποιούν τις δυνατότητες για αριθµητικές 
εφαρµογές µέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους 
να οικοδοµούν σταδιακά την έννοια των αριθµών 
 

  

Να «ερµηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσµου που 
τα περιβάλλει µέσα από διαδικασίες παρατήρησης 
και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης, 
αντιστοίχησης σειροθέτησης και συµβολικής 
αναπαράστασης  

  

Να διατυπώνουν απορίες ή να θέτουν 
προβλήµατα  
Να επιλέγουν ή να παράγουν κατάλληλο για την 
επίλυση των προβληµάτων υποστηρικτικό υλικό 

  

Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις 
τους σχετικά µε τους αριθµούς 
 

Να απαγγέλουν, να διαβάζουν, να 
γράφουν και να διατάσσουν 
φυσικούς αριθµούς µέχρι το 100 

 

Να «εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις 
 

Να εκτελούν µαθηµατικές 
πράξεις της πρόσθεσης και της 
αφαίρεσης µε αριθµούς που δεν 
ξεπερνούν το 20 

 

Να µετρούν χρησιµοποιώντας αυθαίρετες ή 
συµβατικές µονάδες µέτρησης 
 

Να έχουν µια πρώτη επαφή µε τις 
έννοιες: µήκος, χρόνος, χρήµα, 
µάζα 

Να µετρούν διάφορα µεγέθη µε 
γνωστές ή αυθαίρετες µονάδες 
µέτρησης 

Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις και να 
προσεγγίζουν σταδιακά την έννοια της µέτρησης 
του χρόνου αρχικά µε τη βοήθεια αυθαίρετων 
µονάδων (αρίθµηση, µουσική, κλεψύδρα κ.α.) 
 

Να εξασκούνται στον 
προσανατολισµό στο χώρο 

Να διατάσσουν γεγονότα 
σύµφωνα µε τη χρονική τους 
εκτέλεση 
Να διακρίνουν και να εκτιµούν 
τη διάρκεια χρονικών 
διαστηµάτων 
 

Να αντιλαµβάνονται και να αναπαράγουν 
δεδοµένα µοτίβα 
Να αναγνωρίζουν συµµετρικά σχήµατα ως προς 
τον άξονα 
 

Να αναγνωρίζουν, να 
περιγράφουν και να επεκτείνουν 
αριθµητικά και γεωµετρικά 
µοτίβα 
Να παρατηρούν εικόνες και 
σχήµατα συµµετρικά ως προς τον 
άξονα 

 
 
 
 
Να παρατηρούν εικόνες και 
σχήµατα συµµετρικά ως προς τον 
άξονα 

Να αναγνωρίζουν και να ονοµάζουν απλά στερεά 
και ευθύγραµµα σχήµατα  
 

Να εξασκούνται στη σχεδίαση, 
αναπαραγωγή, αναγνώριση, 
ονοµασία και ταξινόµηση 
σχηµάτων 
Να διακρίνουν τα στερεά: τον 
κύβο, το ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο 
και τη σφαίρα 

 

Να εµπλουτίζουν τη γλώσσα και µε λέξεις που 
συνδέονται µε τα µαθηµατικά  
Να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την 
τεχνολογία 

 Η καλλιέργεια της µαθηµατικής 
γλώσσας ως µέσου επικοινωνίας 

  
Στο τέλος του προγράµµατος των ΑΠΣ για κάθε τάξη προτείνονται τρία σχέδια 
εργασίας τα οποία µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο 
ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες» για τις οποίες διατίθεται περίπου το 
10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε  όσα προτείνονται στην Τρίτη 
στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ.  
 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας: 
Μέσα µεταφοράς: Μελετούν τη συχνότητα χρήσης των µέσων µεταφοράς ηµερησίως, 
µηνιαίως, ετησίως για να συγκρίνουν τα χρονικά διαστήµατα µέσα εικαστικές 
αποτυπώσεις, συλλογές εικόνων και γραφικές παραστάσεις. ∆ιαθεµατικές έννοιες: 
χώρος – χρόνος, οµοιότητα – διαφορά, µεταβολή, εξέλιξη, πολιτισµός. 
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Η σχολική τσάντα: καταµετρούν το πλήθος των αντικειµένων, που περιέχει η τσάντα 
τους (βιβλία, τετράδια, µολύβια, µπογιές), συζητούν για το υλικό κατασκευής του 
κάθε αντικειµένου, απεικονίζουν το περιεχόµενο και επιλύουν προβληµατικές 
καταστάσεις προσθαφαίρεσης σε οµαδική βάση. ∆ιαθεµατικές έννοιες: µεταβολή, 
ποσότητα, χώρος κλπ. 
Τα παιχνίδια µου: Οι µαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα παιχνίδια που 
παίζουν οι ίδιοι και που έπαιζαν οι γονείς τους. Τα διακρίνουν σε ατοµικά και 
οµαδικά, παρουσιάζουν σε οµαδικές εργασίες τα πιο δηµοφιλή και τα δραµατοποιούν. 
 
Σχολιασµός 
Αν µελετήσει κανείς προσεκτικά τη πρώτη  στήλη στο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου 
(Ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν) και τη στήλη µε τους γενικούς στόχους 
(∆ΕΠΠΣ) και τη στήλη «στόχοι» (ΑΠΣ) για το δηµοτικό σχολείο, µπορεί να 
καταγράψει τα εξής: 
 
Ως πρώτη και βασική επιδίωξη στο νηπιαγωγείο προβάλλεται η δυνατότητα που 
πρέπει να δοθεί στα παιδιά µέσα από ποικίλες ευκαιρίες, από ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες και κατάλληλες διδακτικές παρεµβάσεις να εφαρµόζουν τα 
µαθηµατικά στην καθηµερινή πρακτική. 
 
Στο πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου και µέσα στους γενικούς στόχους που 
αναφέρονται σε όλες τις τάξεις «…οι µαθητές χρησιµοποιούν τα µαθηµατικά στην 
καθηµερινή ζωή και εξοικειώνονται µε τις νέες τεχνολογίες». 
 
Η εµπλοκή σε καταστάσεις προβληµατισµού και η επίλυση προβληµάτων είναι 
προταιρεότητα και στις δυο βαθµίδες. 
 
Η αξιοποίηση των προηγούµενων γνώσεων αναφέρεται επίσης και στα δυο 
προγράµµατα(∆ΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου, ΑΠΣ ∆ηµοτικού Σχολείου).  Στο Νηπιαγωγείο 
επιδιώκεται η επέκταση των µαθηµατικών γνώσεων, που κατέχουν τα παιδιά 
εµπειρικά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ στην Α’ τάξη η απόκτηση των ίδιων 
δεξιοτήτων εκτεταµένων ως προς τη γνώση καθεαυτή, εφόσον αυξάνονται οι 
εµπειρίες τους.   
 
Οι στόχοι ∆ΕΠΠΣ των µαθηµατικών, που µπορούµε να επεξεργαστούµε στο 
Νηπιαγωγείο, καθορίζεται από τις ιδιαιτερότητες της παιδικής σκέψης και τις 
δυνατότητές της. Αυτό σηµαίνει ότι επεξεργαζόµαστε έννοιες, για τις οποίες το παιδί 
έχει ήδη κάποιες άτυπες γνώσεις (όχι οργανωµένες σχολικές γνώσεις) και άρα είναι 
σε θέση να αναµορφώσει αυτές τις γνώσεις που εµπεριέχουν αναµφισβήτητα λάθη 
και αντιφάσεις, µε την κατάλληλη, βέβαια, διδακτική παρέµβαση. Η οικοδόµηση της 
έννοιας του αριθµού στο νηπιαγωγείο περνά απαραίτητα από το στάδιο κατανόησης 
των λογικοµαθηµατικών σχέσεων όπως ταξινόµηση, αντιστοίχιση, διάταξη, έννοιες 
στο χώρο, διατήρηση συνεχών και ασυνεχών µεγεθών. Γενικά οι παραπάνω 
µαθηµατικές έννοιες έχουν πολλά επίπεδα κατανόησης κι έτσι στο Νηπιαγωγείο 
γίνεται η επεξεργασία της κάθε έννοιας σε πρωτογενές επίπεδο και ολοκληρώνονται 
αργότερα στο ∆ηµοτικό.  
 
Στην Α’ τάξη επανέρχονται τα ίδια γνωστικά αντικείµενα σε ευρύτερο και υψηλότερο 
επίπεδο (επίλυση προβληµάτων, µετρήσεις, γεωµετρία). 
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ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α΄ ΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Στο ∆ΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο οι επιδιώξεις των 
προγραµµάτων οδηγούν σε κατάλληλες αναπτυξιακά 
πρακτικές σε χρήσιµες και διερευνητικές δραστηριότητες 
διαθεµατικού χαρακτήρα. 
∆ίνει έµφαση στη διαδικασία χωρίς να παραγνωρίζει τη 
σπουδαιότητα των γνώσεων που προϋποθέτουν και παρέχουν 
οι διαδικασίες. 
Ο µαθητής δεν πρέπει απλά να συσσωρεύει πληροφορίες και 
γνώσεις αλλά κυρίως να αποκτά νοητικές δεξιότητες, που θα 
του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα για αντιµετώπιση 
προβληµάτων. Τα µαθηµατικά στο Νηπιαγωγείο γίνονται 
όργανο για να µάθουν τα παιδιά τον κόσµο και να 
προσαρµοστούν σε αυτόν. Παρουσιάζονται ως εµπειρία, ως 
µέθοδος σκέψης και δράσης µέσα τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Τα παιδιά µαθαίνουν µαθηµατικά 
ξεχωρίζοντας το ουσιώδες από το πρόσκαιρο, ευνοώντας 
ορισµένα στοιχεία τις πραγµατικότητας και αναλύοντάς τα να 
ανακαλύπτουν ιδιότητες, να τις περιγράφουν, να τις 
απλοποιούν, να τις συµβολίζουν, να κάνουν προβλέψεις, να τις 
αντιπαραθέτουν µε την πραγµατικότητα και τέλος να 
µετασχηµατίζουν την πραγµατικότητα. Η έγκαιρη εµπλοκή 
των µικρών µαθητών µε την επεξεργασία των µαθηµατικών 
εννοιών, όταν γίνει µε τον κατάλληλο τρόπο, µπορεί να 
προστατέψει του µικρούς µαθητές από το φόβο των 
µαθηµατικών και τη σχολική αποτυχία. 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά µε τη διδασκαλία και 
µάθηση των µαθηµατικών θεωρούν τα µαθηµατικά όχι µόνο 
ως το αποτέλεσµα αλλά και τη δραστηριότητα µέσω της 
οποίας παράγεται το αποτέλεσµα αυτό. Αυτό δε σηµαίνει ότι 
µια διαδικασία µάθησης που στηρίζεται σε επεξεργασία 
δραστηριοτήτων δεν οδηγεί σε κάποια προϊόντα µάθησης. 
Απλά οι στόχοι της µαθησιακής εκπαίδευσης έχουν ένα 
µεγάλο εύρος και δεν µπορούν να περιοριστούν σε µια στείρα 
έκφραση «προϊόντος». 
Η νέα φιλοσοφία του ∆ΕΠΠΣ, βασίζεται στα εξής: 

τα µαθηµατικά να διδάσκονται σε ενιαιοποιηµένη 
µορφή για να προσφέρουν ολιστικές εικόνες της 
πραγµατικότητας 

να συνδέονται µε τις εµπειρίες των µαθητών για να 
είναι κατανοητά, ενδιαφέροντα και σχετικά µε την 
πραγµατικότητα που βιώνουν και 

να προσεγγίζονται µε διερευνητικές µεθόδους, 
ώστε η γνώση να οικοδοµείται σταδιακά από τους ίδιους τους 
µαθητές. 
Οι µαθητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πολλαπλής 
προσέγγισης µιας έννοιας. 

µέσω διαφόρων τύπων αναπαραστάσεων 
(συµβολικά, µε γραφικές παραστάσεις, µε πίνακες, µε 
γεωµετρικά σχήµατα) 

διαθεµατικά 
µε αναφορά στην ιστορία των µαθηµατικών. 

 

 
Σχολιασµός 
Παρατηρούµε ότι οι µεθοδολογίες συγκλίνουν στο ότι θεωρούν τη διαθεµατικότητα 
στοιχείο της µεθοδολογίας και στο ότι δίνουν έµφαση στη διαδικασία για την 
απόκτηση της γνώσης. Και τα δύο προγράµµατα παρακινούν την έρευνα και την 
αυτενέργεια, την οµαδικότητα και τη συνεργασία. Στο νηπιαγωγείο δίνεται έµφαση 
στη συµµετοχή του παιδιού για την κατάκτηση των µαθηµατικών εννοιών µε 
παιχνίδια και βιωµατικές δραστηριότητες Η διδασκαλία των µαθηµατικών και στην 
Α’ τάξη  προσπαθεί να γίνει µέσα από παιγνιώδεις ασκήσεις και µια πιο ευχάριστη 
διαδικασία αλλά κυριαρχούν οι συµβολικές δραστηριότητες και η χρήση του 
τετραδίου εργασιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µη δίνεται το περιθώριο να 
ακολουθηθεί ο ατοµικός ρυθµός του µαθητή. 
 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

     Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο επιτυγχάνεται µε την 
αναζήτηση πληροφοριών για κάθε παιδί µε τη βοήθεια µιας 
συστηµατικής και αντικειµενικής παρατήρησης. Μέσα στον 
Οδηγό της Νηπιαγωγού και στα πλαίσια του ατοµικού φακέλου 
του παιδιού (portfolio) γίνεται η αξιολόγηση του νηπίου.  Η 
νηπιαγωγός ενηµερώνει τακτικά τους γονείς για τη πρόοδο του 
παιδιού µέσα από την οποία αναδεικνύονται και επισηµαίνονται 
τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες, οι ιδιαιτερότητες. 
     Η αξιολόγηση για την κατάκτηση των µαθηµατικών εννοιών 
στο νηπιαγωγείο, επιτυγχάνεται µέσα από τη συστηµατική κα 
αντικειµενική παρατήρηση του νηπίου στα πλαίσια µιας 
ευρύτερης αξιολόγησης που αφορά το σύνολο των ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων του παιδιού.  
     Το παιδί συγκρίνεται πάντα µε τον εαυτό και τις 
προηγούµενες επιδόσεις του και όχι µε τις επιδόσεις των άλλων 
παιδιών. Οι κατακτήσεις του παιδιού σε γνωστικό, κοινωνικό, 
συναισθηµατικό επίπεδο και σε επίπεδο δεξιοτήτων, 
καταγράφονται στο ατοµικό δελτίο του παιδιού ώστε να 
χρησιµοποιηθούν ως ανατροφοδότηση για την κατάκτηση των 
επόµενων µαθησιακών στόχων. 
    

  Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου για το βιβλίο των Μαθηµατικών της Α’ Τάξης 
του ∆ηµοτικού Σχολείου, στο βιβλίο του δασκάλου 
εµπεριέχονται ενδεικτικά φυλλάδια αξιολόγησης για κάθε 
περίοδο. Στο βιβλίο του δασκάλου που προτείνουµε 
περιλαµβάνεται ένας φάκελος αξιολόγησης για κάθε 
περίοδο.  
Μέσα στο φάκελο αξιολόγησης κάθε περιόδου 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
1. Ενδεικτικό τεστ αξιολόγησης για το τέλος της περιόδου 
που είναι το επαναληπτικό µάθηµα.  
2. Κλίµακα επιδιωκόµενων στόχων και εννοιών, µεταξύ 
των οποίων  συµπεριλαµβάνονται οι απαραίτητες έννοιες 
και οι στόχοι τους οποίους πρέπει να κατακτήσει ο µαθητής 
σε κάθε περίοδο. Παρατίθεται επίσης βαθµολογική 
κλίµακα, για κάθε στόχο και έννοια, από το A έως το E.  
 
Θεωρούµε ότι η αξιολόγηση έχει πολύ µεγάλη σηµασία, 
διότι εκτιµάµε τις ανατροφοδοτικές δυνατότητές της, οι 
οποίες συνιστούν την αµιγώς παιδαγωγική λειτουργία της. 
Για το λόγο αυτόν επιλέγουµε χαρακτηριστικά ποιοτικής 
αξιολόγησης, µε την οποία ανατροφοδοτούνται όλοι όσοι 
συµµετέχουν στην παιδαγωγική διαδικασία:  
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Πρώτος ο ίδιος ο δάσκαλος διαπιστώνει την 
αποτελεσµατικότητα των διδακτικών ενεργειών του και, 
εφόσον χρειαστεί, τροποποιεί ή εµπλουτίζει τη διδακτική 
πράξη του.  
 
Ο µαθητής µε τη σειρά του (µέσα από την προτεινόµενη 
διαδικασία αυτο-αξιολόγησης)  πληροφορείται σχετικά µε 
την έκταση της ανταπόκρισής του προς τις απαιτήσεις του 
Αναλυτικού Προγράµµατος και ρυθµίζει αναλόγως τόσο τη 
συµπεριφορά όσο και την προσπάθειά του.  
 
Οι συµµαθητές στην τάξη (ετερο-αξιολόγηση) δηµιουργούν 
κριτήρια µε τα οποία αξιολογούν τους συµµαθητές τους.  
 
Οι γονείς, από την πλευρά τους, παρακολουθούν την όλη 
προσπάθεια των παιδιών τους και σε συνεργασία µε το 
δάσκαλο βοηθούν το παιδί τους, ώστε να προχωρεί µε 
επιτυχία η διαδικασία της διδασκαλίας.  
 
Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης πληροφορούνται µέσω της 
αξιολόγησης για την αποτελεσµατικότητα των διάφορων 
µέτρων της εκπαίδευσης και σχεδιάζουν τις αναγκαίες 
διορθωτικές ή νέες παρεµβάσεις.  
  

 
Σχολιασµός : 
Η αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου είναι 
συνεχής, διαγνωστική και διαµορφωτική και αποτελεί µέσο ανατροφοδότησης της 
παιδευτικής πράξης. Εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους (συνεχής) προσπαθεί να 
συνθέσει µια σφαιρική αντίληψη της προσωπικότητας του νηπίου αλλά και των 
αναγκών του (διαγνωστική), ώστε να υπάρξει η δυνατότητα για την κατάλληλη 
διαµόρφωση της διδακτικής παρέµβασης σε ένα σχέδιο εργασίας (διαµορφωτική). Η 
παρατήρηση είναι µια µέθοδος αξιολόγησης κατάλληλη για µικρές ηλικίες. Η 
σύγκριση του παιδιού γίνεται πάντα µε τον εαυτό του και όχι µε τις επιδόσεις των 
άλλων παιδιών. Αριθµητική αξιολόγηση δεν υπάρχει στο νηπιαγωγείο και  ως 
αξιολόγηση της γνώσης θεωρείται η επιτυχής διεκπεραίωση από τα νήπια των 
διαφόρων δραστηριοτήτων.  Στην Α΄ ∆ηµοτικού, η γνώση αξιολογείται και µε γραπτά 
κριτήρια αξιολόγησης, µε τις γραπτές ασκήσεις του βιβλίου για το µαθητή και µε 
προφορική εξέταση. Η αξιολόγηση γίνεται από το δάσκαλο, είναι ατοµική και τα ίδια 
τα βιβλία έχουν τα λεγόµενα «επαναληπτικά µαθήµατα». Προτείνεται να υπάρχει 
ένας φάκελος αξιολόγησης για κάθε περίοδο που περιλαµβάνονται 1. Ενδεικτικό 
τεστ αξιολόγησης για το τέλος της περιόδου που είναι το επαναληπτικό µάθηµα. 2. 
Κλίµακα επιδιωκόµενων στόχων και εννοιών, µεταξύ των οποίων  
συµπεριλαµβάνονται οι απαραίτητες έννοιες και οι στόχοι τους οποίους πρέπει να 
κατακτήσει ο µαθητής σε κάθε περίοδο. Παρατίθεται επίσης βαθµολογική κλίµακα, 
για κάθε στόχο και έννοια, από το A έως το E. Στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα 
προβλέπει και την εµπλοκή των ίδιων των µαθητών στην αξιολόγηση 
(αυτοαξιολόγηση), την συµµετοχή των συµµαθητών (ετεροαξιολόγηση) και όλων των 
άλλων εµπλεκοµένων (γονέων, παραγόντων κ.λ.π). ∆ίνεται έµφαση στην ποιοτική 
αξιολόγηση µε κύριο στοιχείο την ανατροφοδότηση όλης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  
 
Η αξιολόγηση πρέπει να κοινοποιείται και στους γονείς, ώστε να γίνονται συµµέτοχοι 
και συνεργάτες στο έργο του εκπαιδευτικού. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να 
παρουσιάζονται και στον εκπαιδευτικό οι απαραίτητες οδηγίες για τον τρόπο 
αξιολόγησης των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την αξιοποίηση των 
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αποτελεσµάτων της στο σχεδιασµό κατάλληλου εξατοµικευµένου προγράµµατος για 
την υποστήριξη και την ενσωµάτωση των παιδιών αυτών. 
 
∆ιαπιστώσεις 
Το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) για το 
Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό Σχολείο αποτελεί, πρόταση για την προσέγγιση της 
σχολικής γνώσης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών µέσω της 
διαθεµατικότητας, αρχή της οποίας είναι η σύνθεση των µεµονωµένων γνώσεων σε 
ολότητες και η εµπλοκή των µαθητών όχι µόνο στο περιεχόµενο της γνώσης αλλά και 
στη διαδικασία παραγωγής της, καθώς και την υιοθέτηση µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων διερευνητικής κατεύθυνσης. 
 
Ως προς τους σκοπούς των αναλυτικών προγραµµάτων παρατηρείται µια πολύ 
σηµαντική συνάφεια διότι έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της ικανότητας των 
παιδιών να αξιοποιούν τα µαθηµατικά στην καθηµερινή τους ζωή µε στόχο την 
οµαλή  ένταξη τους στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. 
 
Ως προς τη διάρθρωση και τη δοµή των αναλυτικών προγραµµάτων καταγράφεται η 
πρόθεση να κινηθούν σε ίδιους τρόπους οργάνωσης. Υπάρχουν τρεις ουσιαστικά 
στήλες µε τη διαφορά ότι στο νηπιαγωγείο η πρώτη στήλη έχει ως αφετηρία το ίδιο το 
παιδί και τις ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν ενώ στο δηµοτικό η 
αντίστοιχη στήλη έχει σχέση µε τους άξονες του γνωστικού περιεχοµένου (∆ΕΠΠΣ) 
και τους στόχους του µαθήµατος (ΑΠΣ). Επίσης στο αναλυτικό πρόγραµµα του 
δηµοτικού αναφέρονται γενικοί και ειδικοί στόχοι κάτι που απουσιάζει από το 
πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. 
 
Η δεύτερη στήλη στο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου αναφέρεται στο περιεχόµενο και 
στις ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες. Ανάλογη στήλη µε ενδεικτικές 
δραστηριότητες υπάρχει και στο αναλυτικό πρόγραµµα της Α΄ τάξης στο ΑΠΣ. 
Αντιπαραβολή της µεθοδολογίας δεν έγινε από την εργασία αυτή γιατί πιστεύουµε ότι 
πρέπει να αποτελέσει το αντικείµενο µιας άλλης αυτοτελούς εργασίας. 
 
Στην τρίτη στήλη των ∆ΕΠΠΣ και των δυο βαθµίδων αναφέρονται θεµελιώδεις 
έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης οι οποίες αποτελούν κρίκους διασύνδεσης του 
περιεχοµένου των προγραµµάτων και προσφέρονται για διαθεµατική ανάπτυξη.  
 
Υπάρχει σαφής πρόθεση για συνέχεια από τη µια βαθµίδα στην άλλη όσον αφορά τη 
δοµή και διάρθρωση των αναλυτικών προγραµµάτων 
 
Ως προς την αντιπαραβολή των στόχων γενικά παρατηρούµε ότι όλοι οι άξονες 
γνωστικού περιεχοµένου της Α΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου είναι µέρος και του 
περιεχοµένου των µαθηµατικών του Νηπιαγωγείου, µε τη διαφορά ότι στην Α΄ τάξη 
γίνεται λεπτοµερέστερη ανάλυση των αριθµών και των πράξεων, που καλύπτουν και 
τη µεγαλύτερη έκταση της ύλης της τάξης και επιπλέον τα παιδιά εισάγονται για 
πρώτη φορά στις βασικές υποδιαιρέσεις της νοµισµατικής µονάδας του ευρώ. 
Σηµαντική διασύνδεση των προγραµµάτων των δυο βαθµίδων αποτελούν τα 
προτεινόµενα σχέδια εργασίας. Όλα τα σχέδια εργασίας θα µπορούσαν να προταθούν 
ανεπιφύλακτα και για το νηπιαγωγείο καθώς διαπραγµατεύονται τις ίδιες έννοιες µε 
παραστατικό τρόπο, που κινεί το ενδιαφέρον όλων των παιδιών για συµµετοχή. 
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Ως προς τη µεθοδολογία παρατηρούµε και εδώ µια σηµαντική προσπάθεια για 
σύγκλιση αφού και στα δυο προγράµµατα αναφέρεται η αξιοποίηση των 
προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών, η υιοθέτηση της διαθεµατικής προσέγγισης 
της γνώσης, η έµφαση στη διαδικασία για την απόκτηση της γνώσης και η βιωµατική 
εµπλοκή των παιδιών στη διαδικασία µάθησης. Επιπλέον ανάπτυξη των  
κοινωνικογνωστικών στάσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί η σηµερινή κοινωνία της 
γνώσης και της πληροφόρησης, καλλιέργεια και χρήση πρακτικών όπως οµαδικό 
πνεύµα συνεργασίας. 
 
Ως προς την αξιολόγηση υπάρχει συνάφεια ως προς τις γενικές αρχές όπως η 
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού και όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 
χρήση των ποιοτικών και εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης, εφαρµογή αρχικής, 
διαµορφωτικής και τελικής αξιολόγησης. Κατά τα άλλα στην Α΄ ∆ηµοτικού, η γνώση 
αξιολογείται και µε γραπτά κριτήρια αξιολόγησης, µε τις γραπτές ασκήσεις του 
βιβλίου για το µαθητή και µε προφορική εξέταση. Η αξιολόγηση γίνεται από το 
δάσκαλο, είναι ατοµική και τα ίδια τα βιβλία έχουν τα λεγόµενα «επαναληπτικά 
µαθήµατα». 
 
Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται καθαρά η προσπάθεια των δηµιουργών των 
αναλυτικών προγραµµάτων για συνέχεια από τη µια βαθµίδα στην άλλη. Από τη 
µεριά της φιλοσοφίας, των γενικών σκοπών, της δοµής, των γενικών και ειδικών 
στόχων, της µεθοδολογίας και της αξιολόγησης αυτή η προσπάθεια της συνέχειας 
καταγράφεται. Αποµένει να γίνουν έρευνες για το περιεχόµενο και κυρίως για το πώς 
ο εκπαιδευτικός ερµηνεύει και υλοποιεί τα νέα αναλυτικά προγράµµατα µέσα στην 
τάξη. Μπορεί ο ίδιος µε την επιµόρφωση που έχει δεχθεί να εφαρµόσει όλες αυτές τις 
ανατρεπτικές καινοτοµίες που αρχίζουν από τη φιλοσοφία διαπερνούν το περιεχόµενο 
τη µεθοδολογία και καταλήγουν στην αξιολόγηση και την εφαρµογή µέσα στην τάξη; 
Γνωρίζει ο δάσκαλος τι ακριβώς προηγείται στο νηπιαγωγείο; Ξέρει η νηπιαγωγός 
από πιο σηµείο και µε πιο τρόπο ξεκινά ο δάσκαλoς; 
 
Μόνο αν είναι θετική η απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα µπορεί να λειτουργήσει 
θετικά η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο σε όλο το ∆ΕΠΠΣ 
γενικά και πιο ιδιαίτερα στη γνωστική περιοχή των µαθηµατικών. 
 
Στόχος της παρουσίασης αυτής ήταν να αγγίξει το ζήτηµα και ίσως να δώσει αφορµή 
σε κάποιους ερευνητές να εµβαθύνουν στο ζήτηµα που απλώς εθίγη από τη δική µας 
προσπάθεια. 
. 
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Τα νέα ΑΠΣ - ∆ΕΠΠΣ των Μαθηµατικών: Η φιλοσοφία τους και οι 
διδακτικές επιπτώσεις τους 
 

Κωνσταντίνος Βρυώνης, Θεόδωρος Γούπος 
 
 

Περίληψη 
Η µαθηµατική µεθοδολογία διαµορφώνεται σε σχέση µε την κατανόηση της ως 
φιλοσοφική θεωρία γύρω από τις µεθόδους των γνωστικών διαδικασιών και του 
µετασχηµατισµού της αντικειµενικής πραγµατικότητας. Οι σύγχρονες αντιλήψεις 
φαίνεται να βρίσκουν στις κατασκευαστικές θεωρίες µια σηµαντική πρόταση για τη 
διδακτική των Μαθηµατικών και την  αντικατάσταση του παραδοσιακού µοντέλου 
διδασκαλίας. Η γνωστική ψυχολογία στηρίζει τις θεωρίες αυτές, που δεν είναι µακριά 
από τις απόψεις του µεγάλου φιλόσοφου Kant για την υποκειµενική κατασκευή της 
γνώσης µέσα από τις δραστηριότητες του υποκειµένου. Η υποκειµενικότητα της 
γνώσης την κάνει σχετική και όχι απόλυτη και ταυτόχρονα κοινωνικά 
προσδιορισµένη. Οι αντιλήψεις αυτές που υιοθετήθηκαν από τα νέα ∆ΕΠΠΣ και 
ΑΠΣ για τα Μαθηµατικά οδήγησαν στη συγγραφή των νέων βιβλίων και 
επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του δασκάλου σε ρόλο συντονιστή και διευκολυντή 
στην κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους µαθητές.  
 
 
Εισαγωγή 
Το περιεχόµενο της µαθηµατικής εκπαίδευσης βρίσκεται υπό συνεχή 
διαπραγµάτευση, µε αποτέλεσµα οι µεταρρυθµίσεις της, κυρίως τις τελευταίες 
δεκαετίες, να διαδέχονται η µια την άλλη. Οι προβληµατισµοί και οι διαφοροποιήσεις 
δεν αφορούν µόνο τις µεθόδους και το περιεχόµενο των Προγραµµάτων Σπουδών, 
αλλά έχουν να κάνουν και µε σηµαντικές διαφορές ως προς τη φύση των 
Μαθηµατικών µε πολλά και δύσκολα ερωτήµατα (Davis Ph. – Hersh, 1981, σ.13) 
όπως: Ποια είναι η φύση των Μαθηµατικών; Τι αφορούν; Ποιο είναι το νόηµά τους; 
Ποια είναι η µεθοδολογία τους; Πώς χρησιµοποιούνται;  
 
Η µεταρρύθµιση της δεκαετίας του 1960 και 1970 για τα σχολικά µαθηµατικά µε το 
στρουκτουραλιστικό ρεύµα και τα Νέα Μαθηµατικά που ξεκίνησε στη ∆υτική 
Ευρώπη και την Αµερική, έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές του 1980, όταν οι χώρες 
από όπου ξεκίνησαν ήδη τα είχαν απορρίψει (Μητακίδης, 1983). Μετά από πολλά 
χρόνια εφαρµογής τους διαπιστώθηκε και στη χώρα µας, ότι δεν έφεραν τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα στην εκπαίδευση (Φερεντίνος, 2007).  
 
Η αντίδραση στα «Νέα Μαθηµατικά» άρχισε από πολύ νωρίς, κυρίως µε τους Polya, 
Kline, Courant (Κολέζα, 2000, πρόλογος σ. iv) και αύξησε το ενδιαφέρον για εστίαση 
στην επίλυση προβληµάτων. Τη δεκαετία του ’80 «η επίλυση προβλήµατος» 
απετέλεσε κεντρικό στόχο στη µαθηµατική εκπαίδευση (NCTM 1980),  και «η 
επίλυση προβλήµατος» κατά Polya επέστρεψε.  
 
Την ίδια εποχή οι εξελικτικοί ψυχολόγοι έστρεψαν την προσοχή των εκπαιδευτικών 
όχι µόνο στο «τι» αλλά και στο «πώς» τα παιδιά µπορούν να µάθουν καλύτερα 
µαθηµατικά. Οι διαπιστώσεις αυτές, καθώς και τα νέα ερευνητικά δεδοµένα 
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οδήγησαν τη δεκαετία του 1970 στην εµφάνιση του κλάδου της «∆ιδακτικής των 
Μαθηµατικών».  
 
Οι νεώτερες απόψεις για τα µαθηµατικά βρήκαν τη θεωρητική τους έκφραση, κυρίως, 
στη θεωρία της Κατασκευής της γνώσης (κονστρουκτιβισµός) µε κύριους 
εκπροσώπους τον Piaget και τον Vigotski. 
 
Οι κονστρουκτιβιστές αναδεικνύοντας τη σηµασία του υποκειµένου στη µάθηση, 
υιοθετούν την υποκειµενικότητα και εποµένως τη σχετικότητα της γνώσης 
(Κεΐσογλου, 1999). Άµεση συνέπεια ήταν η απόρριψη του παραδοσιακού µοντέλου 
µάθησης, που αντιµετωπίζει τους µαθητές ως παθητικούς δέκτες γνώσεων και η 
ανάδειξη οµαδοσυνεργατικών µοντέλων διδασκαλίας στα οποία η γνώση θεωρείται 
ενεργητική κατασκευή από τον µαθητή. 
 
Οι νέες θεωρίες οδήγησαν και στην τελευταία µεταρρύθµιση στην Ελλάδα µε τη 
σύνταξη, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  του Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος 
Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ, 1997) σύµφωνα µε το οποίο η διαδικασία µάθησης των 
µαθηµατικών είναι µια κατασκευαστική δραστηριότητα (Ε.Π.Π.Σ., άρθρο 1ο) και η 
επίλυση προβληµάτων – δραστηριοτήτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη διδασκαλία 
των Μαθηµατικών. 
 
Το Ε.Π.Π.Σ. αναθεωρήθηκε και συµπληρώθηκε µε την έννοια της 
«διαθεµατικότητας» και για το λόγο αυτό αντικαταστάθηκε από το ∆ιαθεµατικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και τα νέα Α.Π.Σ. Ακολούθησε η προκήρυξη 
συγγραφής (2003) των νέων βιβλίων ∆ηµοτικού και Γυµνασίου βάση των νέων 
προγραµµάτων. 

 
Τα κύρια φιλοσοφικά ρεύµατα στα Μαθηµατικά µέχρι τον 20ο αιώνα 
Η φιλοσοφία των Μαθηµατικών στηρίζει τη διδακτική και ασκεί την ευεργετική της 
επίδραση στη διαµόρφωση της περιρρέουσας πνευµατικής ατµόσφαιρας µε την 
εισαγωγή νέων ιδεών και την εξέταση άλλων που ήδη προϋπάρχουν (Αναπολιτάνος, 
1985, πρόλογος). Η σχέση ανάµεσα σε µια παιδαγωγική των µαθηµατικών και στη 
φιλοσοφία των µαθηµατικών είναι αµφίδροµη και κάθε φιλοσοφία των µαθηµατικών 
έχει διδακτικές επιπτώσεις.  
 
Κατά µια έννοια τα ερωτήµατα τα οποία διατυπώθηκαν ανά τους αιώνες στη 
φιλοσοφία των Μαθηµατικών τέθηκαν στην αρχή από τους δύο µεγάλους 
φιλόσοφους της αρχαιότητας, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.  
 
Στο πλατωνικό έργο γίνεται διάκριση ανάµεσα στο «φαινόµενο» και στην 
«πραγµατικότητα». Η πραγµατικότητα, το ον καθ’ εαυτό, αποτελεί τον κόσµο των 
Ιδεών και είναι αναλλοίωτη. Οι Ιδέες µπορούν να γνωσθούν άµεσα και µόνο νοητικά, 
ενώ τα φαινόµενα µέσα από την αισθητηριακή αντίληψη. Η αισθητηριακή αντίληψη 
µπορεί να παίξει βέβαια ρόλο βοηθητικό στη σύλληψη των Ιδεών, να αποτελέσει το 
µίτο της Αριάδνης για την έξοδο από το λαβύρινθο (Αναπολιτάνος,1985,σ.32). 
Μοντέλο πλατωνικών Ιδεών αποτελούν οι διάφορες µαθηµατικές οντότητες, τα 
µαθηµατικά αντικείµενα (Davis – Hersh, 1981, σ.307), που υπάρχουν ανεξάρτητα 
από τη γνώση µας γι’ αυτά. Το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να τα 
ανακαλύψουµε.  
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Ο Αριστοτέλης αντίθετα απορρίπτει την πλατωνική διάκριση και θεωρεί ότι ο 
διαλογισµός πάνω σε νοητά οµοιώµατα, στα οποία οδηγούµαστε µέσα από µια 
διαδικασία αφαίρεσης, έχει ως αίτιο τις αρχικές µας οπτικές συλλήψεις, που είναι 
αντικείµενα µε ύλη και µορφή.  Τα µαθηµατικά αντικείµενα είναι για τον Αριστοτέλη 
το αποτέλεσµα τέτοιων αφαιρέσεων (Αναπολιτάνος, 1985, σ.32).  
 
Η απολυτοκρατικότητα της µαθηµατικής γνώσης επανέρχεται µε τους ορθολογιστές 
(Descartes, Spinoza, Leibniz) ή ρασιοναλιστές που εξαιτίας της θεωρούν τη 
µαθηµατική µέθοδο ως το πρότυπο της ασφαλούς γνώσης των πραγµάτων στο 
σύνολό τους (Descartes, Μετάφραση: Χρηστίδης, 1976). Σ’ αυτή τη νοησιοκρατία 
αντιτίθενται οι εµπειριστές φιλόσοφοι (Locke, Berkeley, Hume) που θεωρούν ότι η 
πηγή και ο κριτής της ενδεχοµενικής γνώσης, δηλαδή της γνώσης που εξαρτάται από 
την πραγµατικότητα, είναι η εµπειρία είτε ως κατ' αίσθησιν αντίληψη είτε ως 
εσωτερική αίσθηση.  
 
Σηµαντικό γεγονός όµως, κατά τη γνώµη µας, για τη φιλοσοφία ήταν η εµφάνιση του 
Kant µε την Κριτική του καθαρού λόγου (1781). Ο Kant θεωρούσε ότι τόσο η λογική 
όσο και η εµπειρία µπορούν να συνεισφέρουν στην επιστηµονική γνώση. Ο Κάντ 
επανέρχεται στη διάκριση ανάµεσα στα «καθ’ εαυτά πράγµατα» (τα νοούµενα), τα 
οποία ο άνθρωπος δεν µπορεί να γνωρίσει, και τα «φαινόµενα», δηλαδή τα πράγµατα 
που µπορούν να καταστούν αντικείµενα γνώσης εν σχέσει προς τον ίδιο τον άνθρωπο. 
«Αλλά το ζήτηµα δεν είναι, πώς προσδιορίζονται τα πράγµατα καθ’ εαυτά, αλλά πώς 
προσδιορίζεται η εµπειρική µας γνώση για τα πράγµατα.» (Kant, Εκδ. Αναγνωστίδη, 
χ.χρ.., σ. 64). Με άλλα λόγια, «το ερώτηµα για τον Καντ δεν είναι η προέλευση της 
εµπειρίας αλλά τι υπάρχει σ’ αυτή».  
 
Σύµφωνα µε τον Kant, η γνώση πρέπει να κατανοηθεί µε όρους τόσο της εποπτείας 
(Kant, Μετάφραση: Γιανναράς, 1976, σ. 105), η οποία είναι άµεσα µπροστά µας 
µέσω της αισθητηριακής (ό.π., σ.106) αντίληψης, όσο και του λόγου, που είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο ο νους οργανώνει τις αισθητηριακές παραστάσεις ώστε να γίνουν 
αντικείµενα της εµπειρίας. Βασική έννοια της φιλοσοφικής αυτής θεώρησης είναι οι a 
priori γνώσεις (ό.π., σ.74-76), οι γνώσεις δηλαδή εκείνες που είναι δυνατές εκ των 
προτέρων, πριν την εφαρµογή ή τη χρήση τους µέσα στην εµπειρία  και είναι γνώσεις 
καθολικές (ό.π., σ.75). Τέτοιες αλήθειες είναι εκείνες των µαθηµατικών.  
 
Τα φιλοσοφικά ρεύµατα στα Μαθηµατικά τον 20ο αιώνα 
Οι βασικές σχολές στη φιλοσοφία των µαθηµατικών κατά τον 20ο αιώνα είναι: των 
Λογικιστών (G. Frege, B. Russell), των Φορµαλιστών (D. Hilbert) και των 
κονστρουκτιβιστών ή ιντουισιονιστών ή ενορατιστών (Brouwer). Οι τάσεις αυτές 
παρά τις αµφισβητήσεις που έχουν υποστεί, εξακολουθούν να παίζουν σηµαντικό 
ρόλο και σήµερα. 
 
Ο λογικισµός, κατά τους Davis και Hersh (1989), είναι µια µορφή πλατωνικού 
ρεαλισµού. Οι λογικιστές, θεωρούσαν, πως οι αλήθειες θα µπορούσαν να 
συλληφθούν a priori ανεξάρτητα από την παρατήρηση. Ο λογικισµός προσπάθησε να 
αποδείξει ότι όλες οι µαθηµατικές έννοιες µπορούν να αναχθούν στην ιδέα της 
αφηρηµένης ιδιότητας και ότι τα µαθηµατικά παράγονται από βασικές λογικές αρχές 
που αφορούν ιδιότητες.  
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Οι Φορµαλιστές από την άλλη πλευρά, στήριξαν το πρόγραµµά τους πάνω στην 
ανάγκη απόδειξης ότι τα µαθηµατικά αξιωµατικά συστήµατα είναι συνεπή. Για το 
φορµαλισµό σύµφωνα µε τους Davis και Hersh (1981, σ.13) δεν υπάρχουν 
µαθηµατικά αντικείµενα. Τα µαθηµατικά αποτελούνται από αξιώµατα, ορισµούς και 
θεωρήµατα, δηλαδή από τύπους. Οι µαθηµατικοί τύποι δεν έχουν κανένα νόηµα και 
καµιά τιµή αλήθειας. Η σχολή αυτή κυριάρχησε στην Ευρώπη τις δεκαετίες του 1950 
και 1960, και µε το όνοµα «Νέα Μαθηµατικά» έφτασε να διδάσκεται ακόµα και στα 
νηπιαγωγεία.  
 
Το τρίτο φιλοσοφικό ρεύµα, αυτό των κονστρουκτιβιστών, είναι έντονα πρωτότυπο 
και διαφορετικό από τις δύο προηγούµενες σχολές. Εµφανίστηκε στις αρχές του 20ου 
αιώνα µε κύριο εκφραστή του το ∆ανό τοπολόγο L. Brower (1908), θεσµοθετώντας 
µια ιδιαίτερη έννοια κατασκευαστικότητας. Οι απαρχές του κονστρουκτιβισµού 
µπορούν να αναζητηθούν στο έργο του φιλόσοφου Giambattista Vico (Κουλαϊδης, 
2002, σ.66) που υποστήριξε πως ο άνθρωπος γνωρίζει µονάχα ότι ο ίδιος δηµιουργεί, 
δηλαδή την ιστορία του. Σύµφωνα µε την τοποθέτηση του Tobin «ο 
κονστρουκτιβισµός είναι ένα σύνολο πίστεων περί τη γνώση η οποία αρχίζει µε την 
αποδοχή της θέσης ότι η πραγµατικότητα υπάρχει αλλά δεν µπορεί να γνωσθεί ως ένα 
σύνολο από αλήθειες» (Τobin K., στο Λιόσης, 2005). O Confrey (Κολέζα, 2000, 
σ.73) γράφει πως πρόκειται «για µια θεωρία για τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και 
εκφράζει την άποψη ότι όλη η γνώση που έχουµε είναι ένα προϊόν των δικών µας 
ενεργειών. ∆εν µπορούµε να έχουµε άµεση γνώση οποιασδήποτε εξωτερικής ή 
αντικειµενικής πραγµατικότητας.» Είναι φανερή στην παραπάνω βασική φιλοσοφική 
θέση του κονστρουκτιβισµού η καντιανή επιρροή. .  
 
Αφού λοιπόν είναι αδύνατο να γνωρίσουµε µια «αντικειµενική πραγµατικότητα», οι 
γνώσεις µας για την πραγµατικότητα είναι στην ουσία «θεωρίες γύρω από την 
πραγµατικότητα» και η φροντίδα µας για συνέπεια και λογική στη διατύπωσή τους, 
ούτε συνεπάγεται την αλήθεια τους, ούτε αποκλείει εναλλακτικές θεωρίες. Το ίδιο 
ισχύει φυσικά και µε τη µαθηµατική γνώση που σύµφωνα µε τον κονστρουκτιβισµό 
(Von Glasersfeld,Vygotsky, Ernest) αποτελεί κοινωνική κατασκευή και εποµένως δεν 
είναι ούτε απόλυτη ούτε προκαθορισµένη. Η µαθηµατική γνώση εποµένως, ως 
κοινωνικό προϊόν, θεωρείται διαψεύσιµη και αέναα ανοιχτή σε αναθεωρήσεις, τόσο 
σε ότι αφορά τις αποδείξεις των θεωρηµάτων της, όσο και σε ότι αφορά τις 
θεµελιώδεις της έννοιες (Lakatos, 1996). 
 
Αντίστοιχη σύµφωνα µε τον Kuhn είναι η πορεία κάθε επιστηµονικής κοινότητας µε 
την αποδοχή ενός κοινού Παραδείγµατος (Kuhn,2004, σελ.26, 147). Ενός συνόλου, 
δηλαδή, πεποιθήσεων, αναγνωρισµένων αξιών και τεχνικών που ασπάζονται τα µέλη 
µιας δεδοµένης οµάδας επιστηµόνων. Κάθε φορά που µια νέα θεωρία εµφανίζεται ως 
αποτέλεσµα εξέλιξης ή µιας οµολογηµένης αποτυχίας της επιστηµονικής κοινότητας, 
δηµιουργείται κρίση. ∆ιαδοχικές κρίσεις οδηγούν σε µια επιστηµονική επανάσταση 
µέχρι την αποδοχή ενός νέου Παραδείγµατος. 
 
Κάτω από τη γενική θεωρία του κονστρουκτιβισµού βρίσκονται δύο επιµέρους 
διαφορετικές θεωρίες-απόψεις: α) Ο Ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισµός µε κυριότερο 
εκπρόσωπο τον ψυχολόγο Jean Piaget, που υποστηρίζει ότι η σκέψη αυτορυθµίζεται 
σε σχέση µε την προσωπική εµπειρία και β) Ο Κοινωνικός κονστρουκτιβισµός µε 
κυριότερο εκπρόσωπο το Vygotsky, που υποστηρίζει ότι οι ιδέες είναι δηµιούργηµα 
της συλλογικής δράσης και συνείδησης.  
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Ο Freudenthal (1973) (Πινάτσης, 2007) στην Ολλανδία στηριζόµενος στον 
κονστρουκτιβισµό θεωρούσε ότι: "τα µαθηµατικά είναι µια ανθρώπινη 
δραστηριότητα, άρα πρέπει να προέρχονται από την πραγµατικότητα και να είναι 
επίσης εφαρµόσιµα σε αυτήν την πραγµατικότητα. Στη συνέχεια διατύπωσε µια 
«διδακτική φαινοµενολογία» (Streefland L., Εισαγωγή-Επιµέλεια Ε. Κολέζα,, 2000, 
σ.13) σύµφωνα µε την οποία οι µαθηµατικές έννοιες αντιµετωπίζονται ως «εργαλεία» 
οργάνωσης πραγµατικών φαινοµένων (Κολέζα, 2000, σ.2).  

 
Η φιλοσοφία των νέων Προγραµµάτων Σπουδών και των νέων βιβλίων των 
Μαθηµατικών 
Το κυρίαρχο ρεύµα στη διδακτική των µαθηµατικών για πολλές δεκαετίες ήταν µια 
«φορµαλιστική άποψη για τη διδασκαλία» (Κολέζα,1977, στο Φερεντίνος, 2001). 
Αυτό το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας που δίνει έµφαση στα αποτελέσµατα της 
µαθηµατικής δηµιουργίας και στον τρόπο παρουσίασης τους και στο ΕΠΠΣ (1997) 
αναφέρεται ως «µπιχεβιοριστική συνιστώσα των εκπαιδευτικών στόχων», 
αµφισβητείται σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (2003). Ο µπιχεβιορισµός ή συµπεριφορισµός 
(Thorndike, Pavlov, Watson, Skinner) κυριαρχούσε στις θεωρίες µάθησης µέχρι το 
1960 (Τασιός,2008) Κατά τους συµπεριφοριστές το µυαλό του µαθητή είναι άγραφο 
χαρτί, πάνω στο οποίο ο εκπαιδευτικός µπορεί να εγγράψει τη γνώση. Η µάθηση είναι 
παθητική, ληπτική, στατική και αναπαραγωγική διαδικασία και στήριξε µια 
φορµαλιστική άποψη για τη διδασκαλία µε τα «Νέα Μαθηµατικά».  
 
Το δεύτερο ρεύµα, το οποίο εµφανίστηκε στην αρχή της δεκαετίας του 70, 
στηρίχτηκε στις αρχές του κονστρουκτιβισµού και έχει χαρακτηρισθεί µε διάφορους 
τρόπους (Φερεντίνος, 2001). Θα προτιµήσουµε τους χαρακτηρισµούς «ρεαλιστικό 
µοντέλο διδασκαλίας» (Κολέζα,1977) όπως επίσης «διδασκαλία διαρθρωµένη γύρω 
από ευρετικές διαδικασίες και σε άµεση συνάρτηση µε την καθηµερινή ζωή» αλλά 
και το χαρακτηρισµό «σχετικιστική άποψη για τη µάθηση» (Hunting, 1987).  
 
Το Ε.Π.Π.Σ (1997) και στη συνέχεια το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και το νέο Α.Π.Σ. υιοθέτησαν τα 
νέα ερευνητικά δεδοµένα ( Μαθηµατικά ∆΄, Β. ∆ασκάλου, 2007,σ.9).  Στη συνέχεια 
στις αρχές και τη φιλοσοφία( Μαθηµατικά Α΄, Β. ∆ασκάλου, 2007,σ.5). τους 
βασίστηκαν τα νέα βιβλία Μαθηµατικών (Τύπας, 2005). Βασικός σκοπός της 
µαθηµατικής εκπαίδευσης στο ∆ηµοτικό σχολείο τέθηκε η απόκτηση µαθηµατικής 
σκέψης και η καλλιέργεια του µαθηµατικού εγγραµµατισµού (Τύπας, 2005),της 
ικανότητας δηλαδή του µαθητή να εφαρµόζει µαθηµατικές γνώσεις, µεθόδους και 
διαδικασίες σε προβλήµατα της καθηµερινής ζωής (ΕΠΠΣ Μαθηµατικών, 1997, 
άρθρο2). 
 
Σύµφωνα µε το Ε.Π.Π.Σ. (1997) η διαδικασία µάθησης των µαθηµατικών είναι µια 
κατασκευαστική δραστηριότητα (ΕΠΠΣ Μαθηµατικών, 1997, άρθρο1), που 
πραγµατοποιείται πάντοτε µέσα σ’ ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και είναι αποτέλεσµα 
προσωπικών αναγκών. Η ενεργοποίηση των παιδιών (γνωστικά, συναισθηµατικά, 
ψυχοκοινωνικά) σε καταστάσεις και προβλήµατα που τους είναι οικεία, και 
προέρχονται από το βιωµατικό τους περιβάλλον και οι ανακαλυπτικές 
δραστηριότητες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική κατανόηση των 
µαθηµατικών εννοιών και γενικότερα της γνώσης. Η θεωρία οικοδόµησης της γνώσης 
(κονστρουκτιβισµός) είναι µια γνωστική θεωρία που συνεισφέρει προς την 
κατεύθυνση αυτή ( Μαθηµατικά ΣΤ΄, Β. ∆ασκάλου, 2007,σ.19). 
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Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης διαδραµατίζουν τα ήδη υπάρχοντα 
γνωστικά σχήµατα. Ο άνθρωπος χτίζει τη νέα γνώση επάνω σε αυτή που ήδη κατέχει 
σιγά σιγά σε διαφορετικά στάδια ανάλογα µε το βαθµό ετοιµότητας. Οι νέες έννοιες 
και τα νοητικά αντικείµενα γίνονται κτήµα του µαθητή όταν συνδέονται µε τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις του είτε µε αρµονική ένταξη τους σε αυτές είτε µε 
αναπροσαρµογή των παλαιότερων νοητικών σχηµάτων σε νέα σχήµατα µέσα από µια 
διαδικασία γνωστικής σύγκρουσης (ΕΠΠΣ Μαθηµατικών, 1997, σ.3). Μέσα σε µια 
τέτοια διαδικασία το λάθος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της (Μαθηµατικά Ε΄, Β. 
∆ασκάλου, 2007, σ.11), ενώ σηµαντική είναι η σηµασία του αναστοχασµού και της 
αυτορρύθµισης στη µαθησιακή διαδικασία (Μαθηµατικά Β΄, Β.∆ασκάλου, 2007, 
σ.10). Σύµφωνα µε αυτά οι µαθηµατικές έννοιες, αλλά και η χρήση τους πηγάζουν 
από την ίδια την πραγµατικότητα που βιώνουν τα άτοµα (Μαθηµατικά Α΄, Β. 
∆ασκάλου, 2007, σ.5). Στηρίζονται στη βασική αρχή της διδακτικής ότι τα 
µαθηµατικά έχουν νόηµα (Μαθηµατικά Β΄, Β. ∆ασκάλου, 2007, σ.7).  
 
Η θέση αυτή στηρίζεται στην αναπτυξιακή θεωρία του J. Piaget, σύµφωνα µε την 
οποία µαθαίνουµε µέσω µιας συνεχούς διαδικασίας ρήξεων και επαναϊσορροπιών. Ο 
Piaget έβλεπε τη γνώση σαν µια διαδικασία προσαρµογής του ατόµου προς το 
περιβάλλον του. Η νοητική ανάπτυξη είναι η µετάβαση από καταστάσεις ισορροπίας 
σε καταστάσεις ανισορροπίας (equilibre - desequilibre). Η αποκατάσταση της 
ισορροπίας σηµαίνει τη µετάβαση του ατόµου σε ένα ανώτερο νοητικό επίπεδο. Ο 
Piaget θεωρούσε τη µάθηση ατοµική υπόθεση και εκπροσώπησε το ριζοσπαστικό 
κονστρουκτιβισµό. 
 
Η απόκτηση της µαθηµατικής γνώσης είναι προοδευτική και πραγµατοποιείται  µέσα 
από τη σταδιακή µετάβαση από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο. Οι µαθητές δε 
µένουν στις εµπειρικές καταστάσεις, µοντελοποιούν, οµαδοποιούν έννοιες µε κοινές 
ιδιότητες και δηµιουργούν µέσα από τη διαδικασία «αφαιρετικής σκέψης» έννοιες 
(ΕΠΠΣ Μαθηµατικών, 1997, σ.2) ανώτερης τάξης.  
 
Οι νέες έννοιες κατασκευάζονται µέσα από ένα σύνολο καταστάσεων και 
προβληµάτων στα οποία η έννοια λειτουργεί και παίρνει το νόηµά της (Μαθηµατικά 
ΣΤ΄, Β. ∆ασκάλου, σ.19). Έτσι η επίλυση προβληµάτων – δραστηριοτήτων αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο (ΕΠΠΣ Μαθηµατικών, 1997, σ.2) στη διδασκαλία των 
Μαθηµατικών. 
 
Με άλλα λόγια, η γνώση γενικά και ιδιαίτερα η µαθηµατική γνώση αναπτύσσεται 
µέσα από την αναζήτηση λύσεων σε προβλήµατα, η τεκµηρίωση των οποίων γίνεται 
κατ’ αρχήν σε ένα διαισθητικό και εµπειρικό επίπεδο και στη συνέχεια στη βάση µιας 
αποδεικτικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή θυµίζει την προοδευτική 
µαθηµατικοποίηση που χρησιµοποιείται στη «ρεαλιστική προσέγγιση» από τους 
Treffers και Goffree (Κολέζα, 2000, πρόλογος xiii). Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η 
χρησιµότητα των µαθηµατικών έγκειται στην επίλυση προβληµατικών καταστάσεων 
που µοντελοποιούν(ΕΠΠΣ Μαθηµατικών, 1997, σελ.4) και µαθηµατικοποιούν. Τα 
προβλήµατα είναι µέσα από την καθηµερινή ζωή και έχουν νόηµα για τα παιδιά 
(Μαθηµατικά ΣΤ΄, Β. ∆ασκάλου, σ.18), που επιλέγουν στρατηγικές, εφαρµόζουν 
διάφορες ευρετικές, που πρώτος παρουσίασε ο George Polya George (Polya, 1991), 
διερευνούν και επιλύουν. 
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Η διαδικασία της µαθηµατικοποίησης των προβληµατικών καταστάσεων 
πραγµατοποιείται µε δύο τρόπους (Μαθηµατικά Β΄, Β. ∆ασκάλου, σ.7): α) την 
πλαισιοποίηση κατά την οποία το πραγµατικό πρόβληµα µεταφράζεται (από το 
µαθητή) σε µαθηµατικό πρόβληµα µέσω συγκεκριµένων ενεργειών – µοντέλων  και 
β) την αποπλαισιοποίηση της γνώσης όπου το µεταφρασµένο πρόβληµα 
αντιµετωπίζεται και γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας µε µαθηµατικά εργαλεία, όπως 
προτείνει ο Brousseau (Κολέζα, 2000, πρόλογος xiii). Η πλαισιοποίηση και 
αποπλαισιοποίηση αντιστοιχούν στην οριζόντια και κατακόρυφη µαθηµατικοποίηση 
της γνώσης από τον Treffers.  
 
Εκτός από την ατοµική προσπάθεια, η επίλυση προβληµατικών καταστάσεων στο 
πλαίσιο µιας οµάδας δρα ενισχυτικά στη διαδικασία της µάθησης (ΕΠΠΣ 
Μαθηµατικών, 1997, σελ.3). ∆ιευκολύνει τις γνωστικές αλληλεπιδράσεις, προσφέρει 
ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών και δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης κάτω από 
διάφορες οπτικές γωνίες (Μαθηµατικά Β΄, Β. ∆ασκάλου, σ.7). Η θέση αυτή ότι η 
µάθηση δεν αποτελεί µόνο µια ατοµική διαδικασία, αλλά καθορίζεται και 
επηρεάζεται άµεσα από το ευρύτερο κοινωνικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 
κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε να στηριχθεί ακόµη περισσότερο στο ΕΠΠΣ και στο 
∆ΕΠΠΣ. Η σηµασία του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου, τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, υπογραµµίζεται όλο και περισσότερο. Οι απόψεις αυτές στηρίζονται από τον 
κοινωνικό κονστρουκτιβισµό (L.Vygotsky, Ernest) που θεωρεί ότι η µάθηση είναι µια 
διαδικασία εκπολιτισµού. Είναι η εισαγωγή του ατόµου σε µια υπάρχουσα 
κουλτούρα. Ο Vygotsky πρώτος υιοθέτησε το ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
στο µετασχηµατισµό της προϋπάρχουσας γνώσης και υποστήριξε ότι οι ανεπτυγµένες 
έννοιες εµφανίζονται πρώτα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και µόνο 
σταδιακά γίνονται προσβάσιµες στο άτοµο. 
 
Τέλος οι δραστηριότητες ενδείκνυται σύµφωνα µε το ΕΠΠΣ να είναι οργανωµένες σε 
τρία επίπεδα, που θα µπορούσαν να αποδοθούν µε την περιγραφή του J. Bruner: το 
χειριστικό, το εικονικό και το συµβολικό (ΕΠΠΣ Μαθηµατικών, 1997, σ.12), 
αντίστοιχα της θεωρίας µάθησης σε επίπεδα που χρησιµοποιεί ο P.M. van – Hiele 
(Κολέζα, 2000, πρόλογος vii) στη RME (ρεαλιστική µαθηµατική εκπαίδευση). 
 
Οι παραπάνω φιλοσοφικές και διδακτικές αρχές προάγονται καλύτερα µέσα από 
οµαδοσυνεργατικά µοντέλα διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δεν είναι πια ο δάσκαλος - 
αυθεντία, αλλά ο οργανωτής και συντονιστής που βρίσκεται σε διαρκή 
αλληλεπίδραση µε τους µαθητές. Από αναµεταδότης της γνώσης γίνεται ενεργός 
συνεργάτης, βοηθά στη διαδικασία ανάδειξης των προσωπικών αντιλήψεων των 
µαθητών. Είναι ο διευκολυντής για την κατασκευή της γνώσης από τον ίδιο το 
µαθητή (Μαθηµατικά Γ΄, Β. ∆ασκάλου, σ.8). 
 
Συµπεράσµατα 
Στην εισήγησή µας αυτή αναφερθήκαµε στα κυριότερα ρεύµατα στη φιλοσοφία των 
Μαθηµατικών και στην επιρροή τους στα νέα Προγράµµατα Σπουδών και κατ’ 
επέκταση στα νέα βιβλία Μαθηµατικών για το ∆ηµοτικό.  
 
Αναφερθήκαµε σε σχολές που ανήκουν στις απολυτοκρατικές φιλοσοφίες για τα 
µαθηµατικά καθώς και στις αντίθετες και σχετικά πρόσφατες απόψεις για τη 
διαψευσιµότητα της γνώσης. 
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Οι απολυτοκρατικές φιλοσοφίες παρουσιάζουν µια εικόνα των µαθηµατικών ως 
αυστηρής, αµετάβλητης, λογικής, απόλυτης, υπερ-ανθρώπινης, καθαρής, αφηρηµένης 
και άκρως ορθολογικής γνώσης, που οδήγησε σε µια αντίστοιχη εικόνα για τα 
σχολικά µαθηµατικά, ως ένα δύσκολο, ψυχρό, αφηρηµένο, άκρως ορθολογικό, αλλά 
σηµαντικό µάθηµα. Οι διδακτικές πρακτικές που στήριξαν κυρίως αυτές τις σχολές 
αντιµετώπισαν τους µαθητές ως παθητικούς δέκτες δύσκολων αλλά αναγκαίων 
πληροφοριών. 
 
Αντίθετα η πρόσφατη άποψη στη φιλοσοφία των µαθηµατικών που είναι η εκδοχή 
της διαψευσιµότητας, αντιµετωπίζει τα µαθηµατικά ως προϊόν κοινωνικών 
διαδικασιών. Στηρίχτηκε στον κοινωνικό κονστρουκτιβισµό και αποδέχεται πλήρως 
το ανθρώπινο πρόσωπο και το ανθρώπινο συστατικό των µαθηµατικών. Με τον 
τρόπο αυτό τα µαθηµατικά βιώνονται ανθρώπινα, προσωπικά, διαισθητικά, 
συνεργατικά, διερευνητικά, πολιτιστικά, ιστορικά, συναρτηµένα µε τις ανθρώπινες 
καταστάσεις, γεµάτα χαρά και οµορφιά. Οι διδακτικές πρακτικές που στήριξαν αυτές 
τις απόψεις αντιµετώπισαν τους µαθητές ως ερευνητές που µέσα από διδασκαλίες 
οµαδοσυνεργατικές διερευνούν και κατασκευάζουν τη νέα γνώση. 
 
Το Ε.Π.Π.Σ. αναγνωρίζει πως στους στόχους της µαθηµατικής εκπαίδευσης µετράει 
περισσότερο ο πλούτος της εµπειρίας που αποκτιέται κατά τη διαδικασία µάθησης 
στο πλαίσιο µιας ανοικτής µαθησιακή κατάστασης  από τα µετρήσιµα αποτελέσµατα 
(Ε.Π.Π.Σ. Μαθηµατικών, 1997, σ.8). Στην κατεύθυνση αυτή στηρίζει τα νέα 
ερευνητικά δεδοµένα της διδακτικής και της φιλοσοφίας που αναγνωρίζουν τη 
διαδικασία µάθησης των µαθηµατικών ως µια κατασκευαστική δραστηριότητα 
κοινωνικά προσδιορισµένη. Εποµένως βρίσκεται και πιο κοντά στις απόψεις της 
διαψευσιµότητας της γνώσης.  
 
Οι θεωρίες αυτές έχουν περάσει από τους συγγραφείς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
στα νέα βιβλία Μαθηµατικών. Οι συγγραφείς δηλώνουν πως δεν είναι πιστοί 
υποστηρικτές (Μαθηµατικά Α΄, Β. ∆ασκάλου, σ.8) κάποιας συγκεκριµένης 
διδακτικής θεωρίας, αλλά αξιοποιούν την αρχή της επιλεκτικότητας. Επιλέγουν 
δηλαδή, διάφορες σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και µεθόδους ανάλογα µε την 
εξελικτική πορεία και τις συνθήκες της διδασκαλίας.  
 
Αναγκαία προϋπόθεση όµως για την επιτυχία των νέων θεωριών στη διδασκαλία στην 
τάξη είναι η µείωση της ύλης και η εστίαση σε κεντρικές µαθηµατικές έννοιες, ώστε 
να αυξηθεί ο διαθέσιµος διδακτικός χρόνος, κάτι που δεν µπορούµε να πούµε ότι 
επιτεύχθηκε σε σηµαντικό βαθµό. 
 
Τέλος είναι κατανοητό ότι η εισαγωγή των νέων διδακτικών προτάσεων στην 
καθηµερινή διδακτική πρακτική απαιτεί µια επίπονη και µακρόχρονη πορεία, η οποία 
θα πρέπει να υποστηριχθεί από ένα µεθοδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης. 
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Παραγωγή και επεξεργασία µαθηµατικών προβληµάτων 
 

Νικόλαος Γραίκος  
 
 
Περίληψη 
Το ερώτηµα για το είδος του µαθηµατικού γραµµατισµού, που χρειαζόµαστε  στο 
σηµερινό σχολείο, εξαρτάται από τους τρόπους µε τους οποίους είµαστε σε θέση να 
διαχειριστούµε την έννοια της µαθηµατικής δραστηριότητας, στην οποία εντάσσουµε 
και την εκπαιδευτική προσέγγιση του µαθηµατικού προβλήµατος. Στην εισήγησή µας 
παρουσιάζουµε παραδείγµατα πρακτικών προτάσεων προσέγγισης της διδακτικής της 
µαθηµατικής δραστηριότητας µε βάση την παραγωγή προβληµάτων σε 
συγκεκριµένες επικοινωνιακές καταστάσεις και τη «διπλή» επεξεργασία τους από το 
σύνολο της τάξης. Θεωρητικά ζητήµατα µαθηµατικού γραµµατισµού και 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων τίθενται συνοπτικά ως προϋποθέσεις των πρακτικών 
εφαρµογών.    
 
 
Εισαγωγή 
Στις σηµερινές πολυµεσικές επικοινωνιακές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για νέες 
µορφές γραµµατισµού µεταβάλλονται συνεχώς. Ως µέρος του επικοινωνιακού 
φαινοµένου, τα µαθηµατικά, καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους και να 
αναδιατυπώσουν τις βασικές διαχρονικές τους έννοιες σε νέες κοινωνικά και ιστορικά 
προσδιορισµένες µορφές.  
 
Στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης η ίδια η έννοια και η σηµασία της 
µαθηµατικής γνώσης µεταβάλλεται δραστικά. Από την παλαιότερη έµφαση στον 
αριθµητισµό ως απλής γνώσης της αρίθµησης και των επιστηµονικών βασικών 
εννοιών, σήµερα οδηγούµαστε στο µαθηµατικό γραµµατισµό και ειδικότερα στον 
κριτικό, µεταγνωστικό γραµµατισµό [1].  
 
Έτσι ένα άτοµο, το οποίο ολοκληρώνει σήµερα τη βασική του εκπαίδευση, θεωρείται 
µαθηµατικά εγγράµµατο, όταν κατέχει τις ουσιώδεις µαθηµατικές ικανότητες και 
δεξιότητες µε τις οποίες µπορεί να επιλύει άµεσα προβλήµατα της καθηµερινής ζωής 
και µπορεί να κατανοεί και να εκτιµά τις συµβολοποιηµένες, µαθηµατικές 
πληροφορίες, που λαµβάνει από ποικίλα επικοινωνιακά µέσα και πολυτροπικά 
κειµενικά είδη, όπως διαγράµµατα, στατιστικές, πίνακες, δηµόσια έγγραφα κ.λ.π.. Η 
πρώτη αυτή διάσταση του µαθηµατικού γραµµατισµού έχει λειτουργικό χαρακτήρα. 
Προωθείται ιδιαίτερα σήµερα από διεθνείς οργανισµούς και διεθνείς εκπαιδευτικές 
συµβάσεις και συγκροτεί το βασικό πλαίσιο µαθηµατικού γραµµατισµού, το οποίο 
καλούνται να πραγµατώσουν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα στο άµεσο µέλλον 
[2].  
 
Όµως αναδύεται και µία δεύτερη πολύ πιο σηµαντική διάσταση του γραµµατισµού, η 
οποία σχετίζεται µε διαδικασίες κριτικού ελέγχου των µαθηµατικών πληροφοριών, 
που δέχεται το άτοµο από το κοινωνικό του περιβάλλον και της θετικής ή αρνητικής 
αξιολόγησης των θεσµών, οι οποίοι τις παράγουν και τις διανέµουν [3]. Αυτή η 
δεύτερη κριτική διάσταση του µαθηµατικού γραµµατισµού είναι και η πιο σηµαντική, 
αλλά και αυτή που επιτυγχάνεται δυσκολότερα σε πρακτικό εκπαιδευτικό επίπεδο, γι΄ 



 27

αυτό κι ενώ συνήθως συµπεριλαµβάνεται ως θεωρητική ιδέα στα επίσηµα 
θεσµοποιηµένα εκπαιδευτικά κείµενα, σπάνια υλοποιείται σε πρακτικό επίπεδο.  
 
Με βάση τις έννοιες του µαθηµατικού γραµµατισµού, όπως αυτές αναπτύσσονται  
στα νέα κοινωνικά δίκτυα και περιβάλλοντα, είναι ανάγκη να αντιµετωπίσουµε τη 
διδακτική των µαθηµατικών και ειδικότερα των µαθηµατικών προβληµάτων, η οποία 
µας ενδιαφέρει αµεσότερα εδώ, µε πνεύµα περισσότερο επικοινωνιακό, κριτικό και 
µεταγνωστικό. 
  
Αλλαγές στη διδακτική των µαθηµατικών προβληµάτων 
Αφετηριακά είναι αναγκαίο να περιγράψουµε συνοπτικά την παλαιότερη κατάσταση 
στη διδακτική των µαθηµατικών προβληµάτων στην Ελλάδα και τις αλλαγές που 
προτάθηκαν µε το νέα αναλυτικό πρόγραµµα µετά το 2002 και τα νέα βιβλία.  
 
Είναι γνωστό ότι µε τα παλαιότερα προγράµµατα µέχρι τη δεκ. του 1970, η διδακτική 
των προβληµάτων εντασσόταν στη διδακτική των τεσσάρων πράξεων. Έτσι η 
µηχανική εκµάθηση των πράξεων είχε ως φυσικό αποτέλεσµα την ενασχόληση µε 
προβλήµατα, τα οποία όµως είχαν και αυτά µηχανικό και επαναλαµβανόµενο 
χαρακτήρα.  
 
Στην περίοδο µετά τη δεκ. του 1970, η κατάσταση µεταβάλλεται κάπως, κυρίως µέσω 
των νέων διδακτικών αντιλήψεων, που µεταφέρονται από το εξωτερικό, ως προς την 
έννοια του φυσικού αριθµού, αλλά και τη θεµελίωσή του στο πλαίσιο της θεωρίας 
των συνόλων και του κινήµατος των «Μοντέρνων Μαθηµατικών». Πολλές 
δοµιστικές αντιλήψεις των µαθηµατικών εννοιών, διαπερνούν τα αναλυτικά 
προγράµµατα και µεταφέρονται και στα σχολικά εγχειρίδια. Βέβαια η δοµιστική 
διδασκαλία δέχθηκε ήδη από πολύ νωρίς την κριτική ότι µεταφέρει τη γνώση σε 
επίπεδο τεχνητό, χωρίς να εκµεταλλεύεται τις φυσικές και τις κοινωνικές εµπειρίες 
των παιδιών, γι’ αυτό και σταδιακά αποσύρθηκε (Kline, 1990). Σε πρακτικό πάντως 
επίπεδο, η διδακτική των προβληµάτων, παρά την αναβάθµιση του ρόλου των 
µαθηµατικών δραστηριοτήτων και τη µείωση της αποµνηµονευτικής γνώσης των 
πράξεων, στην ουσία δε διαφοροποιήθηκε από την παλαιότερη προσέγγιση. Το 
µαθηµατικό πρόβληµα αντιµετωπίστηκε ως «φυσική» κατάληξη της διδασκαλίας των 
τεσσάρων πράξεων σε περιβάλλον όµως και πάλι τεχνητό και µηχανικό. 
 
Επιγραµµατικά θα µπορούσαµε να ορίσουµε ως προβληµατικά ζητήµατα στην 
παλαιότερη διδακτική των µαθηµατικών δραστηριοτήτων και των προβληµάτων τα 
εξής: 
(α) Έµφαση στην εκµάθηση κανόνων, χωρίς να προβλέπονται διαδικασίες 
κατανόησής τους και κατά συνέπεια τυπική διδασκαλία προβληµάτων παρόµοιων ή 
ίδιων µε προηγούµενα ήδη γνωστά. 
(β) Αποτυχία µεταφοράς της µαθηµατικής γνώσης σε περιστάσεις της καθηµερινής 
ζωής, που έχει ως συνέπεια τη µειωµένη συµµετοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών. 
 
Με τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και τη συγγραφή των νέων βιβλίων, οι ιδέες της 
κατασκευής της µαθηµατικής γνώσης µε βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 
παιδιών, προσέδωσε νέες διαστάσεις στις µαθηµατικές δραστηριότητες και κατά 
συνέπεια και στη διδακτική των προβληµάτων (Fort, 1992· Κόκκοτας, 1998). Το 
ενδιαφέρον µεταφέρθηκε από την απλή ενασχόληση µε τις απαριθµήσεις, στην 
πρακτική των υπολογισµών. Τα παιδιά ασκούνται στους «νοερούς» υπολογισµούς 
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αντιµετωπίζοντας τους αριθµούς ως ποσότητες και ασκούνται σε παρατηρήσεις 
άµεσης εκτίµησης των µαθηµατικών εννοιών (Λεµονίδης, 1998· Αποστολόπουλος, 
1991). Κατά συνέπεια µπορούν µε βάση τις προϋπάρχουσες εµπειρίες τους να 
επιλύουν προβλήµατα απλών πράξεων, ακόµα και στις µικρές ηλικίες (Λεµονίδης, 
1998).  
 
Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται στο νέο ∆ΕΠΠΣ για την επίλυση προβληµάτων 
στα µαθηµατικά: «Οι µαθητές εξερευνούν µια κατάσταση, κατασκευάζουν ερωτήσεις 
και προβλήµατα µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα, διατυπώνουν διαφορετικά το ίδιο 
πρόβληµα, αναγνωρίζουν και περιγράφουν ανάλογες καταστάσεις ερευνούν ανοιχτές 
προβληµατικές καταστάσεις, χρησιµοποιούν τα µαθηµατικά στην καθηµερινή ζωή 
και εξοικειώνονται µε τις νέες τεχνολογίες» [4].  
 
Όπως παρατηρούµε, στη νέα θεώρηση των µαθηµατικών δραστηριοτήτων και της 
διδακτικής των προβληµάτων, οι µαθηµατικές έννοιες αποκτούν για τα παιδιά νόηµα, 
όταν χρησιµοποιούνται ως εργαλεία επίλυσης προβληµάτων κι όχι ως απλές τεχνητές 
δοµές. Σηµαντική επίσης κρίνεται η ύπαρξη συγκεκριµένων προβληµατικών 
καταστάσεων της καθηµερινής εµπειρίας, τις οποίες καλείται να επιλύσει ο µαθητής 
µε δραστηριότητες, οι οποίες θα έχουν σηµασία και νόηµα για τον ίδιο (Καλαβάσης, 
1997·Χασάπης, 1992·Φιλίππου & Χρίστου, 1995).   
 
Συνοψίζοντας, τα κρίσιµα σηµεία στη νέα διδακτική προσέγγιση των µαθηµατικών 
δραστηριοτήτων και των προβληµάτων είναι τα εξής:    
(α) Εκµετάλλευση της πρϋπάρχουσας µαθηµατικής γνώσης των παιδιών.   
(β) Έµφαση στην καλλιέργεια στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων κι όχι µόνο στην 
αποµνηµόνευση κανόνων. 
(γ) Πρόβλεψη αποτελεσµάτων και άσκηση στις πολλαπλές λύσεις των προβληµάτων 
κι όχι στη µία και µοναδική. 
(δ) Καλλιέργεια µεταγνωστικών ικανοτήτων. 
(ε) Άσκηση σε µαθηµατικά προβλήµατα που έχουν σχέση µε την καθηµερινή 
εµπειρία και επιλύουν πραγµατικές προβληµατικές καταστάσεις.  
 
Θεωρούµε τις εξελίξεις αυτές ως πολύ σηµαντικές στη διδακτική των µαθηµατικών, 
όµως παράλληλα επισηµαίνουµε ορισµένες βασικές αδυναµίες, οι οποίες προκύπτουν 
τόσο από την ελλιπή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που καλούνται να εφαρµόσουν 
τα νέα προγράµµατα, όσο και από την προβληµατική διαχείριση ζητηµάτων που 
σχετίζονται µε την επικοινωνιακή και µεταγνωστική διάσταση των µαθηµατικών 
δραστηριοτήτων. 
  
Μαθηµατικές µεταγνωστικές δεξιότητες και δραστηριότητες 
Λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράµµατα οφείλουµε να θέσουµε 
υπό συζήτηση ορισµένα προαπαιτούµενα ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται άµεσα µε 
τη διδακτική προσέγγιση των µαθηµατικών δραστηριοτήτων και των προβληµάτων.                
 
Το πρώτο ζήτηµα αφορά τη σπουδαιότητα της καλλιέργειας κριτικών και 
µεταγνωστικών µαθηµατικών δεξιοτήτων.  
 
Γενική είναι η διαπίστωση ότι στα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα, προτάσσονται 
οι έννοιες του κριτικού γραµµατισµού και η καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων 
είτε άµεσα είτε έµµεσα (Βaynham, 2002· Ματσαγγούρας, 2006· Κουτσελίνη, 1997). 
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Η έννοια της µεταγνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζεται µε την ικανότητα 
των παιδιών ν΄ αντιµετωπίζουν τις προβληµατικές καταστάσεις της νέας σχολικής 
γνώσης, µε βάση τις εµπειρίες και τις αυτορρυθµιζόµενες διαδικασίες ελέγχου, 
οργάνωσης και κατανόησης της προηγούµενης γνώσης (Swartz & Perkins, 1989· 
Wenden, 1998· Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998· Hauck, 2005· Ματσαγγούρας, 
2006).  
 
Σχετίζεται επίσης µε την καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι 
οποίες µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κυρίως κατηγορίες. 
 
Στην πρώτη ανήκουν οι δεξιότητες αυτοδιόρθωσης απλών, διαδικαστικών λαθών και 
η εφαρµογή τους στην περαιτέρω γνωστική διαδικασία. Στη δεύτερη κατατάσσονται 
πολυπλοκότερες δεξιότητες, όπως η επιλογή συστηµατικών στρατηγικών, για την 
επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, τα οποία τα παιδιά είναι σε θέση να 
επεξεργαστούν και να επιλύσουν µόνα τους.  
 
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι για την επίτευξη αυτού του δεύτερου επιπέδου 
δεξιοτήτων, θα πρέπει να προηγηθούν εκ µέρους του δασκάλου συστηµατικές και 
συγκεκριµένες εκπαιδευτικές διεργασίες και δράσεις. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι 
πολλές θεωρητικά προβλεπόµενες πρακτικές διαδικασίας επίτευξης αυτών των 
στόχων δεν είναι εξίσου αποτελεσµατικές όταν εφαρµόζονται στην πράξη. 
 
Οι µεταγνωστικές δεξιότητες συνδέονται στενά µε την έννοια της µαθηµατικής 
δραστηριότητας, γύρω από την οποία περιστρέφονται πολλές από τις νέες διδακτικές 
προσεγγίσεις Ως µαθηµατική δραστηριότητα ορίζουµε τη διαδικασία επίλυσης µιας 
προβληµατικής κατάστασης, η οποία προκύπτει µέσα από εµπειρικές καταστάσεις, 
και την οποία προσπαθούµε να επιλύσουµε κατασκευάζοντας νέες γνώσεις 
χρησιµοποιώντας όµως τις προϋπάρχουσες (Φερεντίνος, 2001· Κολέζα, 1997· Κολέζα 
& Μακρής &  Σουρλάς, 1993· Streefland, 1991). 
 
Ως διαδικαστική κατάσταση κι όχι ως απλή παρατηρήσιµη συµπεριφορά, η 
µαθηµατική δραστηριότητα συνδυάζει την επιστηµονική µεθοδολογία, αλλά και τις 
σύνθετες, ερευνητικές εκπαιδευτικές δεξιότητες.  
 
Στο επίπεδο της επιστηµονικής µεθοδολογίας, σχετίζεται µε την παρατήρηση, 
ταξινόµηση, πρόβλεψη, µέτρηση, µοντελοποίηση και οπτικοποίηση των δεδοµένων 
και διατύπωση αποτελεσµάτων. Στο επίπεδο των σύνθετων γνωστικών 
δραστηριοτήτων σχετίζεται µε τη σύγκριση, αναπαράσταση, αναλογιστική έκθεση 
δεδοµένων, επίλυση καταστάσεων, επινόηση και σχεδιασµό µιας νέας κατάστασης 
και µεταγνωστική χρήση των αποτελεσµάτων (Hammermamnn & Musial, 2007). 
 
Ένα επίσης χαρακτηριστικό των µαθηµατικών δραστηριοτήτων είναι η ολιστική τους 
µορφή. Μπορεί να συνδυάζουν γλωσσικά, πολυτροπικά, καλλιτεχνικά και 
µαθηµατικά δεδοµένα, τα οποία συµβάλλουν εξίσου ως διαφορετικοί σηµειωτικοί 
κώδικες στην παραγωγή του τελικού νοήµατος. Από επιστηµολογικής άποψης η ίδια 
η επιστήµη συν-διαµορφώνεται από τα καθαρά επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά και από 
τον ίδιο το λόγο της επιστήµης (Halliday & Martin, 1993· Lemke, 1990· Ηλία & 
Γαγάτσης, 2004· Maier, 1991).   
  
Παραγωγή και επεξεργασία µαθηµατικών προβληµάτων  
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Συνισταµένες των εννοιών του µαθηµατικού εγγραµµατισµού, της µεταγνώσης και 
της µαθηµατικής δραστηριότητας, όπως τις περιγράψαµε συνοπτικά παραπάνω, είναι 
η υιοθέτηση εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες συντελούνται σε συγκεκριµένα 
επικοινωνιακά περιβάλλοντα, λαµβάνοντας υπόψη τις καθηµερινές εµπειρίες, 
ανάγκες και ερευνητικές και κριτικές δυνατότητες των παιδιών.  
 
Στη πρόταση παραγωγής και επεξεργασίας προβληµάτων, που αναλύουµε στην 
παρούσα εισήγηση, χρησιµοποιούµε ως θεωρητικές βάσεις τις έννοιες που 
προαναφέραµε. Σε πρακτικό επίπεδο ξεκινάµε από το υπάρχον σχολικό εγχειρίδιο, το 
οποίο όµως εµπλουτίζουµε µε λειτουργικότερες πρακτικές.            
 
Τη διαδικασία που προτείνουµε, θα την αναλύσουµε µε βάση συγκεκριµένο 
παράδειγµα, από τη διδακτική προσέγγιση που επιχειρήσαµε στα Μαθηµατικά της ∆΄ 
τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου. Πρόκειται για την 2η ενότητα (κεφ. 8–14), στην 
οποία βασικοί στόχοι είναι η «επανάληψη και η επέκταση των γνώσεων για τις 4 
πράξεις και τις ιδιότητές τους και η διαχείριση και η επίλυση προβλήµατος» [5].  
 
Στο κεφάλαια περιλαµβάνονται πολλά προβλήµατα, τα οποία τις περισσότερες φορές 
εικονογραφούνται πλούσια και από την άποψη του περιεχοµένου σχετίζονται µε 
καταστάσεις που µπορεί να συναντήσουν τα παιδιά στην καθηµερινή τους εµπειρία, 
όπως για παράδειγµα η αγορά προϊόντων από ένα αναψυκτήριο, η διαχείριση ενός 
προβλήµατος συµµετοχής των παιδιών σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα 
κ.λ.π. Τα προβλήµατα αυτά τα προσεγγίσαµε στην τάξη µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από το βιβλίο του δασκάλου και τη χρήση βοηθητικού υλικού. Όµως, 
σε καµία περίπτωση δεν αποτελούσαν πραγµατικές προβληµατικές και 
επικοινωνιακές καταστάσεις. Ήταν έξυπνες µεν, αλλά πλασµατικές καταστάσεις, τις 
οποίες επέλυαν, χωρίς όµως να δίνεται η δυνατότητα άµεσης προσωπικής εµπλοκής.  
 
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνταν και οι δραστηριότητες παραγωγής προβληµάτων. Τα 
παιδιά καλούνταν να «φανταστούν» µία επικοινωνιακή κατάσταση και στη συνέχεια 
να παράγουν ένα σχετικό πρόβληµα. Είναι γνωστό ότι αυτού του είδους οι 
δραστηριότητες συνήθως δίνονται ως κατ΄ οίκον εργασίες, όπου επίσης συνήθως 
επιλύονται από ή µε τη βοήθεια των γονέων. Επιπλέον καµία ουσιαστική νύξη δεν 
υπάρχει στο εγχειρίδιο, για τη διαδικασία επεξεργασίας του παραγόµενου 
µαθηµατικού προβλήµατος. 
 
Αφού λοιπόν ακολουθήσαµε το διδακτικό εγχειρίδιο προς το τέλος της ενότητας, 
κάποια µέρα ξεκίνησε τυχαία -είναι γνωστό ότι οι αυθεντικές επικοινωνιακές 
καταστάσεις προκύπτουν από τις συνθήκες που θέτουν οι αυθεντικές ανάγκες της 
τάξης- µία συζήτηση σχετικά µε την αγορά δώρων για τα Χριστούγεννα. 
Συζητήθηκαν οι προσδοκίες για τα δώρα, οι «αγωνίες» για την πραγµάτωσή τους και 
µε αφετηρία αυτήν την κατάσταση αποφασίσαµε να διαµορφώσουµε ένα σχετικό 
πρόβληµα, το οποίο ήταν το εξής.  
«Σε µερικές ηµέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Με ποιο τρόπο θα µπορούσαµε να 
αποταµιεύσουµε χρήµατα, ώστε την παραµονή των Χριστουγέννων ν΄ αγοράσουµε ένα 
δώρο για τον εαυτό µας;» 
 
Το αρχικό ερώτηµα ενθουσίασε τα παιδιά, έπρεπε όµως να διαµορφώσουµε 
λεπτοµερέστερα τα δεδοµένα. Το πρώτο ήταν ο υπολογισµός των ηµερών που 
αποµένουν µέχρι τα Χριστούγεννα. Στο ηµερολόγιο της τάξης, το οποίο µάλιστα 
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χώριζε τους µήνες σε σύνολα εβδοµάδων, µε χρωµατισµένα τα πενθήµερα σύνολα, 
υπολογίσαµε ότι µένουν 23 ηµέρες. Το δεύτερο δεδοµένο αφορούσε τους πιθανούς 
οικονοµικούς πόρους. Καταλήξαµε ότι αυτοί θα µπορούσαν να είναι το καθηµερινό 
χαρτζιλίκι ή κάποια άλλη έκτακτη βοήθεια από κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Το τρίτο 
δεδοµένο ήταν το ύψος του οικονοµικού κόστους του δώρου. Κάποιο παιδί είπε ότι 
θα ήθελε ένα Laptop. Καταλήξαµε, όµως µετά από συζήτηση και νοερούς 
υπολογισµούς, ότι τα δώρα δε είναι δυνατόν να ξεπερνούν τα 50 ή τα 70 ευρώ διότι 
µέχρι αυτά τα ποσά έχουµε τη δυνατότητα να αποταµιεύσουµε.  
 
Με βάση τα τρία αυτά δεδοµένα προχωρήσαµε στη συζήτηση για το τελικό ερώτηµα. 
«Πόσα χρήµατα λοιπόν θα πρέπει να αποταµιεύουµε καθηµερινά και πόσα συνολικά θα 
συλλέξουµε;». Το ερώτηµα, όπως και τα δεδοµένα, δεν τέθηκαν µε απόλυτο τρόπο και 
το κυριότερο δε δόθηκαν γραπτά. Ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν 
δεδοµένο.  
 
Συµφωνήσαµε λοιπόν ως την εποµένη ηµέρα ο καθένας να σκεφτεί το δώρο που θέλει 
να κάνει στο εαυτό του και ίσως να φέρει και µία φωτογραφία του ή µια διαφήµισή 
του, και να σκεφτεί τις δυνατότητες που έχει για την αποταµίευση χρηµάτων. 
 
Την επόµενη µέρα το κάθε παιδί ήταν έτοιµο και αµέσως, µέσα σε µία διδακτική ώρα, 
θα έπρεπε να διατυπώσει το πρόβληµά του και να το επιλύσει. Ο ρόλος µας, ως 
δασκάλου, σ΄ όλη αυτή τη διαδικασία ήταν καθαρά διαδικαστικός. Επεµβαίναµε σε 
πολύ γενικά θέµατα και σε καµία περίπτωση δε διορθώναµε «λάθη» ούτε 
καθοδηγούσαµε πορείες. 
 
Μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας συλλέξαµε τα προβλήµατα, τα φωτοτυπήσαµε και 
εξετάσαµε τις διαδικασίες που ακολούθησε το κάθε παιδί. 
 
∆ιαπιστώσαµε τα εξής: 
(α) Από την άποψη της γλωσσικής µορφής.  
-Όλα τα προβλήµατα είχαν πολυτροπική µορφή. Περιείχαν γραπτό και εικονιστικό 
µέρος. Μερικά ήταν πολύχρωµα ζωγραφισµένα και άλλα µονόχρωµα.      
-Χρησιµοποιήθηκαν διάφορες κειµενικές µορφές. Μερικά προβλήµατα 
διατυπώθηκαν µε έντονο αφηγηµατικό ύφος, άλλα µε πιο λιτό τρόπο και µερικά είχαν 
τη µορφή κόµικς. 
-Επισηµάνθηκαν ορισµένα κοινά γραµµατοσυντακτικά λάθη. 
 
Η γλωσσική και η µορφική ποικιλία, οφείλεται στο ότι τα παιδιά ήταν ελεύθερα να 
διατυπώσουν τα προβλήµατά τους, είχαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα και αντιµετώπισαν το µαθηµατικό πρόβληµα όχι µε την τυπική και 
µηχανιστική του µορφή, αλλά ως µια αφετηρία έκφρασης.  
 
(β) Από την άποψη του µαθηµατικού περιεχοµένου. 
-Τα περισσότερα προβλήµατα είχαν λάθη στη διατύπωση του τελικού ερωτήµατος. 
-Μερικά ενσωµάτωναν και ενδιάµεσα ερωτήµατα. 
-Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δεν υπήρχαν λάθη στις αριθµητικές πράξεις.   
-Ελάχιστα ήταν εντελώς σωστά από κάθε άποψη. 
-Καταγράφηκαν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις και λύσεις του αρχικού 
προβλήµατος.   
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Την επόµενη ηµέρα ακολούθησε η επεξεργασία των προβληµάτων, η οποία είχε 
«διπλή» µορφή. Συζητήθηκε συγχρόνως ο καθαρά µαθηµατικός στόχος και οι 
γλωσσικές και πολυτροπικές διατυπώσεις. Το κάθε παιδί παρουσίασε το πρόβληµά 
του και τα βασικά ερωτήµατα, που απασχολούσε την τάξη ήταν, τα δεδοµένα και τα 
τελικά ή τα ενδιάµεσα ερωτήµατα ήταν σαφώς διατυπωµένα, εάν οι πράξεις που 
έγιναν και τ΄ αποτελέσµατα ήταν σωστά και τελικά, εάν το πρόβληµα και η επίλυσή 
του ανταποκρινόταν στο αρχικό ερώτηµα που τέθηκε, σχετικά µε τη δυνατότητα 
αγοράς του συγκεκριµένου δώρου για τα Χριστούγεννα.  
 
Τα ζητήµατα αυτά συζητήθηκαν οµαδικά στην τάξη και το κάθε παιδί άκουγε µε 
προσοχή τις κρίσεις των συµµαθητών του και προσπαθούσε να δικαιολογήσει τις 
επιλογές του. Τα ουσιαστικότερα πάντως διδακτικά οφέλη από τη φάση της 
συζήτησης ήταν η άσκηση σε συνεργατικές διαδικασίες, η αναγνώριση και η 
αυτοδιόρθωση των λαθών και η κατανόηση του σηµαντικού ρόλου της ύπαρξης 
επικοινωνιακού στόχου.  
 
Μερικά ενδιαφέροντα ζητήµατα που συζητήθηκαν ήταν η απουσία σε µερικά 
προβλήµατα της διατυπωµένης απάντησης στο αρχικό ερώτηµα (εικ. 1). Σε άλλες 
περιπτώσεις µαζί µε τις απαντήσεις έλειπαν και οι τελικές πράξεις (εικ. 2). Αλλού 
έλειπε το τελικό ερώτηµα (εικ. 3). Σε άλλες περιπτώσεις ήταν µερικώς λανθασµένη η 
τελική λύση (εικ. 4).  
 
Εκτός από την επισήµανση των λαθών ενδιαφέρουσες ήταν και οι θετικές 
επισηµάνσεις. Για παράδειγµα σ΄ ένα πρόβληµα επισηµάνθηκε η πρόσθεση ενός 
ρεαλιστικού δεδοµένου, το ότι δηλαδή από το χαρτζιλίκι θα πρέπει να αφαιρεθεί το 
µέρος του ποσού που ξοδεύετε κάθε µέρα (εικ. 5).  
 
Από την άποψη της γλωσσικής και της πολυτροπικής µορφής, παρατηρήσεις έγιναν 
για ορισµένα λάθη στα γραµµατοσυντακτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα συχνό 
ήταν το λάθος ανάµεσα στο ρήµα παίρνω και το περνώ (εικ. 2), οπότε ακολούθησε 
σύντοµη ενασχόληση µε αυτό το θέµα και παραποµπή στη Γραµµατική. Επίσης 
συζητήθηκαν ζητήµατα σαφήνειας της κειµενικής και πολυτροπικής µορφής. Για 
παράδειγµα σε πρόβληµα, που διατυπώθηκε µε τη µορφή κόµικς (εικ. 6) 
επισηµάνθηκε η αδυναµία κατανόησης των διαφορετικών επεισοδίων, οπότε κατά τη 
διόρθωση ο µαθητής χώρισε το κείµενο σε στεγανά πλαίσια µε σαφή και κατανοητή 
σειρά. Σε άλλες περιπτώσεις άλλοι µαθητές χρειάστηκε να ξαναζωγραφίσουν το 
εικονιστικό µέρος (εικ. 3).  
 
Μετά την ολοκλήρωση της «διπλής» επεξεργασίας των προβληµάτων, τα παιδιά 
συµπλήρωσαν ή διόρθωσαν τις εργασίες τους. Η όλη διαδικασία χρησιµοποιήθηκε 
στην ουσία και ως αξιολόγηση της όλης ενότητας, αφού περιλάµβανε ασκήσεις στις 
τέσσερις πράξεις και διαχείριση προβλήµατος, τα οποία ήταν και οι στόχοι της 
ενότητας. 

 
Αξιολόγηση – συµπεράσµατα  
Η ένταξη του µαθηµατικού προβλήµατος στο επικοινωνιακό επίπεδο και στις 
πρακτικές ανάγκες των παιδιών, είχε ως αποτέλεσµα την κινητοποίηση του 
µαθητικού ενδιαφέροντος, στοιχείο το οποίο είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα από τα 
προβλήµατα της µαθηµατικής εκπαίδευσης.  
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Η διαδικασία της παραγωγής και κυρίως της επεξεργασίας των προβληµάτων 
αποτέλεσε βασικό στοιχείο µαθηµατικού γραµµατισµού της τάξης. Τα παιδιά 
κατανόησαν το σηµαντικό ρόλο της παραγωγής µαθηµατικής γνώσης, µε βάση τις 
εµπειρίες και την προσωπική τους εµπλοκή, ασκήθηκαν στις διαδικασίες παραγωγής 
προβληµάτων, συνεργάστηκαν µε τους συµµαθητές τους και άκουσαν προσεκτικά τις 
απόψεις τους, διορθώνοντας τα λάθη τους, ασκούµενα σε µεταγνωστικές δεξιότητες 
(Hoyles, 1992/1993). ∆ιατύπωσαν µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους τα 
προβλήµατα, µε κοινό χαρακτηριστικό την πολυτροπική έκφραση (Kress & Leeuwen 
van, 2001) και αντιµετώπισαν τη µαθητική δραστηριότητα ως ερευνητική και 
βιωµατική διαδικασία. 
 
Συµπερασµατικά και σε σχέση µε το αρχικά ζητήµατα που θίξαµε αρχικά, θα 
µπορούσαµε να κάνουµε τις παρακάτω επισηµάνσεις: 
 (α) Η πορεία προς τον κριτικό µαθηµατικό γραµµατισµό είναι δύσκολη και 
επίπονη. Εξαρτάται άµεσα από τις δυνατότητες που δίνουµε στα παιδιά να παράγουν 
µαθηµατική γνώση, µε βάση τις πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας και τις 
προσωπικές τους εµπειρίες κι όχι µε «φανταστικές» και πλαστές επικοινωνιακές 
καταστάσεις, οι οποίες όµως µπορούν να χρησιµοποιούνται παράλληλα.  
 (β) Οι µαθηµατικές δραστηριότητες δεν είναι κλειστές διαδικασίες που 
αφορούν µόνο τα µαθηµατικά, αλλά ολιστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, που 
εµπλέκουν τα παιδιά σε ερευνητικές, εθνογραφικές και βιωµατικές δραστηριότητες 
και αφορούν όλα τα µαθήµατα (Βaynham, 2002· Καλαβάσης & Σταθοπούλου, 2000).  
 (γ) Βασικό ρόλο στην πορεία για κριτικό µαθηµατικό γραµµατισµό αποτελεί η 
διαδικασία επεξεργασίας της παραγόµενης µαθηµατικής γνώσης, η οποία λειτουργεί 
και ως «συνεχές γραµµατισµού», που βελτιώνει συν τω χρόνω γενικότερα την 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα της τάξης. 
 (δ) Επιτακτικό παρουσιάζεται το πρόβληµα της επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών σε νέες πρακτικές µαθηµατικής γνώσης, εντός των δεδοµένων της 
πραγµατικής σχολικής τάξης. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να επιλυθεί και το µεγάλο 
πρόβληµα της ύλης των σχολικών βιβλίων, το οποίο παρά τις προθέσεις των 
συντακτών τους αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του εγχειρήµατος. Αποδεικνύεται 
πρακτικά ότι η επιλογή του ουσιώδους είναι επίπονη, πρακτική κατάκτηση κι όχι 
άνωθεν συµβουλή.  
 
Θεωρούµε ότι το ερώτηµα του τρόπου εφαρµογής των µαθηµατικών δραστηριοτήτων 
στο σηµερινό σχολείο, είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο, απαιτούνται όµως 
ρεαλιστικές, πρακτικές και κυρίως αυθεντικά επικοινωνιακές και κριτικές διαδικασίες 
απάντησής του.       
 
 
Eικόνες 1 – 6: Μαθηµατικά προβλήµατα πριν και µετά την επεξεργασία. ∆΄ τάξη. 1ο 

∆ηµοτικό Σχολείο Λιτοχώρου. 2008 – 09.   
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Μαθηµατικός γραµµατισµός και Οπτικός γραµµατισµός: 
Χρειάζονται τα παιδιά εικόνες για να λύσουν µαθηµατικά 
προβλήµατα; 
 

Σταύρος Γρόσδος 
 
 
Περίληψη 
Η αποτελεσµατικότητα των εικόνων στην επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων δεν 
αναζητείται στο είδος και στη χρήση του εικονογραφικού υλικού, το είδος του 
προβλήµατος και την ηλικία των παιδιών, αλλά στην επίκληση του 
πολυγραµµατισµού και στη διερεύνηση του επιπέδου της οπτικής παιδείας των 
µαθητών/τριών (και του/της εκπαιδευτικού). Ερευνητέα ζητήµατα αποτελούν ο 
βαθµός πολυτροπικότητας των προτεινόµενων εικόνων στα νέα σχολικά βιβλία των 
µαθηµατικών του δηµοτικού σχολείου, η πρωτοτυπία, η σύνδεση µε τον κοινωνικό 
χώρο, οι οπτικές αξίες που περιέχουν και η συµβολή τους στη δηµιουργία πλαισίων 
επικοινωνίας. 
  
 
 
Πολυτροπικότητα: λόγος δεν είναι µόνο το κείµενο. 
Σύµφωνα µε την παιδαγωγική του γραµµατισµού (literacy education) δίδεται έµφαση 
στην τριβή των µαθητών/τριών σε ένα ευρύ φάσµα µέσων και πολιτισµικών πηγών, 
ώστε να αναπτύξουν µία κριτική µεταγλώσσα για να µιλούν και να καταλαβαίνουν 
την κοινωνική και πολιτισµική δύναµη των κειµένων και των εικόνων καθώς και των 
συναφών κοινωνικών πρακτικών (Kalantzis & Cope, 2001: 214). Η προβληµατική 
γύρω από την έννοια του γραµµατισµού οδήγησε στους πολυγραµµατισµούς 
(mulltiliteracies), που ως έννοια «υποδηλώνει την ποικιλία των µορφών επικοινωνίας 
που σχετίζονται µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυµέσων, αλλά και την 
ποικιλία των µορφών κειµένου που παράγονται µέσα σε µια πολύγλωσση και 
πολυπολιτισµική κοινωνία» 
 
Υπό την επίδραση των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών η παραγωγή του νοήµατος 
των κειµένων δεν στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στον γλωσσικό σηµειωτικό τρόπο 
(mode), αλλά στη συλλειτουργία του µε άλλους σηµειωτικούς τρόπους: «οι γραπτοί-
γλωσσικοί τρόποι νοήµατος είναι αναπόσπαστο µέρος των οπτικών, ακουστικών και 
χωρικών τύπων νοήµατος. (…) Mέσα σε αυτό τον αναδυόµενο κόσµο του νοήµατος, 
απαιτείται ένας νέος, πολυτροπικός γραµµατισµός» (Kalantzis & Cope, 1999: 681-
682). Η πολυτροπικότητα θεωρείται «ουσιαστική και θεµελιώδης παράµετρος κάθε 
κειµένου», ενώ η γλώσσα χάνει την κεντρική της θέση στην επικοινωνία και εξίσου 
σηµαντική θεωρείται η συµβολή όλων των άλλων σηµειωτικών συστηµάτων στην 
παραγωγή νοήµατος κατά τρόπο ισότιµο και όχι συµπληρωµατικό σε σχέση µε τη 
γλώσσα (Χοντολίδου, 1999: 116-117). Αυτό σηµαίνει ότι είναι απαραίτητη η 
συνεξέταση όλων των σηµειωτικών τρόπων, οι οποίοι δεν αποτελούν απλή 
συνάθρωση, αλλά συναποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, µε διαφορετικό κάθε φορά 
συνδυασµό τρόπων (Χοντολίδου 2005: 93).  
 
Ως κείµενα θεωρούνται µια ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων και συµβάντων, όπως 
τα γραπτά κείµενα, οι ζωγραφικοί πίνακες, οι αφίσες, οι διαφηµίσεις, οι 
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κινηµατογραφικές ταινίες, οι θεατρικές παραστάσεις κ.ά. Η έννοια του κειµένου 
διευρύνεται (πολυσηµία και πολυτροπικότητα) καθώς η επικοινωνία 
πραγµατοποιείται µε πολλούς και διαφορετικούς σηµειωτικούς τρόπους επιτελώντας 
ο καθένας έναν ειδικό και σηµαντικό ρόλο και η εικόνα συντελεί στην κατασκευή 
νοηµάτων και αλληλεπιδρά µε τον προφορικό και γραπτό λόγο. Η πολυτροπικότητα 
αντιµετωπίζεται συνολικά. Τα σηµειωτικά συστήµατα του κειµένου δεν θεωρούνται 
ως απλή συνάθρωση, εξετάζονται σε συνδυασµό, όχι ξεχωριστά και αποσπασµατικά, 
εφαρµόζεται συγχρονική ανάλυση όλων των τρόπων που το απαρτίζουν, δεν 
υπάρχουν κώδικες που ηγεµονεύουν, πρωτεύοντες (γλωσσικοί κώδικες) και 
δευτερεύοντες τρόποι (µη γλωσσικοί) (Χοντολίδου 2005: 91-93).  
 
Η πολυτροπικότητα, όχι µόνο αποτελεί τµήµα της καθηµερινότητας, αλλά διαχέεται 
σε όλες τις πράξεις και ενέργειες της δηµόσιας και ιδιωτικής δραστηριοποίησης των 
ατόµων. Πολυτροπικά κείµενα συναντάµε συνεχώς σε έντυπη µορφή (αφίσες, πανό, 
ενηµερωτικά φυλλάδια, εικονογραφηµένες οδηγίες χρήσεις) και συνδυάζουν γραπτό 
κείµενο και εικόνα. Τα παιδιά, πριν ακόµα δεχτούν την επίσηµη, οργανωµένη, άµεση 
εκπαίδευση του σχολείου, έρχονται σε επαφή µε πολυτροπικά κείµενα. 
Προσπαθώντας να καλύψουν την αδυναµία τους στη γραπτή επικοινωνία (ανάγνωση) 
χρησιµοποιούν εικονιστικά στοιχεία. Ταυτόχρονα παράγουν πολυτροπικά µηνύµατα 
και µε τον τρόπο αυτό επικοινωνούν: γράφουν, µιλάνε, ζωγραφίζουν, τραγουδούν, 
χορεύουν. Χρησιµοποιώντας ένα σηµειωτικό σύστηµα κατανοούν και αποκτούν 
δεξιότητες για κάποιο άλλο, καθώς οι γνώσεις σε ένα σηµειωτικό σύστηµα 
µεταφέρονται ώστε να συντελέσουν στην κατανόηση κάποιου άλλου 
(Γιαννικοπούλου και Παπαδοπούλου 2004: 82-83). 
 
Η εικόνα στα σχολικά εγχειρίδια 
Η επίδραση του πολιτισµού της εικόνας µεταβάλλει τον αριθµό και την ποιότητα των 
εικόνων στα σχολικά εγχειρίδια. Ο εξεικονισµός του σχολικού εγχειριδίου (και της 
διδασκαλίας των µαθηµατικών) αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες αλλαγές στον 
εκπαιδευτικό χώρο (Πλειός 2005: 214). Η εικονογράφηση του σχολικού εγχειριδίου, 
ως µέρος του παρακειµένου, ανεξάρτητα από τη χρήση των εικόνων, περιλαµβάνει 
σταθερές εικόνες (φωτογραφίες, σκίτσα-σχέδια και αναπαραστάσεις) και κινούµενες 
εικόνες (που µπορεί α φέρει ο/η εκπαιδευτικός ή τα παιδιά µέσα στην τάξη), όπως 
αποσπάσµατα κινηµατογραφικών ταινιών, διαφηµίσεις εικονικής πραγµατικότητας 
(ηλεκτρονικά παιχνίδια). 
 
Οι φωτογραφίες περιλαµβάνουν αποτυπώσεις του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος, αποτυπώσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων από 
το ζωικό και φυτικό κόσµο, αποτυπώσεις αντικειµένων, αποτυπώσεις πολυτροπικού 
υλικού (αφίσες, οδοδείκτες, ταµπέλες, εικονογραφήσεις λογοτεχνικών έργων, κόµικς 
κ.ά.), αποτυπώσεις έργων της τέχνης (ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά κ.ά.) και 
αποτυπώσεις διδακτικών ενεργειών, όπως πειράµατα φυσικής. Είναι φωτογραφίες οι 
οποίες, είτε αποσπάστηκαν από το επικοινωνιακό τους πλαίσιο, δηλαδή η αρχική τους 
χρήση ήταν διαφορετική πριν ενταχθούν στο σχολικό εγχειρίδιο, όπως οι 
φωτογραφίες που πρωτοδηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες, είτε δηµιουργήθηκαν για να 
ενταχθούν στο σχολικό εγχειρίδιο. Είναι το είδος του εικονογραφικού υλικού που 
απαιτεί τη µεγαλύτερη συναισθηµατική εµπλοκή του θεατή-µαθητή/τριας. Σε όλες τις 
περιπτώσεις οι φωτογραφίες, γνήσιες (φυσικές), σκηνοθετηµένες ή µετά από 
επέµβαση µε ψηφιακό τρόπο, αντικαθιστούν την πραγµατικότητα. Ως εκ τούτου 
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αποτελούν κατασκευές και επιτρέπουν (και επιδέχονται) πολλές και διαφορετικές 
αναγνώσεις.  
 
Τα σχέδια-σκίτσα είναι απλοποιηµένες αναπαραστάσεις, στις οποίες µε αφαιρετικές 
µεθόδους έχουν αποµακρυνθεί µορφικά στοιχεία της εικόνας (χρώµατα, γραµµές, 
µοτίβα κ.ά.) ή πληροφοριακό υλικό. Με τον τρόπο αυτό παραµένουν και τονίζονται 
λεπτοµέρειες της εικόνας που αποτελούν διδακτέο ζητούµενο, δηλαδή σηµεία 
επικέντρωσης της προσοχής του παιδιού ή πληροφορίες που θέλουµε να λάβει, π.χ. η 
οπτική αποτύπωση µε σκίτσα ενός πειράµατος στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστηµών. Ενστάσεις διατυπώνονται για την αποδόµηση των εικόνων, η οποία 
µπορεί να αυξάνει την αποτελεσµατικότητά τους στη διδασκαλία, αλλά θεωρείται ότι 
στερεί από τον αναγνώστη-θεατή οπτικές ποιότητες.  
 
Οι αναπαραστάσεις (διαγράµµατα, πίνακες, ιστογράµµατα, γραφικές παραστάσεις, 
σχήµατα, αλγεβρικές και λεκτικές εκφράσεις) παρέχουν σχηµατοποιηµένες 
πληροφορίες ή γενικεύουν τις προσφερόµενες γνώσεις και συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη µνηµονικών στρατηγικών. Κάποιες φορές  βοηθούν σε διαδικασίες που 
απαιτούν επιλογές (συγκρίσεις, αντιστοιχίσεις). Αποτελούν το δηµοφιλέστερο 
εικονιστικό είδος στα εγχειρίδια διδασκαλίας των θετικών επιστηµών (Φυσική και 
Μαθηµατικά), διότι αποτελούν απεικόνιση της πραγµατικότητας µε σχηµατικές 
εικόνες, έκφραση των νοητικά επεξεργασµένων εννοιολογικών δοµών. 
 
Οι εικόνες ως διδακτικά µέσα συµβάλλουν στην πρόκληση του ενδιαφέροντος και 
στη συγκέντρωση της προσοχής των µαθητών/τριών, στον εµπλουτισµό των 
πληροφοριών, στη χρήση µνηµονικών τεχνικών και στη δηµιουργία ευχάριστου 
ψυχολογικού κλίµατος µέσα στη σχολική τάξη. Τα ερεθίσµατα που δηµιουργούν 
απευθύνονται ταυτόχρονα στις γνωστικές, νοητικές και συναισθηµατικές λειτουργίες 
των µαθητών/τριών. Ωστόσο η συµβολή της εικόνας στη διδακτική διαδικασία δεν 
είναι µονοσήµαντη, όπως και κάθε άλλου διδακτικού εργαλείου. Από τις 
καταγραµµένες παραµέτρους (Κασβίκης 2004: 91-94) ξεχωρίζουν οι συνθήκες 
χρήσης των εικόνων, το είδος του απεικονιστικού υλικού και οι µορφές απεικόνισης 
(ρεαλισµός κ.ά.), οι µαθησιακές ιδιαιτερότητες των µαθητών/τριών, η πολυσηµία των 
εικόνων, η σύνδεση των εικόνων µε το κείµενο και ο βαθµός οπτικού γραµµατισµού 
των µαθητών/τριών ώστε να ενσωµατώνουν στρατηγικές αποκωδικοποίησης των 
εικόνων (ανάγνωση συµβολικών κωδίκων)1. 
 
Στο σχολικό εγχειρίδιο η εικόνα είναι έντυπη και δισδιάστατη, εκτός εάν στα ίδια τα 
βιβλία προτείνονται δραστηριότητες µέσα και έξω από τους τέσσερις τοίχους της 
σχολικής αίθουσας που περιλαµβάνουν κι άλλες µορφές εικόνας, εκτός της έντυπης, 
όπως συλλογές εικόνων διαφορετικής µορφής, προτάσεις για παρακολούθηση 
ταινιών, αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο κ.ά. Για τους Ματσαγγούρα και Χέλµη (2003: 91-
                                                 
1 Για τον Γ. Πλειό οι δοµικές ιδιότητες του λόγου της εικόνας στην εκπαίδευση είναι ο ερµηνευτικός ρεαλισµός (η 
εικόνα είναι ρεαλιστική αλλά οδηγεί, ταυτόχρονα, σε µια διαδικασία ερµηνείας αυτού που αναπαρίσταται), η 
αισθητική προσέγγιση της γνώσης και της πληροφορίας (αισθητικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
απολαυστική µάθηση), η αξιολόγηση του αντικειµένου που περιγράφει (λόγω της αισθητικής και ιδεολογικής της 
ταυτότητας), η προσωποποίηση (η γνώση και η πληροφορία δεν προσφέρεται σε αφηρηµένη µορφή, αλλά 
συγκεκριµένα), η συµβολοποίηση (κάθε αγαθό γίνεται χειροπιαστό, συγκεκριµένη προβολή αφηρηµένων και 
επιθυµητών αξιών και ιδιοτήτων, τις οποίες ο καταναλωτής θεωρεί ότι ιδιοποιείται), η σύνθεση αφηρηµένου και 
γενικού (η παρουσίαση της γνώσης και της πληροφορίας µέσα από συγκεκριµένες περιπτώσεις στην καθηµερινή 
ζωή), το ψευδοβίωµα (η προσέγγιση της γνώσης και της πληροφορίας από µακριά, από απόσταση ασφαλείας 
(Πλειός 2005: 208-213). 
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93) η εικόνα επιτελεί στο σχολικό εγχειρίδιο σαφείς και συγκεκριµένους ρόλους. Ως 
εκ τούτου, κατά την κριτική ανάλυση της εικονογράφησης αναζητούµε το 
συγκεκριµένο ρόλο που αναµένεται να επιτελέσει σε κάθε περίσταση, να 
προσδιορίσουµε τη σχέση κειµένου µε την εικονογράφηση και να εξετάσουµε τη 
σχέση του αναγνώστη µε την εικονογράφηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 
απουσιάζουν τα ερευνητικά δεδοµένα που θα µας ενηµέρωναν σχετικά µε το τι 
πραγµατικά “βλέπει” ο µαθητής/τρια στην εικόνα ενός βιβλίου (Καψάλης και 
Χαραλάµπους, 1995: 160).  
 
Οι σηµαντικότερες λειτουργίες που επιτελούν οι εικόνες στα σχολικά εγχειρίδια, οι 
οποίες αποτελούν, ταυτόχρονα, και αξιολογικοί δείκτες (Ματσαγγούρας 2006: 85, 
Καψάλης και Χαραλάµπους 1995: 168, Κουλαϊδής κ.ά. 2001: 134-137): 
(α) ∆ιακοσµητική λειτουργία: Η αισθητική διάσταση και η ελκυστικότητα του 
βιβλίου.  
(β) Αφηγηµατική λειτουργία: Η απεικόνιση αφηγείται παραστατικά το περιεχόµενο 
του κειµένου.  
(γ) Απεικονιστική λειτουργία: Η απεικόνιση συγκεκριµενοποιεί το περιεχόµενο του 
κειµένου. 
(δ) Ταξινοµική λειτουργία: Η απεικόνιση προβαίνει σε ταξινόµηση των δεδοµένων 
του κειµένου, π.χ. οι ταξινοµικοί πίνακες. 
(ε) Αναλυτική λειτουργία: Ρεαλιστικές ή συµβατικές απεικονίσεις παριστάνουν µε 
ευδιάκριτο τρόπο τα επι µέρους στοιχεία ενός συνόλου. 
(στ) Επεξηγηµατική λειτουργία: Η απεικόνιση επεξηγεί σηµεία του κειµένου. 
(ζ) Η µνηµονική λειτουργία: Η απεικόνιση µέσα από σχηµατοποιήσεις οργανώνει και 
απλοποιεί τα δεδοµένα του κειµένου για να διευκολύνει την κατανόηση του, π.χ. οι 
εννοιολογικοί χάρτες. 
(η) Η συµβολική λειτουργία: Η απεικόνιση αναδεικνύει κοινωνικούς ρόλους και 
σχέσεις. 
 
Βέβαια η χρήση της εικόνας ως διδακτικού µέσου δεν την απογυµνώνει από τις 
οπτικές αξίες ούτε της αφαιρεί το κοινωνικό της περιεχόµενο. Τούτο σηµαίνει ότι 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ταυτόχρονα µε την επίτευξη γνωστικών στόχων, η 
αισθητική και η κοινωνικοποιητική δύναµη της εικόνας επιδρά στους µαθητές/τριες 
ως  παράλληλη γνώση ακόµα κι αν αυτό δεν αποτελεί συνειδητός και προσδοκώµενος 
στόχος του εκπαιδευτικού.  
 
Η ρόλος της εικόνας στην επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων 
Στο σύγχρονο πολυτροπικό τοπίο η χρήση εικόνων αποτελεί κοµµάτι και του 
µαθηµατικού γραµµατισµού. Η παραπάνω διαπίστωση αποκτά ιδιαίτερη αξία, αν 
συνδυαστεί µε τη νέα θεώρηση των µαθηµατικών δραστηριοτήτων και της διδακτικής 
των προβληµάτων στην κατεύθυνση της σύνδεσης µε την καθηµερινή εµπειρία των 
µαθητών/τριών που καλούνται να αντιµετωπίσουν και να επιλύσουν πραγµατικές 
προβληµατικές καταστάσεις (Γραίκος 2009). Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται στο 
νέο ∆ΕΠΠΣ για την επίλυση προβληµάτων στα µαθηµατικά: «Οι µαθητές… ερευνούν 
ανοιχτές προβληµατικές καταστάσεις, χρησιµοποιούν τα µαθηµατικά στην καθηµερινή 
ζωή..» (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2003). Οι µαθηµατικές δραστηριότητες δεν είναι κλειστές διαδικασίες που αφορούν 
µόνο τα µαθηµατικά, αλλά ολιστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, που εµπλέκουν τα 
παιδιά σε ερευνητικές, εθνογραφικές και βιωµατικές δραστηριότητες και αφορούν 
όλα τα µαθήµατα (Βaynham, 2002, Καλαβάσης & Σταθοπούλου, 2000). 
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Οι εικόνες αποτελούν µέρος των αναπαραστάσεωνν.  Η αναπαράσταση ορίζεται ως 
«ένα νοητικό σύµβολο ή έννοια, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριµένο υλικό 
σύµβολο» (Γαγάτσης, 2004). Οι αναπαραστάσεις διακρίνονται σε εξωτερικές και 
εσωτερικές. Εξωτερικές αναπαραστάσεις καλούνται όλα τα εξωτερικά σύµβολα µε 
εξεικονιστικό χαρακτήρα, τα οποία έχουν στόχο να αναπαραστήσουν εξωτερικά µια 
συγκεκριµένη µαθηµατική πραγµατικότητα, ενώ εσωτερικές αναπαραστάσεις 
θεωρούνται οι νοητικές εικόνες που κατασκευάζει κανείς για να αναπαραστήσει µία 
πραγµατικότητα, µία µαθηµατική έννοια ή την κατάσταση ενός µαθηµατικού 
προβλήµατος. Στη διδασκαλία των µαθηµατικών χρησιµοποιείται ποικιλία 
αναπαραστάσεων (διαγράµµατα, πίνακες, γραφικές παραστάσεις, σχήµατα, εικόνες, 
αλγεβρικές και λεκτικές εκφράσεις), κυρίως ως «εργαλεία χειρισµού των µαθηµατικών 
εννοιών» (Γαγάτσης 2004). 
 
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος, οι εικόνες είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν: (α) στα πλαίσια της εκφώνησης του προβλήµατος όπου τα 
δεδοµένα δίνονται εικονικά στο µαθητή/τρια και οι πληροφορίες που λαµβάνονται 
από την εικόνα αναπαρίστανται γλωσσικά ή συµβολικά (ρόλος πληροφοριακός) (β) 
στη διαδικασία του συλλογισµού του µαθητή/τριας, κατά τον οποίο είτε 
χρησιµοποιείται µια εξωτερική εικόνα είτε οπτικοποιούνται χωρίς τη χρήση εικόνας 
τα βήµατα της και (γ) στην παρουσίαση της λύσης και των αποτελεσµάτων (ρόλος 
βοηθητικής αναπαράστασης). Ως εκ τούτου εικονιστικά στοιχεία µπορούν να 
ενταχθούν σε όλα τα στάδια από τα οποία περνά η επίλυση ενός προβλήµατος, 
δηλαδή στη µετατροπή των στοιχείων του προβλήµατος σε νοητική αναπαράσταση, 
στο συνδυασµό όλων των επιµέρους αναπαραστάσεων σε µια περιεκτική, συνολική 
νοητική εικόνα του προβλήµατος, στην επινόηση και τον έλεγχο ενός σχεδίου 
επίλυσης και στη µετατροπή του σχεδίου σε συγκεκριµένες αριθµητικές πράξεις και 
την εύρεση του αποτελέσµατος (Χαραλάµπους 2007). 
 
Οι εικόνες στη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος µπορούν να λειτουργήσουν τόσο 
ως κύριες (τα απαραίτητα για την επίλυση του προβλήµατος δεδοµένα δίνονται 
εικονικά) όσο και ως βοηθητικές αναπαραστάσεις (συνδυασµός εικονικής και 
λεκτικής πληροφορίας). Ιδιαίτερες περιπτώσεις αποτελούν οι παρουσιάσεις των 
εννοιών της µεταβολής της ποσότητας και του χρόνου των οποίων η αποτύπωση 
απαιτεί σειρά εικόνων (εικονική αφήγηση). 
 
Οι Θεοδούλου, Γαγάτσης και Θεοδούλου (2003) µε βάση την ταξινόµηση των Carney 
και Levin (2002) προτείνουν µια αντίστοιχη ταξινόµηση για τη λειτουργία των 
εικόνων στην επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων: (α) διακοσµητικές, (β) 
βοηθητικές-αναπαραστατικές, (γ) βοηθητικές-οργανωτικές, (δ) πληροφοριακές. Οι 
διακοσµητικές εικόνες (Εικ. 1) δεν παρέχουν πληροφορίες στους µαθητές/τριες για 
τη λύση του προβλήµατος, αλλά αποτελούν καθαρά διακοσµητικό στοιχείο. Οι 
βοηθητικές-αναπαραστατικές εικόνες (Εικόνα 2) αναπαριστούν ολόκληρο ή µέρος 
του περιεχοµένου του προβλήµατος, αλλά δεν είναι απαραίτητες για την επίλυσή του. 
Οι µαθητές/τριες µπορούν να βοηθηθούν από την εικόνα για να αντιληφθούν τη δοµή 
του προβλήµατος, αλλά µπορούν και να την αγνοήσουν. Οι βοηθητικές-
οργανωτικές εικόνες (Εικ. 3) βοηθούν τους µαθητές/τριες να λύσουν το πρόβληµα 
καθοδηγώντας τους να σχεδιάσουν ή να γράψουν κάτι. ∆εν είναι απαραίτητο να 
χρησιµοποιηθούν για να λυθεί το πρόβληµα, π.χ. το µοίρασµα λουλουδιών σε 
ζωγραφισµένα ανθοδοχεία. Οι πληροφοριακές εικόνες (Εικ. 4) δίνουν πληροφορίες 
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που είναι απαραίτητες για να λυθεί ένα πρόβληµα. Το πρόβληµα δηλαδή στηρίζεται 
στην εικόνα η οποία είναι αναγκαίο στοιχείο για την επίλυσή του, π.χ. η εικόνα της 
λαϊκής αγοράς µε τις αναγραφόµενες τιµές στα προϊόντα. 
 
Η µαθηµατική δραστηριότητα χρησιµοποιεί την επιστηµονική µεθοδολογία, η οποία 
µεταξύ των άλλων προβλέπει  εξεικονίσεις (µοντελοποίηση και οπτικοποίηση των 
δεδοµένων). Οι ίδιοι οι µαθητές/τριες, σε εφαρµογή της πρότασης του Polya (1988) 
«κάνε ένα σχέδιο», δηµιουργούν εικόνες-αναπαραστάσεις, ως είδος στρατηγικής, είτε 
κατά τη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος είτε στην παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων. Ερευνητικά δεδοµένα οδηγούν στη διαπίστωση ότι η ικανότητα να 
σχηµατίζει κανείς εικόνες µαθηµατικών σχέσεων είναι αναγκαία για την 
αποτελεσµατική επίλυση µαθηµατικού προβλήµατος (Booth & Thomas 2000). Η 
εξεικόνιση από τα παιδιά σηµαίνει την κατανόηση του προβλήµατος µε τη 
δηµιουργία ή χρήση ενός διαγράµµατος ή µιας εικόνας που βοηθά την επίλυση του. 
Επιπλέον, η εξεικόνιση αποτελεί ένα από τα ενδιάµεσα στάδια µετάβασης των 
µαθητών από την πραγµατικότητα, από τον πραγµατικό κόσµο στην επεξεργασία και 
σκέψη και από εκεί στην αφαίρεση και τυποποίηση, δηλαδή, στη µαθηµατικοποίηση 
(Τζεκάκη και ∆εληγιωργάκος 2000) στο θεωρητικό µαθηµατικό σχήµα (µετάφραση) 
((Γαγάτσης, 2004)). 
 
Στο επίπεδο των ερευνών (βλ. Χαραλάµπους 2007), οι Gagatsis κ.ά. (1999), 
µελετώντας την επίδραση διαφόρων µορφών αναπαράστασης (συµβολική-
αριθµητική, λεκτική, εικονική) για την επίλυση προβληµάτων πρόσθεσης από 
µαθητές/τριες δηµοτικού σχολείου µε πληροφοριακές εικόνες, διαπιστώνουν 
δυσκολίες µετάβασης από τον ένα κώδικα αναπαράστασης στον άλλο. Η έρευνα των 
Marcou, & Gagatsis (2003) έδειξε ότι οι µαθητές/τριες αγνοούν τις διακοσµητικές 
εικόνες και στρέφονται στο κείµενο και τα αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος. 
Έρευνα των ∆εληγιάννη, Γαγάτση και Κουκκούφη (2003) µε στόχο τη σύγκριση της 
επίδραση που έχουν οι διακοσµητικές, αναπαραστατικές, οργανωτικές, και 
πληροφοριακές εικόνες στην επίλυση, από µαθητές/τριες Γ΄ ∆ηµοτικού σχολείου, 
προβληµάτων πολλαπλασιασµού διαφορετικών µοντέλων, µε άγνωστο τον τρίτο όρο, 
έδειξε ότι οι διακοσµητικές εικόνες δεν επηρέασαν τις επιδόσεις των µαθητών/τριών, 
οι οποίοι δεν λαµβάνουν υπόψη τις αναπαραστατικές εικόνες όταν λύνουν ένα τέτοιο 
πρόβληµα. Οι οργανωτικές εικόνες δυσκόλεψαν τους µαθητές/τριες καθώς 
επιβάρυναν τη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος. Τέλος, οι πληροφοριακές 
εικόνες φαίνεται να επηρέασαν αρνητικά την επίδοση των µαθητών/τριών. Τα 
αποτελέσµατα έρευνας των Θεοδούλου, Γαγάτση και Θεοδούλου (2003) έδειξαν ότι 
οι διακοσµητικές εικόνες δε βοηθούν αποτελεσµατικά τους µαθητές/τριες Β΄ 
δηµοτικού στην κατανόηση του κειµένου του προβλήµατος ή την ανάκληση 
πληροφοριών από το κείµενο. Οι αναπαραστατικές εικόνες είχαν άλλοτε θετική 
συνεισφορά και άλλοτε όχι. Οι βοηθητικές- οργανωτικές εικόνες φάνηκε να έχουν µια 
θετική επίδραση στη διαδικασία επίλυσης µαθηµατικού προβλήµατος, βοηθώντας 
τους µαθητές/τριες στην καλύτερη οργάνωση της σκέψης τους. Οι πληροφοριακές 
εικόνες δυσκολεύουν τους µαθητές/τριες και επηρεάζουν αρνητικά τη συµπεριφορά 
τους σε σχέση µε την επίδοση τους. Η έρευνα των Μοδέστου και Γαγάτση (2003), 
εξέτασε το ρόλο της εικόνας που σχεδιάζουν οι ίδιοι οι µαθητές στη διαδικασία 
επίλυσης προβληµάτων πολλαπλασιασµού και στη διεξαγωγή µεταφράσεων ανάµεσα 
στην εικονική, λεκτική και συµβολική έκφραση µαθητών/τριών Α’ τάξης δηµοτικού 
σχολείου. Στην επίλυση λεκτικού προβλήµατος η πλειοψηφία των µαθητών/τριών 
χρησιµοποιούσαν εικονική αναπαράσταση για να απαντήσουν. Ανάλογη διαδικασία 
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ακολουθήθηκε και στα έργα µετάφρασης από λεκτική σε συµβολική έκφραση, όπου 
οι µαθητές/τριες έκαναν αρχικά µια εικονική αναπαράσταση και ακολούθως 
διατύπωναν την ανάλογη µαθηµατική πρόταση συµβολικά. Οι µαθητές/τριες 
µετέβαιναν µέσω µιας εικονικής αναπαράστασης που έφτιαχναν οι ίδιοι, από την 
αρχική στην τελική αναπαράσταση του προβλήµατος. Η έρευνα των Τσακίρη, 
Ρούσου- Μιχαηλίδου, Ηλία και Γαγάτση (2004), ποσοτική και ποιοτική, διερευνά το 
ρόλο της διακοσµητικής και πληροφοριακής εικόνας καθώς και τη λειτουργία της 
αριθµητικής γραµµής στην επίλυση προβληµάτων προσθετικής δοµής και 
συγκεκριµένα σύνθεσης µέτρων, από µαθητές/τριες Β’ και Γ’ ∆ηµοτικού. Οι 
διακοσµητικές εικόνες, όπως και σε προαναφερθείσες έρευνες, δεν επηρέασαν τη 
συµπεριφορά των µαθητών/τριών, οι οποίοι αγνόησαν την ύπαρξη της εικόνας και 
αντιµετώπισαν τα προβλήµατα ως λεκτικά. Οι µαθητές/τριες, οµολόγησαν ότι οι 
πληροφοριακές εικόνες, αν και ήταν απαραίτητες για την επίλυση των προβληµάτων, 
τους δυσκόλεψε παρά πολύ. Τέλος, σε µεταπτυχιακή έρευνα της Χαραλάµπους 
(2007) µε αντικείµενο τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηµατικών της Γ΄ τάξης στην 
Ελλάδα και Κύπρο, διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των προβληµάτων 
συνοδεύεται από εικόνα. Υπερτερούν οι διακοσµητικές και πληροφοριακές εικόνες. 
Η παρουσία βοηθητικών-οργανωτικών εικόνων είναι µηδαµινή. 
 
Σχηµατοποιώντας τα αποτελέσµατα των ερευνών διαπιστώνουµε ότι τα βασικά 
αξιολογικά σηµεία για την επιλογή των εικόνων που θα βοηθήσουν στη λύση 
µαθηµατικών προβληµάτων είναι: (α) Η λειτουργία (συνεισφορά) της εικόνας 
(πληροφοριακή, διακοσµητική, οργανωτική κ.ά.), (β) το είδος του µαθηµατικού 
προβλήµατος και η ακολουθούµενη µεθοδολογία.  
 
Στο σχολικό βιβλίο διδασκαλίας των µαθηµατικών της ∆΄ δηµοτικού (Βαµβακούση 
κ.ά. 2007), το οποίο διδάσκεται από τη σχολική χρονιά 2006-2007, οι εικόνες στην 
πλειοψηφία τους ως προς το µέγεθος είναι µικρογραφικές (µικρότερες του όγδοου 
της σελίδας) (Εικ. 5). Ελάχιστες εικόνες είναι µικρού µεγέθους (έκταση µεταξύ 
όγδοου και τετάρτου της σελίδας) µε ότι αυτό σηµαίνει στην αναγνωσιµότητα τους. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόµα και περιγραφικές-αφηγηµατικές εικόνες µε τις 
οποίες καταβάλλεται προσπάθεια δηµιουργίας επικοινωνιακών πλαισίων, έχουν 
µικρογραφικό µέγεθος (Βαµβακούση κ.ά. 2007:34). Ως προς το εικονογραφικό είδος 
κυριαρχούν τα πλαίσια-πίνακες και τα έγχρωµα σκίτσα-σχέδια. Τα πλαίσια-πίνακες 
περιλαµβάνουν διαγράµµατα, σχεδιαγράµµατα, παραστατικές και εννοιολογικές 
εικόνες, οι οποίες χρησιµοποιούνται για παροχή πληροφοριών, µετάβαση, γενίκευση 
γνώσης, ανακοινώσεις, εντολές. Σχηµατίζονται µε περιγράµµατα (µαύρες ή 
χρωµατισµένες γραµµές), µε χρωµατισµένο φόντο ή µικτό τρόπο (περίγραµµα και 
χρωµατισµένο φόντο). Χαρακτηρίζονται ως εικόνες “προσφοράς” (offer pictures) 
(Kress & Van Leeuen 2001: 126-127), κατάλληλες για την µαθηµατική διδασκαλία 
καθώς δεν απαιτούν τη συναισθηµατική εµπλοκή των αναγνωστών. Στα έγχρωµα 
σκίτσα-σχέδια είναι φανερή η προσπάθεια αφαίρεσης λεπτοµερειών µε στόχο τη 
µετάδοση µονοσήµαντων µηνυµάτων και την αποφυγή πολλαπλών ερµηνειών 
(ευκολοαναγνωρίσιµες φιγούρες, λιτές γραµµές, πλακάτα χρώµατα). Οι πρωτότυπες 
εικόνες, δηλαδή το εικονογραφικό υλικό το οποίο αποτελεί µεταφορά, πιστή 
φωτογραφική παράθεση/αποτύπωση πρωτότυπου υλικού, όπως οι φωτογραφικές 
αποτυπώσεις πολυτροπικών εικόνων, π.χ. οι αφίσες, τιµολόγια αγοράς, πίνακες 
τιµών, εικόνες διαδικτύου αποτελούν αµελητέο στατιστικά µέγεθος. Κυριαρχούν οι 
ψευδοεικόνες, οι εικόνες-σκίτσα, δηµιουργήµατα του εικονογράφου Πετρου 
Μπουλούµπαση. Είναι εικόνες που δεν έχουν παρουσία στον κοινωνικό χώρο και 
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δηµιουργήθηκαν για να ενταχθούν στο σχολικό βιβλίο και µόνο. Ακόµα και οι 
εικόνες χρηστικού υλικού (εικόνες καθηµερινότητας) δεν είναι φωτογραφικές 
αποτυπώσεις, αλλά σκιτσάρονται. Απουσιάζουν επίσης οι πολυτροπικές εικόνες, οι 
οποίες χρησιµοποιούν διαφορετικούς τρόπους µετάδοσης µηνυµάτων. Ως προς τη 
σχέση και αλληλεπίδραση µεταξύ εικόνων και κειµένων χαρακτηρίζονται ως 
περιγραφικές/αφηγηµατικές, πληροφοριακές και ενίοτε απλά διακοσµητικές. 
Εποπτικοποιούν το κείµενο, δένονται οργανικά µε ορισµένα µόνο σηµεία του 
κειµένου και είναι υποτελής στο λόγο. Στοιχεία του κειµένου δεν παριστάνονται 
καθόλου στις εικόνες. Λιγότερες είναι οι περιπτώσεις εικόνων ερµηνευτικού 
χαρακτήρα, όπου η εικόνα αποσαφηνίζει το κείµενο παρέχοντας επιπρόσθετες 
πληροφορίες οι οποίες, είτε δεν υπάρχουν στο κείµενο είτε δεν µπορούν οι λέξεις να 
µεταφέρουν µε ακρίβεια και πληρότητα. Λιγότερες είναι οι βοηθητικές-οργανωτικές 
εικόνες. 
 
Η σύνδεση-εικόνας λόγου και η αισθητική, ιδεολογική και η επικοινωνιακή 
διάσταση των εικόνων που χρησιµοποιούνται στην επίλυση µαθηµατικών 
προβληµάτων  
Η προτίµηση των µαθητών/τριών κατά τη διαδικασία επίλυσης µαθηµατικών 
προβληµάτων στο ρηµατικό λόγο (παραµερισµός των εικόνων, δυσκολία στην 
ανάσυρση πληροφοριών µέσα από τις εικόνες, φόρτος νοητικής επεξεργασίας, η 
δυσκολία µετάβασης από τον ένα κώδικα στον άλλο κ.ά.) (∆εληγιάννη, Γαγάτση και 
Κουκκούφη 2003, Marcou, & Gagatsis 2003, Τσακίρη, Ρούσου- Μιχαηλίδου, Ηλία 
και Γαγάτση 2004), αποτελεί ερευνητέο ζήτηµα που σχετίζεται µε το επίπεδο του 
οπτικού γραµµατισµού των αθητών/τριών, δηλαδή την ικανότητα τους να 
αναπτύσσουν στρατηγικές για να διαβάζουν εικόνες. Η εικόνα απαιτεί διαφορετική 
ανάγνωση σε σχέση µε το λόγο. Επιτρέπει και επιβάλλει υποκειµενικές αναγνώσεις 
(Πλειός 2005: 283). Ερευνητικές προσπάθειες κατέδειξαν τη διαφορετική διαδικασία 
δόµησης του εικονικού και λεκτικού µηχανισµού (Γραίκος 2005: 468). Το εικονικό 
µήνυµα απαιτεί διαφορετική αναγνωστική στάση σε σχέση µε το λεκτικό µήνυµα. Το 
λεκτικό µήνυµα, για να παραχθεί νόηµα, απαιτεί µια ανάγνωση γραµµική σε αντίθεση 
µε την εικόνα, που από τα µέρη οδηγείται κανείς στο σύνολο (Kress 2005). Το 
βλέµµα του θεατή ξεκινά από οποιοδήποτε σηµείο της εικόνας, ακολουθεί τη 
διαδροµή που επιθυµεί και καταλήγει σε οποιαδήποτε σηµείο. Χαρακτηριστικό της 
εικόνας είναι η πολυσηµία της καθώς και η ιδιαιτερότητά της να συγκεκριµενοποιεί 
και να εξειδικεύει, σε αντίθεση µε τη γλώσσα η οποία γενικεύει (Κωνσταντινίδου-
Σέµογλου και Θεοδωροπούλου 2005: 39). Οι Kress & Van Leeuwen (2001) 
υποστηρίζουν ότι το οπτικό µήνυµα, ακόµα κι όταν αποτελεί συνιστώσα του 
κειµένου, είναι ένα ανεξάρτητα οργανωµένο και δοµηµένο σύστηµα το οποίο 
συνδέεται µε το κείµενο, αλλά δεν εξαρτάται από αυτό.  
 
Ο Perry Nodelman (1996) θεωρεί πλάνη τις αντιλήψεις ότι η φαντασία των παιδιών 
είναι οπτική και τους παρέχει µια αρχική δυνατότητα να κατανοούν την εικονιστική 
πληροφορία, και ότι οι εικόνες είναι ευκολοδιάβαστες και κατανοήσιµες. Οι εικόνες 
δεν είναι περισσότερο συγκεκριµένες και λιγότερο αφαιρετικές από τις λέξεις. Είναι 
συµβολικές αναπαραστάσεις που το νόηµά τους και η αποκωδικοποίησή τους 
εξαρτάται από τις στρατηγικές ανάγνωσης που το παιδί θα διδαχθεί. Οι εικόνες, όπως 
και οι λέξεις, δεν µεταφέρουν αρκετό νόηµα έως ότου γνωρίσουµε τη γλώσσα µέσω 
της οποίας εκφράζονται. Ακόµη και οι πιο ρεαλιστικές εικόνες εµπεριέχουν στοιχεία 
αφαίρεσης και ανήκουν σε συστήµατα κωδίκων που µαθαίνονται και είναι 
απαραίτητη η προηγούµενη γνώση τους. Ο Τζον Σπινκ (1990) πολύ παραστατικά 
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γράφει ότι τα απόφθεγµα “µία εικόνα αξίζει περισσότερο από χίλιες λέξεις” δεν 
ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγµατικότητα και ότι τα παιδιά για να διαβάσουν 
βιβλία µε εικόνες πρέπει να κατέχουν αρκετές δεξιότητες και να ξεπερνούν δυσκολίες 
που ονόµασε συµβάσεις, όπως η αίσθηση της διαδοχής, η αίσθηση, δηλαδή, ότι µια 
σειρά εικόνων µπορούν να αφηγηθούν µια ιστορία, η ιδέα της σµίκρυνσης και της 
προοπτικής, η σύµβαση της απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειµένων µε δύο 
διαστάσεις, η σύµβαση ότι έγχρωµα αντικείµενα µπορούν να φαίνονται ασπρόµαυρα. 
τα τεχνάσµατα της κίνησης και των συναισθηµάτων και η σύµβαση η οποία δείχνει 
µέρος ενός πράγµατος για να φανερώσει ότι είναι ολόκληρο (Σπινκ 1990). (βλ. και 
Γιαννικοπούλου 2001). Ενώ τα δύο µέσα, κείµενο-εικόνα, προϋποθέτουν 
διαφορετικούς τρόπους σκέψης, η συµπόρευσή τους µας υποχρεώνει, κατά τη 
διάρκεια της ανάγνωσης, στην ανακάλυψη στρατηγικών κοινής προσέγγισης και 
αµφίπλευρης επικοινωνίας (Nodelman 1996). 
 
Στις εικόνες των σχολικών βιβλίων, είτε αυτές κυριαρχούνται από συστήµατα 
αυθαίρετων συµβάσεων (Goodman 1968, Τοκατλίδου 1986: 44-48) είτε 
αναπαριστούν στοιχεία της πραγµατικότητας οι µαθητές/τριες καλούνται να 
κατανοήσουν οπτικές συµβάσεις και να εξάγουν συµπεράσµατα από υπαινικτικά 
οπτικά στοιχεία. Πολλές συµβάσεις συνυπάρχουν ταυτόχρονα σε µία απεικόνιση και 
η προσέγγιση και αναγνώρισή τους καθίσταται πολύπλοκη καθώς οι ίδιες συµβάσεις 
αποκτούν διαφορετική σηµασία από εικόνα σε εικόνα ή απαιτείται γνώση και άλλων 
κωδίκων (Γιαννικοπούλου 2001: 253-254). Από το πλήθος των οπτικών συµβάσεων, 
και είναι τόσοι πολλοί ώστε η Γιαννικοπούλου (2001: 272) να προτείνει ότι «µάλλον 
η χιλιοειπωµένη ρήση θα έπρεπε να αλλάξει σε “µια εικόνα, χίλιες ερµηνείες”», 
ξεχωρίζουν: οι διαφορετικές τεχνοτροπίες, τα όρια της εικόνας, η αναγνώριση της 
κλίµακας, η έννοια του βάθους, η απόδοση της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων, 
η αποτύπωση των ήχων, η αποτύπωση των συναισθηµάτων κ.ά. (Γιαννικοπούλου 
2001: 255-271).   
 
Η πολυσηµική ιδιότητα των εικόνων, όπως περιγράφεται παραπάνω, αποτελεί 
ανασταλτικός παράγοντας κατά τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. Στα 
µαθηµατικά οι εικόνες είναι µονοσήµαντες, µε σαφή, αναγνωρίσιµα (και µετρήσιµα) 
χαρακτηριστικά. Παρουσιάζουν µια συγκεκριµένη οπτική ενός αντικειµένου µια 
δεδοµένη στιγµή (φαινοµενολογική προσέγγιση) (Sokolowski 2003: 7). Η 
πραγµατικότητα και η αλήθεια των φαινοµένων είναι αναγνωρίσιµη και τα πράγµατα 
είναι όπως εµφανίζονται. Όταν η εικόνα δεν καταδηλώνει πασιφανώς τη λειτουργία 
τους, δηλαδή, η δυσκολία αναγνώρισης του σηµαινόµενου από το υποκείµενο είναι 
µεγάλη ή χρονοβόρα, η εικόνα ακυρώνει την αναγκαιότητα ύπαρξής της στην 
προσπάθεια επίλυσης του µαθηµατικού προβλήµατος. Αυτό συµβαίνει, όταν ο 
µαθητής/τρια αγνοεί την εικόνα, επειδή δεν λαµβάνει ή δεν κατανοεί 
φαινοµενολογικά το νόηµα της εντολής µιας δραστηριότητας. Οι εικόνες οφείλουν να 
είναι υποταγµένες στο κείµενο-εκφώνηση του προβλήµατος, να αποτελούν µ’ αυτό 
ένα ενιαίο οπτικά και νοηµατικά σύνολο. Λειτουργούν είτε σαν επεξήγηση (εικόνες 
βοηθητικές αναπαραστατικές) είτε σαν συµπλήρωµα (εικόνες πληροφοριακές). Η 
παρουσία τους συµβάλλει στην κατανόηση του κειµένου. Βέβαια, οι βοηθητικές-
οργανωτικές εικόνες βοηθούν ιδιαίτερα στο σχεδιασµό, δηλαδή στην επινόηση ενός 
σχεδίου επίλυσης, µιας στρατηγικής προσέγγισης των ζητούµενων, στάδιο 
ξεδιπλώµατος της κριτικής σκέψης και κατά µία έννοια στάδιο κατασκευής 
νοηµάτων. 
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Η επιδίωξη της µονοσηµαντότητας δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη σε εικόνες 
απλοποιηµένες, δηλαδή εικόνες απογυµνωµένες από τα οπτικά τους χαρακτηριστικά. 
Ως προς την εικαστική αντίληψη, οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων της 
µαθηµατικής διδασκαλίας, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν εικόνες µε 
πολλαπλές αναγνώσεις, επιλέγουν στυλ εικονογράφησης το οποίο προσοµοιάζει µε 
αυτή του συµβατικού ή παιδικοφανούς φανταστικού χώρου (Παρµενίδης 1989: 
158-161) το οποίο κυριαρχούσε στη δεκαετία του ’70, στην εικονογράφηση των 
λογοτεχνικών βιβλίων που απευθύνονται στα παιδιά. Ο παιδικοφανής χώρος 
χαρακτηρίζεται από κοινότοπα σχέδια και υποβαθµισµένες τεχνικές εικονογράφησης 
(τυχαία και ανοργάνωτη προβολή των µορφών, πανοµοιότυπες οπτικές γωνίες, 
χρώµατα συµπαγή και αταίριαστα). Είναι εικόνες εύκολα αναγνωρίσιµες, δεν 
απαιτούν ιδιαίτερη ερµηνευτική προσπάθεια και οδηγούν τα παιδιά-αναγνώστες σε 
µονοσήµαντες αναγνώσεις. Αδυνατούν να διεγείρουν τη φαντασία και τη 
δηµιουργικότητα των παιδιών καθώς απουσιάζει η έκπληξη και η ευρηµατικότητα και 
περισσεύουν τα αφελή τεχνάσµατα. Κάποιες φορές ακολουθείται η τάση/ προσπάθεια 
αναπαράστασης του εικαστικού κώδικα που ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες και τις 
αντιληπτικές ικανότητες των παιδιών (παιδοκεντρική προσέγγιση), που καταλήγει 
ενίοτε στην παρώδηση της παιδικής έκφρασης και δεν προσφέρει οπτικές εµπειρίες 
στο παιδί. Οδηγεί σε εικόνες που απλώς αντιγράφουν τις παιδικές ζωγραφιές ή στην 
παράθεση αυτούσιων παιδικών µοτίβων, χωρίς να είναι ιδιαίτερα αγαπητές και 
προσιτές στα παιδιά. 
 
Σηµαντική κατηγοριοποίηση/διάκριση αποτελεί αυτή των πρωτότυπων ή γνήσιων 
εικόνων (Εικ. 6) και των τεχνητών ή ψευδοεικόνων (Εικ. 7). Οι πρωτότυπες εικόνες, 
πριν ενταχθούν στο σχολικό εγχειρίδιο, είχαν µια πρωτογενή χρήση στο δικό τους 
αυτόνοµο πλαίσιο επικοινωνίας. Είναι φυσικό, µία εικόνα όταν αποµακρυνθεί από το 
επικοινωνιακό πλαίσιο χρήσης της, να στερηθεί µέρος της επικοινωνιακής της 
δύναµης. Οι τεχνητές εικόνες είναι δηµιουργίες των συντελεστών του σχολικού 
εγχειριδίου (συγγραφική οµάδα, εικονογράφοι), κατασκευάσθηκαν για να ενταχθούν 
στο συγκεκριµένο σχολικό εγχειρίδιο, και όταν αποµακρυνθούν από αυτό, έχουν 
αµφίβολη χρησιµότητά. Ερευνητέο ζήτηµα, λοιπόν, είναι αν οι εικόνες και γενικά οι 
οπτικοί κώδικες που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία των µαθηµατικών, έχουν ισχύ έξω 
από τα συγκεκριµένα βιβλία, αν, δηλαδή, τους συναντούν τα παιδιά στο κοινωνικό 
χώρο όπου πλέον ηγεµονεύουν τα πολυτροπικά µέσα επικοινωνίας. «Συχνά οι 
συγγραφείς δηµιουργούν κλειστά µικροσυστήµατα συµβόλων, κλειστούς µικροκώδικες, 
για ένα και µόνο βιβλίο, το δικό τους» (Τοκατλίδου 1986: 44-45). Η παρουσία 
τεχνητών εικόνων, δηµιουργήµατα της συγγραφικής οµάδας, είναι εν µέρει 
δικαιολογηµένη στα ψευδοκείµενα γιατί κείµενο και εικόνα δηµιουργήθηκαν για να 
ικανοποιήσουν συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους. Η παρουσία, όµως, 
ψευδεπίγραφων πολυτροπικών εικόνων στερεί από τα παιδιά τις οπτικές 
ποιότητες/αξίες που περικλείει µια πρωτότυπη εικόνα. Οι τεχνητές εικόνες στο 
σχολικό βιβλίο αποτελούν ειδικές αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχουν εφαρµογή 
έξω από το συγκεκριµένο βιβλίο, γιατί ο κοινωνικός χώρος χρησιµοποιεί 
διαφορετικούς τρόπους σήµανσης. Τα παιδιά στο ξεκίνηµα της φοίτησής τους στο 
σχολείο µεταφέρουν στις αποσκευές τους τις πρωτόλειες εµπειρίες τους από τον 
κοινωνικό χώρο. Οι εµπειρίες αυτές συγκρούονται µε τα σύµβολα του βιβλίου, που 
αποτελούν ειδικές κατασκευές και οδηγούν στη σύγχυση. Και αντίστροφα, εκεί που 
το παιδί έχει καταφέρει να αποκωδικοποιήσει τα έντυπα σύµβολα, διαπιστώνει ότι «η 
αυθαιρεσία της απεικόνισης ήταν τόσο µεγάλη» (Γιαννικοπούλου 2001: 250), γιατί 
αυτά δεν τον βοηθούν να επικοινωνήσει αποτελεσµατικά στο κοινωνικό περιβάλλον. 
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«Για την περίπτωση των σκίτσων, η αυθαιρεσία είναι διπλή: πρώτα πρώτα, γιατί η 
εικόνα παίρνει µια γραµµική φορά για να παρακολουθήσει τη γραµµικότητα της 
γλώσσας και αυτό δηµιουργεί µια πλαστή εντύπωση παράλληλης σχέσης, αλλά η εικόνα 
εκτείνεται στο χώρο, ενώ η γλώσσα στο χρόνο.» (Τοκατλίδου 1986: 46).  Σύγχυση, 
επίσης, προκαλείται στα παιδιά όταν, στα βιβλία στα οποία οι εικόνες 
χρησιµοποιούνται ως διδακτικά εργαλεία, το εικονικό µήνυµα δεν ταυτίζεται 
νοηµατικά µε το γλωσσικό µήνυµα, υπάρχει ανακολουθία “σηµαίνοντος” και 
“σηµαινόµενου”. Ταυτόχρονα αποδυναµώνεται η προσπάθεια εφαρµογής πλαισίων 
επικοινωνίας. η δηµιουργία εικόνων από τη συγγραφική οµάδα είναι πιθανό να 
στηρίζει µεθοδολογικά τη στοχοθεσία, καθώς οι τεχνητές εικόνες προσαρµόζονται µε 
τη µέθοδο, τη µορφή διδασκαλίας και τις οριοθετηµένες διδακτικές επιδιώξεις, αλλά 
είναι αµφίβολο αν οι τεχνητές εικόνων συνεισφέρουν θετικά από ιδεολογική, 
σηµειολογική και αισθητική άποψη (Τοκατλίδου 1996: 225-227).  
 
Η οµοιοµορφία, άλλωστε, του γραφισµού των σχολικών βιβλίων (τίτλοι, τύπος, 
µέγεθος και χρώµα γραµµατοσειράς, διάστιχα, κενός χώρος, συµµετρία, απόλυτη 
γραµµικότητα), η οποία είναι έκδηλη (και αφόρητη) στα βιβλία των µαθηµατικών, 
περισσότερο, ίσως, από οποιοδήποτε άλλο εγχειρίδιο µαθήµατος, ταλαιπωρεί τους 
αναγνώστες πολυτροπικών και χρηστικών κειµένων, όπως οι εφηµερίδες, τα οποία 
διαθέτουν µια διαφορετική γραφιστική εικόνα (Εικ. 8).   
 
Στη στοχοθεσία της µαθηµατικής διδασκαλίας περιλαµβάνεται η άσκηση των 
µαθητών/τριών σε µαθηµατικά προβλήµατα που έχουν σχέση µε την καθηµερινή 
εµπειρία και επιλύουν πραγµατικές προβληµατικές καταστάσεις µε ταυτόχρονη 
άσκηση στις πολλαπλές λύσεις των προβληµάτων (Γραίκος 2009). Ο παραπάνω 
στόχος σε συνδυασµό µε τον ολιστικό χαρακτήρα των µαθηµατικών δραστηριοτήτων, 
οδηγούν σε δύο παιδαγωγικές-διδακτικές προϋποθέσεις:  
(α) Οι µαθηµατικές δραστηριότητες µέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα να 
πραγµατοποιούνται µέσα σε πλαίσια επικοινωνίας (Εικ. 9). Είναι φανερό ότι τίποτα 
δεν µπορεί να αντικαταστήσει την ίδια την πραγµατικότητα. Οι µαθητές/τριες 
βιώνουν άµεσες εµπειρίες, δηλαδή ζουν τα ίδια τα γεγονότα µε τις δραστηριότητες 
εκτός σχολείου, µε τις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να εκµεταλλεύεται 
τις περιστάσεις, ώστε, όποτε ο µαθητής/τρια βρεθεί στο επίκεντρο γεγονότος, να 
παράγει µαθηµατική γνώση για (και µε) γεγονότα και φαινόµενα, για τα οποία έχει 
προσωπική εικόνα και άποψη. Όταν δεν µπορούµε να βιώσουµε φυσικές συνθήκες 
επικοινωνίας, δηµιουργούµε σκοπούµενες ή επινοούµενες δράσεις µέσα στην τάξη. 
Π.χ. όταν δεν είναι δυνατή η επίσκεψη της τάξης στη λαϊκή αγορά, οργανώνονται 
προσοµοιωτικά δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη λαϊκή αγορά µέσα στη σχολική 
αίθουσα. Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιούµε αφηγηµατικές εικόνες για 
να δηµιουργήσουµε επικοινωνιακές συνθήκες, π.χ. παρουσίαση και επίλυση 
µαθηµατικών προβληµάτων διαµέσου της δράσης µιας παρέας παιδιών, που 
εµπλέκονται σε καθηµερινές καταστάσεις και διεπιδρούν σε διαφορετικές 
περιστάσεις επικοινωνίας (Εικ. 10), οι εικόνες αυτές θα πρέπει να µας προσφέρουν 
όλα ή τα περισσότερα στοιχεία (πληροφορίες) της επικοινωνίας: Ποιος µιλά, σε 
ποιον; Σε ποιο µέρος; Για ποιο θέµα; Ποια χρονική στιγµή; Για ποιο σκοπό, ποια 
είναι τα κίνητρα της επικοινωνίας; Ποιο είναι το κανάλι επικοινωνίας; Υπάρχει ή όχι 
φυσικός αποδέκτης του παραγόµενου λόγου ή των δραστηριοτήτων; Ποια είναι η 
φύση του γεγονότος το οποίο βιώνουν οι µαθητές/τριες. 
(β) Το διδακτικό υλικό αντλείται από τη ζωή, τον καθηµερινό λόγο (χρηστικά), τον 
τύπο, τον πολιτισµό, την τέχνη, τη λογοτεχνία, το παραµύθι, την επιστήµη κ.ά. και 
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έχει σχέση µε τις εµπειρίες των µαθητών/τριών, δηλαδή µε βιώµατα από την 
καθηµερινή τους ζωή, από τον εργασιακό ή τον ιδιαίτερο κοινωνικό τους χώρο, τα 
οποία συµβάλλουν ως διαφορετικοί σηµειωτικοί κώδικες στην παραγωγή του τελικού 
νοήµατος. Το παραπάνω υλικό διακρίνεται για την πολυτροπικότητά του, δηλαδή 
χρησιµοποιεί συνδυασµούς σηµειωτικών τρόπων επικοινωνίας (modes), όπως το 
κείµενο, η εικόνα -σταθερή και κινούµενη-, η µουσική κ.ά. Π.χ. Ρεπορτάζ 
εφηµερίδων µε παρουσίαση κοινωνικών προβληµάτων αποτελούν θαυµάσιες 
αφορµές για τη συγγραφή µαθηµατικών προβληµάτων. Επίσης, τα παραµύθια που 
περιέχουν µαθηµατικά στοιχεία, όπως Ο Αλή Μπαµπάς και οι 40 κλέφτες (Μητακίδου 
και Τρέσσου 2002: 73-125). 
 
Οι επιδιωκόµενοι στόχοι αποτελούν οδηγό στην επιλογή των εικόνων και στο 
σχεδιασµό των δραστηριοτήτων. Η εικόνα αποτελεί µέσο και υλικό για να 
σχεδιαστεί, να οργανωθεί, να στοχοθετηθεί και να υλοποιηθεί η διδασκαλία. ∆εν 
αποτελεί µέθοδο ή µορφή διδασκαλίας, ούτε βέβαια η θέαση της εικόνας αποτελεί 
αυτοσκοπός, όταν υπάρχουν συγκεκριµένες και οριοθετηµένες διδακτικές επιδιώξεις. 
Κατά τον σχεδιασµό της διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό προηγείται η 
στοχοθεσία, η επιλογή του περιεχοµένου και των µεθόδων διδασκαλίας και 
ακολουθεί η επιλογή των µέσων (συµπεριλαµβανοµένων των εικόνων) για την 
επίτευξη των στόχων. Η αξιολόγηση της εικόνας ως διδακτικού µέσου ακολουθεί τα 
αξιολογικά παιδαγωγικά κριτήρια των µέσων διδασκαλίας. Κατά την επιλογή 
προσµετρούνται: (α) το περιεχόµενο, (β) η µεθοδολογία και (γ) τα 
δοµικά/µορφολογικά/τεχνικά χαρακτηριστικά. Το περιεχόµενο αναφέρεται στην 
ακρίβεια, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, την πληρότητα, την προσαρµοστικότητα 
και την καταλληλότητα που αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας 
των παιδιών στην οποία απευθύνεται και το ιδεολογικό της περιεχόµενο (στερεότυπα, 
προκαταλήψεις, ιδεοληψίες). Στο µεθοδολογικό µέρος εξετάζεται η καταλληλότητα 
της εικόνας σε σχέση µε τη µέθοδο και τη µορφή διδασκαλίας οι οποίες έχουν 
επιλεγεί, π.χ. η στοχοθεσία. Τα δοµικά/µορφολογικά/τεχνικά χαρακτηριστικά 
αναφέρονται κυρίως στη λειτουργικότητα της εικόνας2. 

                                                 
2 Η αξιολόγηση και επιλογή των εικόνων ως διδακτικών µέσων είναι διαδικασία πολύπλοκη, διότι εµπλέκονται σε 
αυτή ένα πλήθος κριτηρίων: 
(α) Ως προς το περιεχόµενο της εικονογράφησης: Η συµβολή των εικόνων στην κατανόηση της µαθηµατικής 
γνώσης, στην κατανόηση των κειµένων-εντολών, στη δηµιουργία πλαισίων επικοινωνίας, στην εφαρµογή 
διαφορετικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων, στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη µάθηση και στην 
καλλιέργεια δεξιοτήτων και στρατηγικών. 
(β) Ως προς την παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα: Πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών/τριών. 
Καταλληλότητα για το µαθησιακό και ηλικιακό επίπεδο και τις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών/τριών. 
Προώθηση του συνδυασµού συνεργατικής και ατοµικής εργασίας. Εµπλοκή των µαθητών/τριών στη διαδικασία 
οικοδόµησης της γνώσης. Ώθηση των µαθητών/τριών στη διερευνητική-ανακαλυπτική µάθηση. Προαγωγή της 
διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. Προσφορά στην εµπέδωση και εφαρµογή της νέας γνώσης. Συµβολή στην 
ανάπτυξη συγκλίνουσας (κριτικής) σκέψης. Συµβολή στην ανάπτυξη αποκλίνουσας (δηµιουργικής) σκέψης. 
Ρεαλιστικός χρόνος στη χρήση των εικόνων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Προσαρµοστικότητα και ευελιξία 
στην προτεινόµενη χρήση των εικόνων 
(γ) Ως προς τη δοµή, οργάνωση και παρουσίαση: Αναγνωσιµότητα. Ελκυστικότητα 
Οι εικόνες (και των βιβλίων µαθηµατικής διδασκαλίας), όπως και τα κείµενα, µεταφέρουν, επίσης, ένα 
ιδεολογικό-πολιτιστικό φορτίο και προβάλλουν, περισσότερο ή λιγότερο φανερά, την ιδεολογία του 
εικονογράφου. Από τα καταγραµµένο ιδεολογικά ερωτήµατα σχετικά µε την εικονογράφηση ξεχωρίζουν τα 
παρακάτω: 

 Ποιες όψεις του κόσµου τονίζουν και ποιες αποκρύπτουν; Προβάλλουν ένα µέρος του κόσµου που ζει το 
παιδί, το βοηθούν να ψηλαφίσει την πραγµατικότητα; 

 Οδηγούν στην ελεύθερη διαµόρφωση θέσης απέναντι στα πράγµατα ή σε επιφανειακή θεώρηση των 
πραγµάτων; 

 Αποφεύγουν ή προβάλλουν διδακτισµό και ποιας µορφής; 
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Συµπερασµατικά 
Τα ερευνητέα ζητήµατα, στην προσπάθειά µας να απαντήσουµε στο ερώτηµα για την 
καταλληλότητα των εικόνων που θα χρησιµοποιήσουµε στην επίλυση µαθηµατικών 
προβληµάτων, δεν είναι µόνο το είδος και η χρήση του εικονογραφικού υλικού, το 
είδος του προβλήµατος και η ηλικία των παιδιών. Η αποτελεσµατικότητα των 
εικόνων στην επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων οφείλεται, πιθανά, και στην 
ικανότητα των µαθητών/τριών να αποκωδικοποιούν εικονιστικά σύµβολα, δηλαδή 
στο επίπεδο του οπτικού γραµµατισµού (οι προηγούµενες εµπειρίες τους και η 
συµµετοχή τους σε δραστηριότητες οπτικού γραµµατισµού µέσα και έξω από τη 
σχολική αίθουσα). Είναι, επίσης, πιθανό η διερεύνηση του επιπέδου της οπτικής 
παιδείας των µαθητών/τριών (και του/της εκπαιδευτικού) να εξηγήσει τις 
διχογνωµίες και τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στις έρευνες 
για το ρόλο της εικόνας στην επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων. Η απάντηση, 
λοιπόν, στο προκλητικό ερώτηµα του τίτλου του κειµένου: “Χρειάζονται τα παιδιά 
εικόνες για να λύσουν µαθηµατικά προβλήµατα;”, είναι καταφατική µε την 
προϋπόθεση: “Ναι, αρκεί να ξέρουν να τις διαβάζουν”. 
 
Οι εικόνες που θα επιλεγούν, µε πρώτο κριτήριο τη στοχοθεσία, είναι πρωτότυπες ή 
γνήσιες, διακρίνονται για την πολυτροπικότητά τους, ανασύρονται από τον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο της δράσης των παιδιών, στο όνοµα της 
αναγνωσιµότητάς τους δεν απογυµνώνονται από τις οπτικές τους αξίες 
(αισθητικοκοινωνική διάσταση) και συµβάλλουν στη δηµιουργία πλαισίων 
επικοινωνίας. 
 
Στο ελληνικό σχολείο οι µαθητές/τριες µελετούν κυρίως το γλωσσικό σηµειωτικό 
σύστηµα. Στα παλαιότερα βιβλία της µαθηµατικής διδασκαλίας (1982-2005) το 
εικονιστικό στοιχείο ήταν υποταγµένο στο κείµενο και απλώς το εικονογραφούσε, το 
επεξηγούσε ή το συµπλήρωνε. Τα νέα σχολικά εγχειρίδια (2006-2007) 
εµπλουτίστηκαν µε την εισαγωγή πολυτροπικών κειµένων. Ερευνητέα ζητήµατα 
αποτελούν το είδος και η έκτασή τους, οι προτεινόµενες προσεγγίσεις κ.ά. Το σχολείο 
θα πρέπει να αποκαταστήσει την εικόνα ως σηµαντική παράµετρο της µαθησιακής 
διαδικασίας (και στη µαθηµατική διδακτική δραστηριοποίηση), ώστε οι µαθητές/τριες 
να την αποκωδικοποιούν και να κατανοούν την ιδιαιτερότητά της στην κατασκευή 
νοηµάτων. Μεταφέροντας την άποψη του Halliday (1978) για τις λειτουργίες της 
γλώσσας3 στο επίπεδο των µαθηµατικών δραστηριοτήτων µπορούµε να 
ισχυριστούµε, µε την επίκληση του πολυγραµµατισµού, ότι το σχολείο µπορεί να 
αντιµετωπίσει τη µαθηµατική γνώση ως ένα σύνθετο πολυτροπικό σύστηµα, να 
προσεγγίσει ποικίλους σηµειωτικούς κώδικες επικοινωνίας, να εντάξει στη 
µαθηµατική διδακτική πρακτική πολυτροπικά κείµενα µέσα σε περιβάλλον 
ερευνητικής άσκησης, ανοιχτής διδασκαλίας, κριτικής πλαισίωσης και παραγωγικής 
γνώσης (Gee 2000: 67-68). 
 
 
 
                                                                                                                                            

 Προβάλλουν ή όχι κοινωνικά στερεότυπα (βία, ρατσισµός, σεξισµός, ελιτισµός, αντιδηµοκρατικά 
µοντέλα συµπεριφοράς, αρνητική στάση απέναντι σε ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία, 
θρησκευτικές δοξασίες, εθνικιστικές υπερβολές κ.ά.); 

 
3 Ικανότητα για αποτελεσµατική αναπαράσταση της εµπειρίας (ideational), ικανότητα για παραγωγή σχέσεων 
ανάµεσα στο άτοµο και στον κοινωνικό περίγυρο (interpersonal), δηµιουργία συνθηκών για την κοινωνική αλλαγή 
(relational),διαµόρφωση και µετατροπή των κοινωνικών ταυτοτήτων (idential) 
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Εικόνα 1, ∆ιακοσµητικές εικόνες (Κασσώτη κ.ά. 2006) 
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Εικόνα 2, Βοηθητικές-αναπαραστατικές εικόνες (Παπαγεωργίου, κ.ά. 2005). 
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Εικόνα 3, Βοηθητική-οργανωτική εικόναΠαπαγεωργίου, κ.ά. (2005).  
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Εικόνα 4, Πληροφοριακή εικόνα Κοθάλη-Κολοκούρη (1995).  
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Εικόνα 5, Μικρογραφικές εικόνες (Βαµβακούση κ.ά. 2006).  
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Εικόνα 6, Πρωτότυπη ή Γνήσια εικόνα (Βαµβακούση κ.ά. 2006).  
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Εικόνα 7, Τεχνητή η Ψευδοεικόνα (Λεµονίδης κ.ά.2006).  
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Εικόνα 8, Γραφισµός της εικόνας (Κασσώτη κ.ά. 2006)  
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Εικόνα 9, ∆ηµιουργία πλαισίου επικοινωνίας (Κοθάλη-Κολοκούρη 1995).  
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Εικόνα 10, ∆ηµιουργία επικοινωνιακών συνθηκών (δράση προσώπων-αφηγηµατική 
εικόνα) (Κακαδιάρης κ.ά. 2006).  
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∆ιαθεµατική προσέγγιση της έννοιας του νερού µέσα από ένα σχέδιο 
εργασίας 
 

Παρθένα ∆ουλκερίδου  
 
 

Περίληψη 
Η ανακοίνωση αυτή πραγµατεύεται την εξέταση της έννοιας του νερού µέσα από το 
πρίσµα της διαθεµατικής προσέγγισης στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Συγκεκριµένα αφορά την υλοποίηση ενός προγράµµατος 
µε θέµα το νερό µε την  µέθοδο project ξεκινώντας από τα βιώµατα των παιδιών και  
τις αυθεντικές, πραγµατικές καταστάσεις ζωής τους. Το θέµα εξακτινώνεται στα 
διάφορα γνωστικά αντικείµενα του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών όπως στην 
Μελέτη Περιβάλλοντος, στη Γλώσσα, στα Μαθηµατικά κ.ά. ενιαιοποιώντας τη 
σχολική γνώση και καλλιεργώντας στα παιδιά γνωστικές και ψυχοκινητικές 
δεξιότητες καθώς και αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών ως προς την αειφορική 
διαχείριση του νερού. 
 
 
Θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς 
Το Πρόγραµµα που παρουσιάζεται έχει κεντρικό θέµα το νερό και πραγµατοποιήθηκε 
από τους µαθητές και τις µαθήτριες της ∆΄τάξης του 4/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Π. 
Αγιονερίου Κιλκίς. ∆ιήρκησε τέσσερις µήνες από τον Οκτώβριο του 2005 έως τον 
Φεβρουάριο του 2006. Εντάχθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης σύµφωνα µε την 
οποία επιδιώκεται η ελεύθερη θεµατική και η ενεργητική και καινοτόµα µεθοδολογία 
ως αντιστάθµισµα στην ανελαστικότητα και τον πολυκερµατισµό του παραδοσιακού 
σχολείου. Λειτουργεί ως οµπρέλα για ποίκιλλα προγράµµατα-Περιβαλλοντικής 
Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας κ.ά.- µε στόχο να διαποτίσει µε τις αρχές της την 
καθηµερινή διδακτική πράξη ( Π.Ι., 2001). 
 
Η πρωτοβουλία µας στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι το νερό που αποτελεί µια εµπειρική 
κατάσταση όλων των παιδιών θα µπορούσε να ενιαιοποιήσει την σχολική γνώση µε 
τα ενδιαφέροντα τους και τις πραγµατικές και αυθεντικές καταστάσεις ζωής τους 
οδηγώντας τα σε συνειδητοποίηση των προβληµάτων και σε δράση (Ματσαγγούρας, 
2003: 97-106). Η διαθεµατική προσέγγιση ( Π.Ι., 2005: 15) έδωσε τη δυνατότητα: α) 
τα παιδιά να αναδείξουν τις διασυνδέσεις που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων 
σχολικών µαθηµάτων και να κάνουν συσχετίσεις, συνθέσεις και γενικεύσεις 
συνειδητοποιώντας ότι η γνώση είναι ενιαία και διαχέεται στα διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα  β) να  καλλιεργηθεί το οµαδικό πνεύµα, να ενδυναµωθούν οι 
ψυχοκινητικές και συναισθηµατικές λειτουργίες των παιδιών, αναπτύσσοντας 
κοινωνικογνωστικές στάσεις και δεξιότητες γ) να περιοριστεί το γνωσιοκεντρικό 
σχολείο και τη θέση του να πάρει το µαθητοκεντρικό. 
 
Μεθοδολογική προσέγγιση του Προγράµµατος 
Για την υλοποίηση του Προγράµµατος εφαρµόστηκε η µέθοδος των σχεδίων 
εργασίας (µέθοδος project).Η µέθοδος αυτή είναι  µαθητοκεντρική, εστιάζει στα 
ενδιαφέροντα και τους προβληµατισµούς των παιδιών, αναπτύσσει την αυτενέργεια 
και την πρωτοβουλία  και πραγµατοποιείται µέσα σε πλαίσια συνεργασίας και 
συλλογικής δράσης των µαθητών. Σύµφωνα µε τον Karl Frey (1986: 8) « η µέθοδος 
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Project είναι ένας τρόπος οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν 
αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διαδικασία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους 
όσους συµµετέχουν. Η µέθοδος έχει σχέση και µε το περιεχόµενο, δεν αφορά µόνο τη 
διαδικασία». 
 
Ο Κώστας Χρυσαφίδης (1996:43) ταυτίζει τη µέθοδο Project µε τη βιωµατική 
επικοινωνιακή διδασκαλία που την ορίζει ως µια διαδικασία που ξεκινά από τα 
βιώµατα των παιδιών, τις ανάγκες και τα προβλήµατα που πηγάζουν από την 
καθηµερινή ζωή από τον κοινωνικό περίγυρο τους και συστατικό της στοιχείο 
αποτελεί η συµµετοχή όλων των παιδιών σε µια διαρκή αλληλεπίδραση. Οι 
βιωµατικές καταστάσεις των παιδιών ενταγµένες στη σχολική ζωή αποτελούν 
διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής σχέσης 
ανάµεσα στα µέλη των οµάδων. 
 
1.Επιλογή του θέµατος 
Η κακή ποιότητα του νερού στο δίκτυο ύδρευσης αποτέλεσε για τα παιδιά πηγή 
προβληµατισµού και ανησυχίας και σηµατοδότησε καίρια την επιλογή του 
συγκεκριµένου θέµατος για ενασχόληση στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Λειτούργησε ως µοχλός πρόκλησης έντονου ενδιαφέροντος και 
υποκίνησης κινήτρων µάθησης και δόθηκε ώθηση στη βιωµατική προσέγγιση της 
γνώσης. 
 
2.∆ηµιουργία-Σύνθεση των οµάδων 
Ο όρος «δυναµική της οµάδας» που χρησιµοποιεί η κοινωνική ψυχολογία, έχει την 
έννοια ότι η σχέση των ατόµων µέσα στην οµάδα δεν είναι στατική, αλλά δυναµική. 
Οι βασικοί παράγοντες που διαµορφώνουν τη δυναµική της οµάδας είναι το µέγεθος , 
η σύνθεση και οι ενδοοµαδικές και διοµαδικές σχέσεις ( Ματσαγγούρας, 2002:241-
252). 
 
Έτσι δηµιουργήθηκαν µέσα από ένα παιγνιώδη τρόπο οµάδες τετραµελείς, µεικτές ως 
προς το φύλλο και µε ανοµοιογενή σύνθεση ως προς τις επιδόσεις των 
µαθητών/τριών. Όσον αφορά τις ενδοοµαδικές σχέσεις υπήρχε θετική 
αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση και ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων τόσο 
στη διάρκεια των συλλογικών δραστηριοτήτων όσο και κατά την αξιολόγηση. Οι 
διοµαδικές σχέσεις υπήρξαν άλλοτε συνεργατικές και άλλοτε ανταγωνιστικές. 
Σε κάθε οµάδα υπήρχε ένας συντονιστής ( το πρόσωπο αυτό άλλαζε κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα) που διηύθυνε τις συζητήσεις και φρόντιζε την ισότιµη 
συµµετοχή όλων των µελών. 
 
3.Συλλογή του υλικού 
Η συλλογή των πληροφοριών έγινε από τα παιδιά µε την αρωγή της δασκάλας τους 
από διάφορες πηγές  όπως έντυπο υλικό ( βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, κ.ά), 
διαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισµικό, DVD, CD,  συνεντεύξεις, διδακτικές επισκέψεις 
κ.ά. Αναρτήθηκε στη «γωνιά του νερού» και λειτούργησε ως σηµείο αναφοράς  για 
τις οµαδικές εργασίες. 
 
∆ιαθεµατική εξακτίνωση του θέµατος στο πλαίσιο του Αναλυτικού 
Προγράµµατος Σπουδών 
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Το πλαίσιο οργάνωσης (Ματσαγγούρας, 2002:258-259) µέσα στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκαν οι αλληλοσχετίσεις των διαστάσεων του θέµατος  αφορούσε 
γνωστικά αντικείµενα του Α.Π.Σ. και συγκεκριµένα : 
 
Μελέτη Περιβάλλοντος. Το αντικείµενό της είναι πολυθεµατικό, διαθεµατικό από 
ποικίλλα επιστηµονικά πεδία. Εδώ θα παρουσιαστούν τα πεδία της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, της Γεωγραφίας και του Λαϊκού Πολιτισµού. 
 
Στόχοι στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  
• Να γνωρίσουν οι µαθητές/τριες τον κύκλο του νερού στη φύση και να 

κατανοήσουν τις ανθρώπινες παρεµβάσεις σ΄αυτόν. 
• Να προβληµατιστούν για την σπάταλη καθηµερινή χρήση του και την ανάγκη για 

υδατοοικονοµία.  
• Να προτείνουν λύσεις για την ποιοτική αναβάθµιση του νερού και την 

ορθολογική χρήση του έτσι ώστε να συµβάλλουν στην αειφορική και βιώσιµη 
διαχείρισή του. 

• Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν θετική στάση ζωής στα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα. 

• Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες υπόθεσης, πρόβλεψης, 
συλλογής πληροφοριών και δεδοµένων, οργάνωσης, καταγραφής και ταξινόµησής 
τους. 

• Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να σεβαστούν και να 

αποδεχθούν τον άλλο (ο στόχος αυτός  ισχύει για όλα τα γνωστικά αντικείµενα). 
 
∆ραστηριότητες: Τα παιδιά έδωσαν ονόµατα στις οµάδες τους από ποτάµια και 
λίµνες του Ν. Κιλκίς (Αξιός, ∆οϊράνη, Πικρολίµνη).  
Πρότειναν µέσα από διαλογική συζήτηση θεµατικές κατηγορίες ενασχόλησής τους  
όπως ο κύκλος του νερού και οι ανθρώπινες παρεµβάσεις σε αυτόν, ύδρευση, 
άρδευση και καθηµερινή χρήση του νερού στις ανθρώπινες δραστηριότητες, 
προστασία των υδατικών πόρων και συνετή χρήση του νερού στις καθηµερινές 
δραστηριότητες.  
Οι οµάδες συνέλλεξαν και επεξεργάστηκαν το πληροφοριακό υλικό καθώς και δύο 
αξιόλογους εκπαιδευτικούς φακέλους του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού µε τίτλους « 
Ένα κουτί γεµάτο νερό» και « Νερό, Χθες-Σήµερα-Αύριο». 
Παρακολούθησαν τις βιντεοταινίες «Το νερό στη φύση» και «Ο κύκλος του νερού» 
του ΥΠΕΠΘ και επεξεργάστηκαν το cd-rom « Ο κύκλος του νερού». 
Έπαιξαν εκπαιδευτικά παιχνίδια µε θέµα τον κύκλο του νερού, τις µορφές του νερού , 
φυτά και ζώα που ζουν στο νερό.  
Επισκέφθηκαν το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου- Κορδελιού, το Μουσείο Ύδρευσης 
Θεσσαλονίκης, το τοπικό υδραγωγείο. 
Μέσα από τις ποκίλλες δραστηριότητες µια σειρά από κείµενα προέκυψαν όπως  
Ονοµατολογία των οµάδων, Το νερό στον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά, Το νερό 
στην καθηµερινή ζωή και τη γεωργία, Νερό και υγεία, Αιτίες ρύπανσης του νερού, 
Νερό και βιοµηχανία, Βιολογικός καθαρισµός, Όξινη βροχή, Ερηµοποίηση, 
Συµβουλές για συνετή χρήση του νερού, Άλλαξτε συνήθειες, καθώς και επιστολή 
προς τον ∆ήµαρχο για καλύτερη ποιότητα νερού.  
 
Γεωγραφία 
Στόχοι: 
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• Να αναγνωρίσουν στο χάρτη της Ελλάδας τα κυριότερα ποτάµια, τις κυριότερες 
φυσικές και τεχνητές λίµνες.  

• Να αναγνωρίσουν στο χάρτη του Ν. Κιλκίς τα ποτάµια και τις λίµνες του και να 
συλλέξουν πληροφορίες. 

 
∆ραστηριότητες: Τα παιδιά εντόπισαν τους κυριότερους ποταµούς της Ελλάδας, τα 
σηµεία που πηγάζουν, τις περιοχές που διαρρέουν, τις εκβολές τους και τα 
κατέγραψαν. Επίσης εντόπισαν τις λίµνες, το νοµό και το γεωγραφικό διαµέρισµα 
στο οποίο ανήκουν και τις κατέγραψαν. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το 
Ν.Κιλκίς µε συλλογή πληροφοριών για τα υδάτινα στοιχεία του νοµού, και επίσκεψη 
στη λίµνη Πικρολίµνη.  
 
Λαϊκός Πολιτισµός 
Στόχοι:  
• Να γνωρίσουν έθιµα και παραδόσεις του τόπου τους και της Ελλάδας που έχουν 

σχέση µε το νερό. 
 
∆ραστηριότητες: Συνέλλεξαν πληροφοριακό υλικό για το έθιµο της Πιρπιρούνας, της 
βρύσης, και το έθιµο του Κλήδονα και του αµίλητου νερού.Πήραν συνεντεύξεις από 
τον συγγενικό τους περίγυρο και παρουσίασαν τοπικά έθιµα σε σχέση µε το νερό.  
 
Γλώσσα.  
Στόχοι:  
• Να περιγράφουν και να αφηγούνται γεγονότα, να συµµετάσχουν σε συζητήσεις 

και να επιχειρηµατολογούν, να ανακοινώνουν σε ακροατήριο.  
• Να συγκρίνουν κείµενα µε το ίδιο θέµα (νερό), που ανήκουν όµως σε διαφορετικό 

είδος λόγου. 
• Να χρησιµοποιούν διάφορα είδη λόγου και να συντάσσουν διάφορους τύπους 

κειµένων ( οδηγίες, επιστολή, πρόσκληση κ.ά.) για διάφορους σκοπούς και για 
διάφορους αποδέκτες ( συµµαθητές, γονείς, τοπική κοινωνία, ∆ήµαρχο κ.ά.). 

• Να αντιλαµβάνονται το ρόλο του γλωσσικού περιβάλλοντος στον προσδιορισµό 
της σηµασίας των λέξεων. 

• Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους  µε την παραγωγή και τη σύνθεση λέξεων που 
σχετίζονται µε το νερό. 

 
∆ραστηριότητες: Τα παιδιά επεξεργάστηκαν διάφορα είδη κειµένων αφηγηµατικά, 
περιγραφικά, επιχειρηµατολογικά και παρήγαγαν ανάλογα δικά τους π.χ. Επιστολή 
προς το ∆ήµαρχο, Οδηγίες –Συµβουλές για συνετή χρήση του νερού. 
Κατέγραψαν παροιµίες µε θέµα το νερό και ανέλυσαν το περιεχόµενό τους. 
∆ηµιούργησαν νεροοικογένειες µε παράγωγες και σύνθετες λέξεις .  
Έφτιαξαν σταυρόλεξο µε σχετικές µε το θέµα λέξεις. 
 
Λογοτεχνία: 
Στόχοι:  
• Να εξοικειωθούν µε κείµενα λογοτεχνικά µε θέµα το νερό και να γνωρίσουν τους 

συγγραφείς τους.  
• Να ενθαρρυνθούν στην αυθόρµητη ανάγνωση µε κύριο σκοπό την ψυχαγωγία. Να 

ασκηθούν στο δηµιουργικό γράψιµο αναπτύσσοντας τη φαντασία τους. 
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∆ραστηριότητες: Κατέγραψαν και διάβασαν µέσα στην τάξη από το Ανθολόγιο και 
από ποιητικές ανθολογίες ποιήµατα όπως «Το ποταµάκι» του Ζ. Παπαντωνίου, « Ο 
Φλοίσβος» της Θ. Χορτιάτης, «Κάτω από το χιόνι» του Τ. Άγρα κ.ά. Έγινε συνοπτική 
αναφορά στη βιογραφία των ποιητών. Έγραψαν δικά τους ποιήµατα και παραµύθια.  
 
Μαθηµατικά.  
Στόχοι:  
• Να γνωρίσουν διαισθητικά την έννοια του λίτρου και του κυβικού χιλιοστού, τη 

σχέση τους και να διατυπώσουν και να λύσουν πραγµατικά προβλήµατα. 
• Να εξασκηθούν  
 
∆ραστηριότητες: Μετά από την παρατήρηση  διαφόρων συσκευασιών νερού, χυµών, 
αναψυκτικών, γάλακτος, τα παιδιά κατανόησαν την έννοια της χωρητικότητας 
µικρών και µεγάλων συσκευασιών και τις µονάδες µέτρησής τους. Έφτιαξαν δικά 
τους προβλήµατα και τα έλυσαν. 
 
Αισθητική Αγωγή. 
Στόχοι:  
• Να γνωρίσουν υλικά, µέσα και τεχνικές, να εξοικειωθούν µαζί τους και να 

εκφράσουν τα συναισθήµατά τους. 
• Να  ακούσουν διάφορους ήχους του νερού καλλιεργώντας την ακουστική τους 

οξυδέρκεια και φαντασία 
• Να τραγουδήσουν διάφορα τραγούδια ( παραδοσιακά και σύγχρονα) µε θέµα το 

νερό και να χαρούν και ψυχαγωγηθούν. 
 
∆ραστηριότητες: Χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά ζωγράφισαν, έφτιαξαν κολλάζ και 
δηµιούργησαν διάφορες ιστορίες σε µορφή κόµικς. Σχολίασαν τα έργα τους, τα 
συναισθήµατα και τις ιδέες που ήθελαν να εκφράσουν.  
Ακροάστηκαν διάφορους ήχους όπως ένα ρυάκι σ’ ένα δάσος, ένα ορµητικό ποτάµι, 
µια δυνατή µπόρα, σταγόνες βροχής, σιγανή βροχή πάνω σε στέγη από λαµαρίνα κ. ά.  
 
Επίσης εξακτίνωση είχαµε και στα Θρησκευτικά (συνειδητοποίηση του συµβολισµού 
του νερού στο µυστήριο του βαπτίσµατος και του αγιασµού), στην Ιστορία( 
συνειδητοποίηση της διαχρονικής αξίας του νερού στην ίδρυση των οικισµών και 
στην ανάπτυξη των µεγάλων πολιτισµών της αρχαιότητας),στην αγγλική γλώσσα 
(εµπλουτισµός του λεξιλογίου τους µε σύνθετες λέξεις όπου το ένα συνθετικό είναι η 
λέξη water καθώς και ιδιωµατισµούς της λέξης αυτής), στις Νέες Τεχνολογίες 
(επίσκεψη επιλεγµένων δικτυακών τόπων και να συλλογή πληροφοριών) στην 
Ολυµπιακή Παιδεία ( γνωριµία µε ολυµπιακά αθλήµατα που έχουν σχέση µε το νερό). 
 
Παρουσίαση του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στους συµµαθητές τους γονείς 
των παιδιών και την ευρύτερη τοπική κοινωνία και έγινε διάχυση των 
αποτελεσµάτων, συµπερασµάτων και προτάσεων που προέκυψαν από την υλοποίηση 
του. Όλο το υλικό που παράχθηκε βιβλιοδετήθηκε σ’ ένα καλαίσθητο βιβλιαράκι και 
διανεµήθηκε σ’ όλους τους µαθητές. 
 
Αξιολόγηση- Συµπεράσµατα 
Ως προς την αξιολόγηση του Προγράµµατος αρχικά έλαβε χώρα η αρχική  
αξιολόγηση µε στόχο τον προσδιορισµό του επιπέδου των γνώσεων και των 
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εµπειριών των παιδιών σε σχέση µε το θέµα. Στη συνέχεια ακολούθησε η 
διαµορφωτική αξιολόγηση µε στόχο τον  έλεγχο της πορείας κάθε µαθητή και κάθε 
οµάδας προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, την ανατροφοδότηση και τον 
επανασχεδιασµό. Τέλος εφαρµόστηκε η τελική  αξιολόγηση, ανακεφαλαιωτική και 
ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των 
διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων( Π.Ι. 2002: 17-19).Η αξιολόγηση έγινε µε 
παρατήρηση, συζήτηση, συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τα παιδιά και τους 
γονείς τους. 
 
Είναι κοινή διαπίστωση ότι το Πρόγραµµα προκάλεσε τον ενθουσιασµό και το 
ενδιαφέρον των παιδιών. Αναπτύχθηκε το οµαδικό πνεύµα και καλλιεργήθηκαν οι 
οµαδοσυνεργατικές σχέσεις, ο σεβασµός και η αλληλοεκτίµηση. Οι περισσότερες 
δραστηριότητες είχαν βιωµατικό χαρακτήρα «συνδιαλεγόµενες» µε τις πραγµατικές , 
αυθεντικές καταστάσεις ζωής µε στόχο τόσο την απόκτηση γνώσεων και την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων αλλά πολύ περισσότερο την αλλαγή στάσεων και 
συµπεριφορών και την υιοθέτηση θετικών προτύπων συµπεριφοράς. 
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Τεχνολογίες αιχµής στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών: Η 
περίπτωση της Νανοεχνολογίας 
 

Άλκηστις Ζερβοπούλου 
 
 
Περίληψη 
Η ανάγκη ενηµερωµένων πολιτών σε θέµατα τεχνολογίας, οι απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας, η διαπίστωση πως το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για τις επιστήµες 
µειώνεται και η γενικότερη απαξίωση του σχολείου, οδήγησε, σε Η.Π.Α. και Ασία, 
στην πειραµατική εισαγωγής προχωρηµένων επιστηµονικών θεµάτων στην 
Εκπαίδευση. Η Νανοτεχνολογία, δηλαδή η έρευνα της ύλης και οι συνακόλουθες 
εφαρµογές στη νανοκλίµακα, µε την απαιτούµενη διεπιστηµονικότητα της θεωρήθηκε 
κατάλληλη γι’ αυτό το σκοπό. Ερευνητές και εκπαιδευτικοί µελετούν και 
επεξεργάζονται θέµατα από τον χώρο της ώστε, διαµορφωµένα κατάλληλα, να 
συµπεριληφθούν στα Προγράµµατα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης.  
 
 
Εισαγωγή – Τεχνολογίες αιχµής στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών; 
Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας, η ανάπτυξη των Επιστηµών, οι απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας, η αµφισβήτηση του Σχολείου και η διαπιστωµένη πλέον απροθυµία 
µεγάλου µέρους των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν µε τις Θετικές Επιστήµες (ΘΕ), 
κινητοποίησε δράσεις, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, σε εθνικό επίπεδο 
στις Η.Π.Α. (http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-10/) ενώ 
προβληµατισµένη σχετικά εµφανίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(http://www.europa.eu.int/comm/). Στην Ασία, κυρίως στην Taiwan, έντονη σχετική 
δραστηριότητα ξεκίνησε την τρέχουσα δεκαετία (http://www.nano-
taiwan.ntu.edu.tw/anf/upload/keynote.pdf).  
 
Τα Αναλυτικά Προγράµµατα (ΑΠ) των Θετικών Επιστηµών απαιτούν 
αναπροσαρµογή ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά, αποτελεσµατικά, εκσυγχρονισµένα. 
Το περιεχόµενό τους πρέπει να εµπλουτισθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε πέρα από την 
κλασική -απαραίτητη- ύλη να εξετάζονται θέµατα προχωρηµένου επιπέδου 
προσαρµοσµένα κατάλληλα από παιδαγωγική και διδακτική άποψη.  Με τον τρόπο 
αυτό οι µαθητές θα ενηµερώνονται, τουλάχιστον εν µέρει, για την εξέλιξη των 
Επιστήµων και της Τεχνολογίας, θα γνωρίζουν το γνωστικό επίπεδο το οποίο θα 
απαιτεί η αγορά εργασίας, θα είναι προετοιµασµένοι για τις µετέπειτα σπουδές τους, 
το επίπεδο του επιστηµονικού αλφαβητισµού θα βελτιωθεί µε προσδοκώµενο 
αποτέλεσµα αυτό που αποτελεί κύριο σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή τη δηµιουργία 
ενηµερωµένων, κριτικά σκεπτόµενων πολιτών. Επιπλέον οι µαθητές θα είναι σε θέση 
να εξερευνούν και να µαθαίνουν τις παραδοσιακές ΘΕ, µε τη βοήθεια κατάλληλα 
επιµορφωµένων εκπαιδευτικών, σε βαθύτερο επίπεδο µέσω διδασκαλίας, η οποία  
απαιτείται να βασίζεται στη διερεύνηση και να δίνει έµφαση στο ρόλο της απόδειξης 
και της ερµηνείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προβληµατισµού η ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα στρέφεται στη Νανοτεχνολογία.  
 
Τι είναι και σε τι στοχεύει η Νανοτεχνολογία 
Αν και έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για το τι ακριβώς είναι η Νανοτεχνολογία (ΝΤ), 
θα µπορούσαµε να πούµε ότι αναφέρεται ή/και περιλαµβάνει: α) ανάπτυξη Έρευνας 
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και Τεχνολογίας σε ατοµικό, µοριακό και µακροµοριακό επίπεδο, δηλαδή  σε 
κλίµακα από 1 έως 100 nm (1nm=10-9m), β) ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση 
διατάξεων, συσκευών και συστηµάτων µε µοναδικές ιδιότητες και λειτουργίες λόγω 
του πολύ µικρού τους µεγέθους, γ) ικανότητα ρύθµισης και χειρισµού της ύλης στην 
ατοµική κλίµακα και δ) συνδυασµό όλων των παραπάνω µε βάσει τους νόµους της 
Φυσικής, τις αρχές της Χηµείας και της Βιολογίας (http://NN.physics.auth.gr). 
 
Για να γίνει πλέον αντιληπτή η τάξη µεγέθους στην οποία αναφερόµαστε, έξι άτοµα 
άνθρακα έχουν µήκος ίσο µε 1nm ενώ το πάχος µιας ανθρώπινης τρίχας είναι περίπου 
ίσο µε 80.000 nm. Τα νανοσωµατίδια, δοµές µεγέθους 1-5 nm, αποτελούνται από 10 
έως 1000 άτοµα και είναι περίπου χίλιες φορές µικρότερα από ένα ανθρώπινο 
κύτταρο. Τα σωµατίδια αυτά είναι δυνατόν σήµερα να παρατηρηθούν µε τη βοήθεια 
των µικροσκοπίων ατοµικών δυνάµεων (AFM) –απαραίτητων εργαλείων στο χώρο 
των νανοεπιστηµών.  
 
Οι νανοδοµές και τα νανοϋλικά, δηλαδή τα αντικείµενα µε χαρακτηριστικά και 
διαστάσεις στη νανοκλίµακα διαθέτουν καινοτόµες φυσικές, χηµικές, βιολογικές 
ιδιότητες και δεν είναι καινούργια και ούτε πρωτοκατασκευάστηκαν από τον 
άνθρωπο (Harper, 2003). Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα νανοδοµών και φυσικών 
νονοϋλικών (καταλύτες, υλικά καύσης, πορώδη υλικά, πολλά ορυκτά) µε µοναδικές 
ιδιότητες λόγω των πολύ µικρών τους διαστάσεων. Αυτό που είναι καινούργιο στη 
ΝΤ είναι ότι είµαστε πλέον σε θέση να κατανοήσουµε και να ελέγξουµε αυτές τις 
δοµές και τις ιδιότητες τους ώστε να συντεθούν/κατασκευαστούν νέα υλικά, 
συσκευές και διατάξεις. Η κατανόηση των ιδιοτήτων αυτών µε σκοπό την δυνατότητα 
σύνθεσης αποτελεί και το στόχο της Νανοτεχνολογίας.  
 
Η σύνθεση στη ΝΤ είναι δυνατή µέσω κυρίως δύο διαδικασιών που ονοµάζονται 
«bottom-up» και «top-down». Στην πρώτη µέθοδο, µέθοδο της Χηµείας και της 
Βιολογίας, τα άτοµα και τα µόρια αντιµετωπίζονται ως δοµικοί λίθοι. Στη δεύτερη, 
γνωστή από τη Φυσική, χρησιµοποιούνται µέθοδοι τεµαχισµού (κοπής και χάραξης). 
Στη νανοκλίµακα η ύλη συµπεριφέρεται µε τρόπο ουσιαστικά απρόβλεπτο. Έχει 
διαπιστωθεί ότι τα υλικά στις διαστάσεις αυτές έχουν διαφορετικές ιδιότητες από 
αυτές των υλικών σε µεγαλύτερη κλίµακα. Οι φυσικοί νόµοι, όπως αυτοί 
εφαρµόζονται και εκφράζονται µακροσκοπικά, καταργούνται και κυριαρχεί η 
κβαντοµηχανική συµπεριφορά. 
 
Με τον έλεγχο, τη ρύθµιση και τον χειρισµό της ύλης στη νανοκλίµακα (ατοµικό και 
µοριακό επίπεδο) προκύπτει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρµογών. Ήδη είναι διαθέσιµα 
στο καταναλωτικό κοινό και στη βιοµηχανία πλήθος υλικών και ενδιάµεσων 
προϊόντων, τα οποία προέκυψαν ή θα προκύψουν στο εγγύς µέλλον ως αποτελέσµατα 
της ΝΤ και των συµπορευόµενων νανοεπιστηµών (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, 
Πληροφορική, Μηχανική, Ιατρική). Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα µπορούµε να 
αναφέρουµε τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την µικροηλεκτρονική, 
µέσα τηλεπικοινωνίας και µετάδοσης πληροφοριών, αισθητήρες, βιοϋλικά 
(βιοσυµβατά µοσχεύµατα και εµφυτεύµατα, αντιµικροβιακές επικαλύψεις), κοπτικά 
και µηχανολογικά εργαλεία, χηµικά ενεργά υλικά (καταλύτες, αντιδιαβρωτικά υλικά), 
εύκαµπτα υλικά συσκευασίας τροφίµων και φαρµάκων, εύκαµπτες οθόνες και 
φωτοβολταϊκά, οπτική και απεικόνιση (ανακλαστικές, αντιανακλαστικές και 
απορροφητικές επικαλύψεις σε οφθαλµικούς φακούς και οπτικά στοιχεία), 
διακοσµητική, κοσµετολογία, κ.α. (Ratner M. & Ratner D., 2003). 
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Αγορά εργασίας και επενδύσεις 
Υποστηρίζεται ότι η  Νανοτεχνολογία θα αποτελέσει τη νέα τεχνολογική 
επανάσταση, µετά από αυτήν της µικροηλεκτρονικής που κυριάρχησε στο δεύτερο 
ήµισυ του 20ου αιώνα και ότι τα προϊόντα που θα προκύψουν από τις εφαρµογές της 
θα επηρεάσουν όλες τις περιοχές της οικονοµίας αλλά και τον τρόπο και την ποιότητα 
της ζωής µας (http://www.mosorg/doc/). Υπολογίζεται ότι το 2015 θα απασχολούνται 
παγκοσµίως  στο χώρο αυτό περίπου 2,5 εκατοµµύρια εργαζόµενοι 
(http://www.nnin.org/nnin_careers.html). Το εργατικό δυναµικό θα προέρχεται από 
τους χώρους των επιστηµών και της τεχνολογίας και θα περιλαµβάνει από απλούς 
τεχνικούς µέχρι µεταδιδακτορικούς ερευνητές, όλους κατάλληλα εκπαιδευµένους. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω πεδία ως χώροι απασχόλησης: Βιοµηχανία 
ηµιαγωγών και ηλεκτρονικών, Επιστήµη υλικών, Αεροδιαστηµική και 
αυτοκινητοβιοµηχανία, Αθλητικός εξοπλισµός, Βιοτεχνολογία, πεδία Ιατρικής, 
Φαρµακοβιοµηχανία, Οπτοηλεκτρονικά, Περιβαλλοντικός χειρισµός και έλεγχος, 
Βιοµηχανία τροφίµων, ∆ικονοµία και διπλωµατία, Στρατιωτικός εξοπλισµός και 
άµυνα, Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα. κ.α. 
 
Οι οικονοµικές απαιτήσεις, δυνατότητες και συνέπειες της Νανοτεχνολογίας έχουν 
πλέον αναγνωρισθεί παγκόσµια. Αν και είναι δύσκολο να υπολογισθεί µε ακρίβεια το 
ποσό από τις δηµόσιες δαπάνες που επενδύεται για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στο 
χώρο αυτό, εκτιµάται ότι οι επενδύσεις αυξάνουν ετησίως µε ρυθµό 60%. Οι ΗΠΑ, 
Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν στη Νανοτεχνολογία 
προτεραιότητα στις επενδύσεις για R&D (http://NN.physics.auth.gr). 
 
∆ιεπιστηµονικότητα και Εκπαίδευση 
Η Νανοτεχνολογία είναι χώρος απόλυτα διεπιστηµονικός, χώρος σύγκλισης των 
βασικών επιστηµών Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας, πεδίο συνάντησης της Ιατρικής, 
της Μηχανικής, της Πληροφορικής, της Επιστήµης των Υλικών. Η ΝΤ 
χρησιµοποιείται σε όλα τα αντίστοιχα πεδία και ταυτόχρονα στηρίζεται σε αυτά. Για 
παράδειγµα, στη Φυσική τόσο στη Μικροηλεκτρονική όσο και στους ΗΥ απαιτούνται 
στοιχεία µε όλο και µικρότερες διαστάσεις, στη Χηµεία καταλύτες, µεµβράνες, 
επικαλύψεις στηρίζονται σε διαδικασίες διευθέτησης των δοµών σε ατοµικό και 
µοριακό επίπεδο, στη Βιολογία κατασκευάζονται βιοσυµβατά υλικά (Tegart, 2003).  
 
Γίνεται εµφανές πως ο χώρος της Νανοτεχνολογίας είναι απαιτητικός και 
πολυσύνθετος. Προκειµένου να ασχοληθεί κάποιος µε την ΝΤ θα πρέπει να κατέχει 
ένα ευρύ φάσµα γνώσεων, το οποίο θα ξεφεύγει από τα «στενά» πλαίσια µιας 
συγκεκριµένης επιστήµης. Οι κλασσικές επιστήµες δεν καταργούνται αλλά 
συµπληρώνονται, αλληλεπιδρούν και συσχετίζονται. 
 
Η απαιτούµενη διεπιστηµονικότητα της Νανοτεχνολογίας και η ανάγκη αλλαγής του 
παραδοσιακού επιστηµονικού τρόπου σκέψης οδήγησε πολλά Πανεπιστήµια στην 
δηµιουργία αρχικά κατάλληλων µεταπτυχιακών τµηµάτων και στη συνέχεια σε 
αναπροσαρµογή των προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών (ΠΣ). Αυτά τα (ΠΣ) 
χαρακτηρίζονται από διεπιστηµονικότητα ενώ ταυτόχρονα κρατούν τον χαρακτήρα 
του κάθε κλάδου. Έντονη άλλωστε διαγράφεται και η ανάγκη ίδρυσης ανεξάρτητων 
τµηµάτων ΝΤ. Η εξέλιξη της Νανοτεχνολογίας και η αποτελεσµατικότητά της θα 
στηριχθεί σε στελέχη µε βαθιά γνώση και ταυτόχρονα διεπιστηµονική προσέγγιση 
του αντικειµένου τους, ανθρώπους µε διαφορετικό επιστηµονικό υπόβαθρο, ικανούς 
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όµως να επικοινωνούν επιστηµονικά και να αντιλαµβάνονται τον ερευνητικό τους 
χώρο διεπιστηµονικά (Whitesides, G.M. – Love, J.C., 2001).  

 
Προσεγγίζοντας το Σχολείο 
Είναι προφανές πως η Νανοτεχνολογία µε την διεπιστηµονικότητα, τη γοητεία αλλά 
και τις προοπτικές της αποτελούν την καλύτερη περιοχή άντλησης θεµάτων για τον 
εµπλουτισµό του περιεχοµένου των µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών. Στις 
Η.Π.Α, που λειτουργούν ως πρωτοπόροι στα θέµατα αυτά, Πανεπιστήµια και 
Ερευνητικά Κέντρα συγκρότησαν οµάδες αποτελούµενες από επιστήµονες-ερευνητές 
Φυσικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής, µηχανικούς  και µάχιµους 
εκπαιδευτικούς προκειµένου να επεξεργαστούν και να µελετήσουν στρατηγικές 
ένταξης θεµάτων Νανοτεχνολογίας κυρίως  στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Lippel, 
2004), ενώ δεν λείπουν και αντίστοιχες προσεγγίσεις που αφορούν την Πρωτοβάθµια 
(http://www.thenanotechnologygroup.org/). Οι προσπάθειες ένταξης τεχνολογίας 
αιχµής στην εκπαίδευση, τόσο στις Η.Π.Α όσο και στην Ασία, στράφηκαν σε δύο 
κύριους άξονες: Ο πρώτος στοχεύει, όπως είναι αναµενόµενο, στην ουσιαστική 
ενηµέρωση και εκπαίδευση των καθηγητών που θα διδάξουν τα σχετικά θέµατα. Ο 
δεύτερος, στη συγγραφή εγχειριδίων, στη δηµιουργία ποικίλλου πολυµεσικού υλικού 
καθώς και απλών πειραµατικών διατάξεων, που το περιεχόµενό τους αποτελεί ή 
προσοµοιάζει αντικείµενα της Νανοτεχνολογίας (π.χ. Ηλιακές κυψέλες, 
Φωτολιθογραφία, χρήση µικροσκοπίου ακίδας σάρωσης, µαγνητικά ρευστά) και 
ταυτόχρονα εισάγει βασικές έννοιες του χώρου αυτού (π.χ. αυτοοργάνωση,κ.α.), 
κ.λ.π. Ήδη το 2003, 50 σχολεία και 31000 µαθητές συµµετείχαν σε αντίστοιχα 
προγράµµατα και τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική βελτίωση στην επιστηµονική 
κατανόηση, προσέγγιση και σχεδιασµό ανεξάρτητα από φύλο, εθνότητα και 
κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/ 
educationworkshop_session1_chang_robert.pdf).  
 
Αυτό που πραγµατικά εντυπωσιάζει είναι η προσπάθεια που γίνεται, κυρίως στην 
Taiwan, προκειµένου να ενταχθούν θέµατα Νανοτεχνολογίας στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Στη χώρα αυτή µέσα από προγράµµατα του Υπ. Παιδείας (σε 
συνεργασία µε Πανεπιστήµια και Μουσεία Επιστηµών) τα οποία ξεκίνησαν την 
τρέχουσα δεκαετία (2003 µε εξαετή στόχευση) παράγεται εκπαιδευτικό υλικό το 
οποίο απευθύνεται στους µαθητές και των δύο βαθµίδων και αποτελείται από βιβλία 
για µαθητές και εκπαιδευτικούς, kit πειραµάτων, οδηγούς πειραµάτων, παιχνίδια για 
PC, cartoons, κοµικς, DVD πειραµάτων κ.λ.π. ‘Όλα ξεκίνησαν βέβαια µε 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι µετά από µια αρχική επιµόρφωση λειτούργησαν ως 
πολλαπλασιαστές. Οι εκπαιδευτικοί µεταξύ άλλων συµµετέχουν στη συγγραφή των 
βιβλίων, στη διοργάνωση των συνεδρίων, καταθέτουν σχέδια µαθήµατος, 
πειραµατίζονται µε τους µαθητές τους, ενηµερώνουν και παροτρύνουν συναδέλφους 
τους. Ακόµα διοργανώνονται διαλέξεις, µαθήµατα, σεµινάρια, διαγωνισµοί, 
καλοκαιρινά campus, ετήσια συνέδρια για εκπαιδευτικούς κ.λ.π. (http://www.nano-
taiwan.ntu.edu.tw/anf/upload/keynote.pdf). Οι βασικότεροι σκοποί του 
Προγράµµατος είναι η προώθηση δια βίου µάθησης στη Νανοτεχνολογία,  η 
εκλαΐκευση της Νανοτεχνολογίας και η συνακόλουθη ενηµέρωση των πολιτών,  η 
παροχή καλύτερης εκπαίδευσης, η βελτίωση του επιστηµονικού αλφαβητισµού, η 
µείωση των ανισοτήτων ανάπτυξης ανάµεσα στις αστικές και µη περιοχές.      
Κλείνοντας το σύντοµο αυτό άρθρο παραθέτουµε ενδεικτικά κάποιους από τους 
στόχους των υπό ανάπτυξη ΑΠ για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στο θέµα της ΝΤ. 
Είναι χαρακτηριστική η αυξανόµενη πολυπλοκότητα από την 1η έως την 6η τάξη: 
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Τάξεις 1&2 
• Να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον για τη Νανοτεχνολογία µέσα από την εξερεύνηση 

της Φύσης 
• Να µάθουν για το µακρόκοσµο και το µικρόκοσµο µέσα από δραστηριότητες 
• Να έχουν την εµπειρία των αλλαγών που συµβαίνουν όταν τα πράγµατα 

µικραίνουν 
 
Τάξεις 3&4 
• Να γνωρίσουν την «µικροκλίµακα» και τη «µακροκλίµακα» 
• Να µάθουν για τη «νανοκλίµακα» 
• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των υλικών στη νανοκλίµακα 
• Να µάθουν για τις εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας στη καθηµερινή ζωή  
 
Τάξεις 5&6 
• Να µάθουν για το πώς ανακαλύφθηκε ο κόσµος του νανο 
• Να κατανοούν τη νανοκλίµακα 
• Να µάθουν για την ιστορία της έρευνας στη νανοκλίµακα 
• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των υλικών στη νανοκλίµακα 
• Να µάθουν για τις εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας στη καθηµερινή ζωή  
• Να αναλογισθούν για την επίδραση της ΝΤ στη ζωή του ανθρώπου 
• Να αναπτύξουν τη σωστή «ηθική» κατά την ανάπτυξη της ΝΤ   
 
Συµπεράσµατα 
Οι δυνατότητες και οι προοπτικές της Νανοτεχνολογίας, το οικονοµικό και 
ερευνητικό ενδιαφέρον, η διεύρυνση της αγοράς εργασίας, τα ποσά που επενδύονται 
παγκόσµια για την έρευνα στην περιοχή αυτή « απαιτούν » ικανά στελέχη στους 
χώρους της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και των εφαρµογών. Η 
διεπιστηµονικότητα που κυριαρχεί στη ΝΤ κάνει εµφανή την ανάγκη 
αναπροσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών όχι µόνον στην τριτοβάθµια αλλά και 
στις άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η εξοικείωση των νεαρών µαθητών µε τις 
αρχές και τα « εργαλεία » της ΝΤ ξεκινά µέσω κατάλληλων διδακτικών 
προσεγγίσεων µε την καθοδήγηση ενηµερωµένων δασκάλων, την συνεργασία και 
αρωγή Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων και ασφαλώς σοβαρή 
χρηµατοδότηση. Οι απαιτήσεις για την αναµόρφωση όλων των βαθµίδων του 
Σχολείου αυξάνονται και πρέπει να γίνει κατανοητό πως το Σχολείο θα αλλάξει µόνον 
όταν οι πιέσεις για αλλαγή υπερβούν τις αντιστάσεις για αλλαγή. 
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∆ιδάσκοντας Μαθηµατικά του ∆ηµοτικού στην Α΄ Γυµνασίου: Πόση 
επανάληψη είναι απαραίτητη; 

 
Γιάννης Θωµαΐδης 

 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή επιχειρούµε µια αποτίµηση της διδασκαλίας και µάθησης των 
αριθµών και των πράξεων τους, που αποτελεί κεντρική θεµατική ενότητα της ύλης 
Μαθηµατικών στα Αναλυτικά Προγράµµατα του ∆ηµοτικού, αλλά επεκτείνεται και 
σε αρκετά κεφάλαια της Α΄ Γυµνασίου ως ύλη επαναληπτικού χαρακτήρα. 
Παίρνοντας υπόψη τα δεδοµένα εµπειρικών ερευνών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, θέτουµε ορισµένα ερωτήµατα για τη σκοπιµότητα της διδασκαλίας 
αλγεβρικών εννοιών στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, πριν εξασφαλιστεί το αναγκαίο γνωστικό 
υπόβαθρο στην Αριθµητική, αλλά για και το είδος της επανάληψης που επιχειρείται 
στην Α΄ Γυµνασίου. 

 
 

1. Τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και διδακτικά βιβλία των Μαθηµατικών στην 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (∆ηµοτικό-Γυµνάσιο) 
Η διδασκαλία των Μαθηµατικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα νέα 
αναλυτικά προγράµµατα σπουδών και τα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία, θέτει προς 
τους διδάσκοντες σηµαντικές προκλήσεις που αφορούν την εισαγωγή στη σχολική 
τάξη καινοτοµιών όπως οι δραστηριότητες ανακάλυψης και οι διαθεµατικές 
προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης. Ταυτόχρονα όµως η διδασκαλία αντιµετωπίζει 
σηµαντικά προβλήµατα που οφείλονται σε επικαλύψεις της παραδοσιακής 
µαθηµατικής ύλης, κυρίως ανάµεσα στην τελευταία τάξη του ∆ηµοτικού και την 
πρώτη τάξη του Γυµνασίου. Από τη µια µεριά, στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού γίνεται απόπειρα 
εισαγωγής βασικών αλγεβρικών εννοιών όπως µεταβλητή, άγνωστος και εξίσωση που 
θα διδαχθούν αναλυτικά και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου, ενώ από την άλλη τα 
τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Α΄ Γυµνασίου είναι αφιερωµένα στις 
αριθµητικές πράξεις µε φυσικούς, κλάσµατα και δεκαδικούς αριθµούς, µια ύλη που 
διδάχτηκε επανειληµµένα στο ∆ηµοτικό και έχει καθαρά επαναληπτικό χαρακτήρα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που αποτελεί πραγµατικά νέα µαθηµατική γνώση για 
τους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου (οι θετικοί και αρνητικοί αριθµοί), προβλέπεται να 
διδαχθεί στο τέλος του τελευταίου τριµήνου της σχολικής χρονιάς. Ένα άµεσο και 
ιδιαίτερα αισθητό αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι οι διαµαρτυρίες των 
διδασκόντων κάθε βαθµίδας για την υπερβολική έκταση της διδακτέας ύλης και την 
έλλειψη χρόνου για εµβάθυνση σε βασικές έννοιες.  

 
2. Ερευνητικά δεδοµένα για την ικανότητα εκτέλεσης και την κατανόηση των 
αριθµητικών πράξεων 
Αν λάβουµε υπόψη τα αποτελέσµατα ερευνών που έχουν δηµοσιευτεί τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα, θα διαπιστώσουµε ότι οι απόφοιτοι του ∆ηµοτικού 
παρουσιάζουν σε µεγάλο ποσοστό σηµαντική υστέρηση στην ικανότητα εκτέλεσης 
βασικών αριθµητικών πράξεων µε φυσικούς, κλάσµατα και δεκαδικούς αριθµούς. 
Από τις ίδιες έρευνες αναδεικνύεται επίσης το σηµαντικό γεγονός ότι η όποια 
βελτίωση, αργότερα, της συγκεκριµένης ικανότητας δεν οφείλεται στην ταχύρρυθµη 
επανάληψη που πραγµατοποιείται στην Α΄ Γυµνασίου, αλλά είναι κυρίως 
αποτέλεσµα της νοητικής ανάπτυξης των µαθητών. Από την άλλη µεριά, πολλές 
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έρευνες της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών διεθνώς δείχνουν ότι η κατανόηση των 
αριθµών και των πράξεων στο ∆ηµοτικό περιορίζεται στην εκµάθηση των 
αλγοριθµικών διαδικασιών (που µπορεί να εκτελέσει ένα απλός υπολογιστής τσέπης), 
αφήνοντας στο περιθώριο την ικανότητα εφαρµογής αυτών των διαδικασιών στην 
επίλυση προβληµάτων. Για να το θέσουµε κάπως επιγραµµατικά, το κύριο βάρος της 
διδασκαλίας φαίνεται ότι εξαντλείται στο πως γίνεται ο πολλαπλασιασµός ή η 
διαίρεση και όχι πότε γίνεται ο πολλαπλασιασµός ή η διαίρεση. Γνωρίζω πότε να 
κάνω πολλαπλασιασµό και πότε να κάνω διαίρεση σηµαίνει προφανώς ότι δεν 
συγχέω τη µία πράξη µε την άλλη, επειδή καθοδηγεί τη σκέψη µου η αντίληψη ότι “ο 
πολλαπλασιασµός προκαλεί πάντοτε αύξηση” και “η διαίρεση προκαλεί πάντοτε 
ελάττωση”. Αυτή όµως η αντίληψη κυριαρχεί στους περισσότερους µαθητές όπως 
έχουν δείξει πολυάριθµες έρευνες σε όλο τον κόσµο. 
 
Από τον ικανό αριθµό εµπειρικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα θα 
αναφέρουµε τα αποτελέσµατα µιας µεγάλης έρευνας που χρηµατοδοτήθηκε από το 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία των 
Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Θράκης (Οικονόµου et al, 2000). Στην 
έρευνα αυτή έλαβαν µέρος 495 µαθητές ΣΤ΄ ∆ηµοτικού από 22 σχολεία των νοµών 
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Έβρου στους οποίους δόθηκαν δύο γραπτές 
δοκιµασίες που περιείχαν συνολικά 57 ερωτήσεις καθώς και 560 µαθητές Γ΄ 
Γυµνασίου από 20 σχολεία των ίδιων νοµών στους οποίους δόθηκαν δύο γραπτές 
δοκιµασίες που περιείχαν συνολικά 61 ερωτήσεις. Στους πίνακες που ακολουθούν 
παρουσιάζονται ορισµένα στοιχεία της επίδοσης των µαθητών. 

 
1. Γενική επίδοση των µαθητών στις θεµατικές ενότητες της έρευνας: 

 

Οµάδα 
ερωτήσεων Περιεχόµενο ερωτήσεων 

Ποσοστά 
επιτυχίας 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

Ποσοστά 
επιτυχίας 

Γ΄ Γυµνασίου 
1 Αριθµοί και πράξεις 32,3% 56,4% 
2 Μεταβλητές  44,9% 
3 Σχέσεις αναλογίας 37,8% 59,6% 
4 Απλές γεωµετρικές έννοιες 39,4% 53,1% 
5 Σχήµατα και γραφήµατα 45,4% 48,7% 
6 Λύση προβληµάτων 33,6% 45,8% 

 
2. Επίδοση των µαθητών στις πράξεις µε κλάσµατα: 

 

Υπολόγισε Ποσοστά επιτυχίας
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

Ποσοστά επιτυχίας 
Γ΄ Γυµνασίου 

2 7
5 3+ =  28,9% 60% 

51 12− =  22% 51,8% 

2 7:5 3 =  23,6% 59,1% 

71,3 5+ =   25,7% 
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3. Επίδοση των µαθητών στην επίλυση προβληµάτων: 
 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 
Μια τάξη έχει 31 µαθητές και τα κορίτσια είναι κατά 3 περισσότερα από τα αγόρια. 
Πόσα είναι τα αγόρια και πόσα τα κορίτσια; 
(Σωστές απαντήσεις: 33,3%) 
Ο Γιάννης αγόρασε 5 σοκολάτες και έδωσε 2 χιλιάρικα. Πήρε ρέστα 400 δραχµές. 
Πόσες δραχµές κόστιζε κάθε σοκολάτα; 
(Σωστές απαντήσεις: 58,2%) 

 
Γ΄ Γυµνασίου 

Για να πλακοστρώσουµε ένα δάπεδο χρειαζόµαστε 160 τετράγωνες πλάκες πλευράς 
30 εκατοστών του µέτρου. Πόσες πλάκες πλευράς 40 εκατοστών χρειαζόµαστε για να 
στρώσουµε το ίδιο δάπεδο; 
(Σωστές απαντήσεις: 14,8%) 

 
4. Ένα πρόβληµα που απαιτεί απλές γεωµετρικές έννοιες και δηµιουργική σκέψη: 

 
Υπολόγισε την περίµετρο του σχήµατος: 

 
Ποσοστό επιτυχίας µαθητών ΣΤ΄ ∆ηµοτικού: 14,1% 
Ποσοστό επιτυχίας µαθητών Γ΄ Γυµνασίου:    30,9% 

 
Τα αποτελέσµατα της γενικής επίδοσης είναι ενδεικτικά του χαµηλού επιπέδου των 
µαθητών που έλαβαν µέρος στην έρευνα, αν λάβουµε υπόψη ότι σε αντίστοιχες 
διεθνείς έρευνες µια ερώτηση θεωρείται ότι απαντήθηκε επιτυχώς όταν τα 2/3 των 
µαθητών την απαντούν σωστά (Hart, 1981, σ.7). 
 
Τα χαµηλά ποσοστά της επίδοσης των µαθητών της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού στις πράξεις µε 
κλάσµατα επιβεβαιώνουν ένα διαχρονικό και οξύ πρόβληµα σχετικά µε τη 
διδασκαλία και µάθηση των κλασµάτων, το οποίο διαπιστώνεται (µε εκπληκτική 
σταθερότητα των ποσοστών επιτυχίας!) σε παλαιότερες όσο και σε πιο πρόσφατες 
έρευνες (Παπαδάκη & Τσικοπούλου, 1987. Σαλίχος et al, 2005).    
 
Αντίστοιχες παρατηρήσεις ισχύουν και για την επίδοση των µαθητών στην επίλυση 
προβληµάτων. Εδώ θα πρέπει να γίνει µια ιδιαίτερη επισήµανση για το είδος των 
προβληµάτων στα οποία φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική επίδοση των µαθητών 
της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Όπως δείχνουν τα προηγούµενα παραδείγµατα, η επίδοση αυτή 
βελτιώνεται σηµαντικά σε κλασικά προβλήµατα αριθµητικών πράξεων, τα οποία δεν 
απαιτούν την αναγνώριση και επεξεργασία σχέσεων. Μια εντυπωσιακή επιβεβαίωση 
αυτής της επισήµανσης παρέχει η νεότερη έρευνα των Σαλίχου et al (ο.π.), στην 
οποία δόθηκαν (µεταξύ άλλων ερωτήσεων), τα εξής προβλήµατα σε 1500 µαθητές 
που άρχιζαν την Α΄ Γυµνασίου: 

150

100 



 78

Ο Γιάννης αγόρασε ένα κασετόφωνο αξίας 150 € µε έκπτωση 20%. Πόσα χρήµατα 
πλήρωσε; 
(Σωστές απαντήσεις 30%) 
 
Ένας καταναλωτής αγόρασε 2 κιλά κρέας προς 7,5 € το κιλό και 5 κιλά πατάτες προς 
0,8 € το κιλό. Πλήρωσε µε χαρτονόµισµα των 50 €. Πόσα ρέστα πήρε; 
(Σωστές απαντήσεις 61%) 
 
Σχετική µε την προηγούµενη επισήµανση είναι και η παρατήρηση ότι η όποια 
δυσκολία του προβλήµατος που απαιτούσε απλές γεωµετρικές έννοιες και κάποιο 
βαθµό δηµιουργικής σκέψης, οφείλεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο 
πρόβληµα “µπλοκάρει” την υπολογιστική – διαδικαστική γνώση και καθιστά 
αναγκαία την αναλυτική σκέψη που είναι αναγκαία για τον προσδιορισµό σχέσεων. 
Όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα, το ποσοστό των µαθητών της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού που 
έχουν αυτή την ικανότητα φαίνεται ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτο.  
 
Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση αφορά τη διαφορά στην επίδοση µεταξύ της ΣΤ΄ 
∆ηµοτικού και της Γ΄ Γυµνασίου. Υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η 
µεγαλύτερη (βεβαίως, κάθε άλλο παρά θεαµατική!) επιτυχία των µαθητών του 
Γυµνασίου στην εκτέλεση αριθµητικών πράξεων είναι κυρίως αποτέλεσµα 
διανοητικής ωρίµανσης παρά της όποιας επανάληψης επιχειρείται µέσω της 
διδασκαλίας στο Γυµνάσιο. Σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε 1375 µαθητές 
Α΄ Γυµνασίου στην αρχή και το τέλος της σχολικής χρονιάς, διαπιστώθηκε ότι η 
επανάληψη των αριθµητικών πράξεων στην Α΄ Γυµνασίου δεν επέφερε καµιά 
βελτίωση της επίδοση των µαθητών που δεν  είχαν µάθει τις πράξεις αυτές στο 
∆ηµοτικό (Κοθάλη, 1987).      
 
Τα προηγούµενα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στην 
ανάπτυξη βασικών µαθηµατικών δεξιοτήτων, όπως η εκτέλεση αριθµητικών πράξεων 
και η επίλυση προβληµάτων της καθηµερινής ζωής, πρόβληµα που δηµιουργείται στο 
∆ηµοτικό και δεν αντιµετωπίζεται στο Γυµνάσιο. Το συµπέρασµα αυτό 
επιβεβαιώνεται πλήρως από τις παρατηρήσεις των καθηγητών του Γυµνασίου, οι 
οποίοι θεωρούν ότι οι πιο σηµαντικές ελλείψεις των µαθητών που φτάνουν από το 
∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, αφορούν τα εξής ζητήµατα: 
 1. Ικανότητα εκτέλεσης αριθµητικών πράξεων, κυρίως µε κλάσµατα. 
 2. Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων. 
 3. Ικανότητα ορθής έκφρασης στη διατύπωση µαθηµατικών εννοιών.4   

 
3. Προβλήµατα της διδασκαλίας των Μαθηµατικών κατά τη µετάβαση από το 
∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο 
Όλα τα προηγούµενα δείχνουν ότι ο σχεδιασµός της διδασκαλίας των Μαθηµατικών 
κατά το στάδιο της µετάβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο παρουσιάζει 
σηµαντικά προβλήµατα που πρέπει να γίνουν αντικείµενο συστηµατικής µελέτης. 
Από τη µια µεριά, στην ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού αρχίζει η εισαγωγή σε αλγεβρικές 
έννοιες πριν ολοκληρωθεί η ουσιαστική εκµάθηση βασικών αριθµητικών εννοιών και 
δεξιοτήτων, η οποία αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της διδασκαλίας των Μαθηµατικών 
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Από την άλλη µεριά, στην Α΄ Γυµνασίου 
                                                 
4 Οι παρατηρήσεις των καθηγητών καταγράφηκαν από τον υπογράφοντα κατά τη διάρκεια 
συναντήσεων και συζητήσεων στο πλαίσιο του καθοδηγητικού έργου στα Γυµνάσια της ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης. 
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επιχειρείται να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα µε την επανάληψη ολόκληρων 
κεφαλαίων της ύλης του ∆ηµοτικού, µε αποτέλεσµα να µην επαρκεί ο διαθέσιµος 
χρόνος για την εισαγωγή στις αλγεβρικές έννοιες που θα αποτελέσουν τον κορµό της 
διδασκαλίας των Μαθηµατικών σε όλη τη διάρκεια του Γυµνασίου. 
 
Αν προσεγγίσουµε το ζήτηµα της µετάβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο 
σύµφωνα µε ορισµένα συµπεράσµατα της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, θα 
διαπιστώσουµε ότι το κύριο πρόβληµα στη διδασκαλία και µάθηση της Αριθµητικής 
δεν βρίσκεται στο πως αλλά στο πότε γίνεται µια συγκεκριµένη αριθµητική πράξη. 
Τη σηµασία αυτής της διάκρισης µας αποκαλύπτουν µε χαρακτηριστικό τρόπο τα 
αποτελέσµατα µιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στην Ιταλία και τα οποία 
επιβεβαιώνονται µε εντυπωσιακό τρόπο από παρόµοιες έρευνες που έχουν διεξαχθεί 
σε πολλές άλλες χώρες. Σε 628 µαθητές από 13 ∆ηµοτικά και Γυµνάσια δόθηκαν 
(µεταξύ άλλων) τα εξής προβλήµατα (Fischbein et al, 1985): 
 
Πρόβληµα 1 
Από ένα στατήρα (= εκατόκιλο) σιταριού παράγονται 0,75 στατήρες αλεύρι. Πόσο 
αλεύρι παράγεται από 15 στατήρες σιταριού; 
 
Πρόβληµα 2  
Από ένα κιλό απορρυπαντικού παρασκευάζονται 15 κιλά σαπούνι. Πόσο σαπούνι 
µπορούµε να παρασκευάσουµε από 0,75 κιλά απορρυπαντικού; 
 
Στα προβλήµατα αυτά, που είναι από µαθηµατική άποψη ισοδύναµα (η λύση τους 
απαιτεί τον πολλαπλασιασµό 0,75 x 15 είτε 15 x 0,75), ζητήθηκε από τους µαθητές 
να µην εκτελέσουν την πράξη, αλλά µόνο να αναφέρουν ποια πράξη χρειάζεται για να 
λυθεί το πρόβληµα. Τα ποσοστά επιτυχίας στις τρεις κατηγορίες µαθητών φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα.   

 
Ποσοστά Επιτυχίας Ε΄ ∆ηµοτικού Α΄ Γυµνασίου Γ΄ Γυµνασίου 

Πρόβληµα 1: 79% 74 % 76 % 
Πρόβληµα 2: 27 % 18 % 35 % 

 
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι άµεσο και προφανές: Για ποιο λόγο σε δύο 
µαθηµατικώς ισοδύναµα προβλήµατα, οι ίδιοι µαθητές παρουσιάζουν τόσο µεγάλη 
διαφορά επίδοσης; Η απάντηση δεν είναι εξίσου προφανής, αλλά η διασταύρωση των 
στοιχείων από πολλές έρευνες που είχαν παρόµοια αποτελέσµατα συνηγορούν υπέρ 
της ακόλουθης ερµηνείας: Η αναπόφευκτη εισαγωγή του πολλαπλασιασµού φυσικών 
αριθµών στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού ως “επαναλαµβανόµενης πρόσθεσης” 
δηµιουργεί ορισµένες σταθερές αντιλήψεις. Τέτοιες είναι π.χ. ότι ο πολλαπλασιαστής 
δηλώνει πόσες “φορές” θα επαναλάβουµε τον πολλαπλασιαστέο, ή ότι  “το 
αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού είναι µεγαλύτερο από τους αριθµούς που 
πολλαπλασιάζουµε” (όπως αντίστοιχα, στη διαίρεση το αποτέλεσµα είναι µικρότερο). 
Οι αντιλήψεις αυτές συνιστούν κλασικές “γνώσεις - εµπόδια”, οι οποίες λειτουργούν 
αποτελεσµατικά στο πλαίσιο των φυσικών αριθµών αλλά είναι ανεπαρκείς ή και 
λανθασµένες σε άλλες κατηγορίες αριθµών (π.χ. στα κλάσµατα). 
 
Στο πρώτο πρόβληµα είναι σαφές ότι το 0,75 επαναλαµβάνεται 15 φορές και το 
αποτέλεσµα θα είναι αριθµός µεγαλύτερος από 0,75, ενώ στο δεύτερο το 15 πρέπει να 
επαναληφθεί 0,75 φορές και το αποτέλεσµα θα είναι µικρότερος από 15. Τόσο η 
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έλλειψη φυσικού νοήµατος στην επανάληψη ενός αριθµού 0,75 “φορές”, όσο και η 
προσδοκία του µικρότερου αποτελέσµατος, οδήγησαν τη µεγάλη πλειοψηφία των 
µαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, στο συµπέρασµα ότι το δεύτερο πρόβληµα λύνεται 
µε διαίρεση! 
 
Το συγκεκριµένο παράδειγµα αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η 
διδασκαλία της Αριθµητικής, όταν ο στόχος δεν είναι µόνο η εξάσκηση στην 
εκτέλεση των πράξεων αλλά η εφαρµογή τους στην επίλυση προβληµάτων. Είναι 
φανερό ότι η υπέρβαση του εµποδίου “ο πολλαπλασιασµός προκαλεί πάντοτε 
αύξηση”, το οποίο δηµιουργείται αναπόφευκτα κατά την εισαγωγή της πράξης του 
πολλαπλασιασµού ως “επαναλαµβανόµενης πρόσθεσης” στη Β΄ ∆ηµοτικού, απαιτεί 
συντονισµένες διδακτικές παρεµβάσεις όταν εισάγεται για πρώτη φορά ο 
πολλαπλασιασµός των κλασµάτων αλλά και αργότερα. Οι δυσκολίες γίνονται ακόµη 
µεγαλύτερες από το γεγονός ότι η κατανόηση του πότε γίνεται µια πράξη, 
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της επίλυσης προβληµάτων, δηλαδή απαιτεί ένα 
ανώτερο γνωστικό επίπεδο από την κατανόηση του πως εκτελείται ο αλγόριθµος µε 
τον οποίο βρίσκουµε το αποτέλεσµα αυτής της πράξης. 
 
Όλα τα παραπάνω θέτουν ορισµένα ζητήµατα για τα κριτήρια µε τα οποία 
σχεδιάζεται η διδασκαλία και µάθηση των βασικών αριθµητικών εννοιών στα 
παραδοσιακά αλλά και τα νεότερα Προγράµµατα Σπουδών του ∆ηµοτικού και του 
Γυµνασίου. Με δεδοµένο ότι η κατανόηση αλγεβρικών εννοιών όπως π.χ. ο άγνωστος 
και η εξίσωση, απαιτούν µια κατανόηση της Αριθµητικής που υπερβαίνει την 
ικανότητα εκτέλεσης πράξεων, το κύριο ζήτηµα που τίθεται είναι αν η εισαγωγή σε 
αλγεβρικές έννοιες στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού έχει εξασφαλίσει το αναγκαίο γνωστικό 
υπόβαθρο ή αν η επανάληψη της διδασκαλίας της Αριθµητικής στην Α΄ Γυµνασίου 
λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
4. Συµπεράσµατα και προτάσεις 
Τα συµπεράσµατα που µπορούν να αντληθούν από την προηγούµενη ανάλυση είναι 
πολλά και αφορούν τόσο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που έχει την ευθύνη σύνταξης 
των Αναλυτικών Προγραµµάτων και την καθοδήγηση των οµάδων συγγραφής των 
διδακτικών βιβλίων, όσο και τους εκπαιδευτικούς που εφαρµόζουν τα παραπάνω 
στην καθηµερινή διδακτική πράξη. Επειδή σκοπός της εργασίας µας δεν είναι η 
υπόδειξη λύσεων υπό µορφή “διδακτικών οδηγιών” στα προβλήµατα που 
επισηµάνθηκαν, θα περιοριστούµε σε µια σύνοψη των συµπερασµάτων υπό µορφή 
ερωτηµάτων µε σκοπό να προκληθεί ευρύτερος προβληµατισµός και συζήτηση.   
Θεωρούµε ότι για να αποκατασταθούν οι γέφυρες µιας οµαλής και αποτελεσµατικής 
µετάβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, θα πρέπει να αναζητήσουµε µε πολύ 
προσοχή απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα:        
● Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουµε τους στόχους και το περιεχόµενο της 
διδασκαλίας της Αριθµητικής στο ∆ηµοτικό, δίνοντας π.χ. µεγαλύτερη έµφαση 
στην επίλυση αριθµητικών προβληµάτων; 
● Μήπως πρέπει να επανεξετάσουµε τη σκοπιµότητα και τους στόχους της 
διδασκαλίας αλγεβρικών εννοιών (µεταβλητές, άγνωστοι, εξισώσεις) στο ∆ηµοτικό; 
● Μήπως πρέπει να επανεξετάσουµε στους στόχους της επανάληψης ύλης του 
∆ηµοτικού στην Α΄ Γυµνασίου, και ιδιαίτερα την υπέρµετρη εξάσκηση στην 
εκτέλεση αριθµητικών πράξεων; 
● Μήπως πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη αυτονοµία επιλογών στους διδάσκοντες της 
Α΄ Γυµνασίου για την έκταση της επανάληψης ύλης του ∆ηµοτικού; 
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Η πρότασή µας λοιπόν εστιάζεται στην οργάνωση µιας δηµόσιας συζήτησης για τη 
διδασκαλία των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο, στην οποία θα λάβουν 
µέρος φορείς και εκπαιδευτικοί που εκπροσωπούν τις δύο βαθµίδες, και η οποία θα 
επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις στα προηγούµενα ερωτήµατα.   
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Η Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηµατικών στη ∆ιδασκαλία και 
στη Μάθηση των Μαθηµατικών 
 

Ηλίας Καλαµπούκας, Χαρά Μεσελίδου 
 
 

Περίληψη 
Για πολλές δεκαετίες, ήδη, λαµβάνει χώρα ένας έντονος διάλογος για το ρόλο που 
µπορεί να διαδραµατίσει η ιστορία των µαθηµατικών στη µαθηµατική εκπαίδευση. 
Αν τα µαθηµατικά θεωρηθούν ως ένα είδος πολιτισµικής δηµιουργίας, τότε η µελέτη 
της ιστορίας των µαθηµατικών µπορεί να γίνει ένα µέσο καλύτερης κατανόησης των 
σχέσεων του ανθρώπινου γένους και της µαθηµατικής γνώσης, στο πλαίσιο ενός 
γενικότερου ιστορικού γίγνεσθαι. Η ιστορία των µαθηµατικών είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθεί κατάλληλα, ώστε να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στη διδασκαλία και 
στη µάθηση των µαθηµατικών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η παρούσα 
εργασία, η οποία από τη ιστορική αναδροµή και τη θεωρητική τεκµηρίωση αυτής της 
σχέσης καταλήγει σε προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης της ιστορίας των 
µαθηµατικών στις δύο τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου.  
 
 
Ο ρόλος και η σηµασία του κοινωνικό-πολιτισµικού πλαισίου στην αξιοποίηση 
της ιστορίας των µαθηµατικών 
H  Confrey (1990: 109) µελετώντας τις επιπτώσεις του εποικοδοµητισµού στη 
διδασκαλία υποστηρίζει ότι τα µαθηµατικά προέρχονται από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα και απαιτείται η αναστοχαστική διαδικασία όπου το αντικείµενο είναι 
το ίδιο το «προϊόν». Μέσα σε ένα τέτοιο µαθησιακό περιβάλλον όπου θα 
αναδεικνύονται οι «σχέσεις µαθηµατικών και πραγµατικού κόσµου» και το πλαίσιο 
ως τρόπος ενεργοποίησης των µαθητών απέναντι σε προβλήµατα (Herrera & Owens, 
2001: 89) η ιστορία των µαθηµατικών είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί κατάλληλα, ώστε 
να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στη µαθηµατική εκπαίδευση. Από τη συζήτηση 
για την αξιοποίηση της ιστορίας των µαθηµατικών και των τρόπων µε τον οποίους 
αυτή η αξιοποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη αναδύονται 
ορισµένα σηµαντικά ερωτήµατα. Μπορεί η αξιοποίηση να γίνει µε τον ίδιο τρόπο σε 
όλα τα σχολεία όχι µόνο σε παγκόσµιο αλλά εθνικό επίπεδο; Ποιοι παράγοντες δρουν  
ανασταλτικά σ’ αυτή την εξέλιξη; Με λίγα λόγια πως επηρεάζει και πως επηρεάζεται 
από το κοινωνικό-πολιτισµικό αλλά και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο µια 
προσέγγιση που υποστηρίζει αυτή την αξιοποίηση; 
 
∆εδοµένου ότι η διδασκαλία είναι µια πολιτισµική δραστηριότητα (Hiebert, αναφορά 
στο Santagata & Stigler, 2000: 191) οι διδακτικές πρακτικές καθορίζονται από 
πολιτισµικές πεποιθήσεις. Εφόσον οι πεποιθήσεις αυτές δε γίνονται στόχος 
επιµορφωτικών προγραµµάτων, εξηγείται το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές 
διαφορές στις µεθόδους διδασκαλίας τα τελευταία εκατό χρόνια (Santagata et al, 
2000). Οι πεποιθήσεις αυτές οδηγούν σε πολιτισµικές δραστηριότητες τα 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι τόσο διάχυτα και κοινά ώστε να περνούν 
απαρατήρητες ή φυσικές και όχι ως αποτέλεσµα επιλογής των συµµετεχόντων 
(Gallimore, αναφορά στο Santagata & Stigler, 2000: 192). Η έρευνα των Santagata & 
Stigler (2000) που πραγµατοποιήθηκε στην Ιταλία µε αφορµή συµπεράσµατα 
συγκριτικής- διαπολιτισµικής έρευνας σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Γερµανία, Ιαπωνία) 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν διαφορές στις διδακτικές πρακτικές µεταξύ 
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των χωρών, ενώ σε κρατικό επίπεδο παρά τις ατοµικές διαφορές κυριαρχεί µια κοινή 
χρήση συγκεκριµένων πρακτικών. Στο ερώτηµα γιατί συµβαίνει αυτό, η απάντηση 
των ερευνητών είναι ότι υπεύθυνες είναι οι πολιτισµικές επιδράσεις και επιρροές οι 
οποίες περνούν απαρατήρητες και πιθανώς είναι κρυµµένες στην ιστορία  της 
διδακτικής (παλιές διδακτικές πρακτικές) ή µαθαίνονται µέσω της εµπειρίας που 
είχαν οι σηµερινοί δάσκαλοι ως µαθητές. Οι διαφορές άλλωστε στο είδος των 
ερωτήσεων που χρησιµοποιούν εκπαιδευτικοί σε Γερµανία, Ιαπωνία και ΗΠΑ 
(Kawanaka & Stigler, 1999: 277) µπορούν να ερµηνευθούν ως αποτέλεσµα τέτοιων 
επιδράσεων εφόσον «καθορίζονται από τους παιδαγωγικούς στόχους που τίθενται» 
και οι οποίοι δεν είναι άµοιροι της εκάστοτε κυρίαρχης εκπαιδευτικής ιδεολογίας. 
 
Οι κοινωνικοί κανόνες, οι οποίοι απορρέουν από το κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο 
και ερµηνεύονται διαφορετικά από κάθε µαθητή ή εκπαιδευτικό οδηγούν συνήθως σε 
προβλήµατα στην τάξη εξαιτίας της έλλειψης (κοινού κώδικα) επικοινωνίας (Cobb, 
Wood & Yackel, αναφορά στο Gorgorio & Planas, 2001: 12). Κι αν έτσι έχει η 
κατάσταση σε αµιγείς γλωσσικά τάξεις, τι συµβαίνει σε πολυγλωσσικά 
περιβάλλοντα; Από επισκόπηση της βιβλιογραφίας που επιχείρησαν οι Gorgorio & 
Planas (2001) προέκυψε ότι το πρόβληµα δεν είναι η γλώσσα, αλλά οι κοινωνικοί 
κανόνες  που οδηγούν σε συγκρούσεις  και διακόπτουν τη µαθησιακή διαδικασία. Η 
έρευνα συζητά επίσης τις δυσκολίες κατανόησης «µαθηµατικοποιηµένων» 
καθηµερινών λέξεων,  τις οποίες οι δάσκαλοι θεωρούν αυτονόητες εφόσον υπάρχουν 
στο καθηµερινό λεξιλόγιο των µαθητών. Επίσης  από την έρευνα προκύπτει, ότι 
εξαιτίας της πολιτισµικής χρήσης της γλώσσας οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν τη σκέψη των µαθητών παρότι συζητούν µ’ αυτούς. Ένα ακόµη 
πρόβληµα µπορεί να αποτελέσουν τα σύµβολα και οι µαθηµατικοί όροι ανάλογα µε 
τον πολιτισµό καταγωγής του κάθε µαθητή. Με άλλα λόγια το θέµα δεν είναι 
µεταφραστικό, δηλ η µετατροπή  της πληροφορίας από µια γλώσσα σε µια άλλη, 
αλλά θέµα αποκωδικοποίησης δηλ, ερµηνείας του πλαισίου µέσα στο οποίου 
µεταδίδεται η πληροφορία. Μέσα από παραδείγµατα µαθητών που αντιµετώπιζαν 
προβλήµατα επεξεργασίας και ερµηνείας αυτού του πλαισίου προκύπτει το 
συµπέρασµα ότι οι συγκρούσεις δεν αφορούν µόνο το πρόβληµα επάρκειας της 
γλώσσας υποδοχής και εποµένως η διαφάνεια του λόγου δεν µπορεί να αποτελέσει τη 
λύση του προβλήµατος. Επιπλέον σύµφωνα µε το δεύτερο σκέλος του διλήµµατος της 
διαφάνειας (Adler, 1999) υπάρχει  η πιθανότητα κατά τη χρήση της εξειδικευµένης 
γλώσσας διδασκαλίας, η προσοχή να επικεντρωθεί στο τι και στο πως λέγεται κάτι 
και όχι στο πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτό λέγεται.. 
 
Σε µια προσέγγιση που αποδέχεται το ρόλο του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου 
στην ανάπτυξη των µαθηµατικών η Szendrei (1996: 422) επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
της στη συζήτηση για την αναζήτηση κατάλληλου χειραπτικού υλικού. Σε µια τέτοια 
προσέγγιση προκρίνεται η χρήση κοινών (καθηµερινών) εργαλείων τα οποία µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για τους παρακάτω λόγους: 
• συνδέουν τη σχολική πράξη µε την καθηµερινή ζωή, 
• έχουν επιλεγεί κατά τη διάρκεια της πολιτισµική εξέλιξης του ανθρώπου και 
ταιριάζουν µε την ιστορική κατασκευή µαθηµατικών εννοιών και διαδικασιών, 
• εξαιτίας της σχέσης τους µε εξωσχολικές εµπειρίες, χρειάζεται λιγότερος χρόνος 
για  τη διδασκαλία της κατάλληλης χρήσης τους, 
• δάσκαλοι και γονείς ως «φυσικοί ειδικοί» (natural experts) είναι γνώστες της 
χρήσης αυτών των εργαλείων, εποµένως δεν υπάρχει ο κίνδυνος λανθασµένης χρήσης 
τους. 
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Εκτός όµως από τους παραπάνω λόγους η Szendrei, αναλύοντας ευρήµατα ερευνών 
που µελέτησαν τις διαφορές αγοριών και κοριτσιών σε σχέση µε την µαθηµατική τους 
επίδοση και αποδίδουν τις διαφορές αυτές κατά ένα µέρος στις διαφορετικές 
εξωσχολικές εµπειρίες αγοριών και κοριτσιών, προτείνει τη χρήση χειραπτικών, 
καθώς αυτά δίνουν ίσες δυνατότητες σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν µαθηµατικές 
δεξιότητες και ικανότητες (p.427-429). 
Χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα γενετικών διαφορών, οι οποίες όµως στηρίζονται 
σε θεωρίες που δεν είναι χρήσιµες στους εκπαιδευτικούς, η Noddings (1998) θεωρεί 
ότι δεν είναι αρκετή η αναγωγή όλων των προβληµάτων στις κοινωνικές δοµές αλλά 
η κριτική των κοινωνικών δοµών η οποία προκύπτει από τη βαθύτερη γνώση και 
ανάλυση των δοµών που µπορεί να οδηγήσει στο µετασχηµατισµό τους. Κάποια από 
τα σχόλια που κάνει σε συµπεράσµατα προηγούµενης έρευνας των Fennema et al 
συζητιούνται στα πλεονεκτήµατα της ενσωµάτωσης της ιστορίας των µαθηµατικών 
στη µαθηµατική εκπαίδευση. Ειδικότερα  η ενίσχυση και ενθάρρυνση κοριτσιών που 
ενδιαφέρονται για τα µαθηµατικά, η ενίσχυση της αυτο-εκτίµησης µέσα από την 
ανάδειξη διαφορετικών ταλέντων και ενδιαφερόντων  και ο επαναπροσδιορισµός του 
ρόλου του δασκάλου µπορούν να διαπραγµατευθούν µέσα από µια λογική που 
ενσωµατώνει στην εκπαιδευτική πράξη την ιστορία των µαθηµατικών.  
 
Η πολιτισµική διάσταση των µαθηµατικών αποτελεί αντικείµενο µελέτης των 
εθνοµαθηµατικών. Ο White (αναφορά στο Gerdes, 1996: 910) στο ερώτηµα που θέτει 
αν  «οι µαθηµατικές αλήθειες υπάρχουν στον εξωτερικό κόσµο κι εποµένως πρέπει να 
ανακαλυφθούν από τον άνθρωπο ή είναι ανθρώπινα επινοήµατα» απαντά ότι παρότι 
συµβαίνουν και τα δύο η προσέγγιση τους εξαρτάται από τη µαθηµατικό πολιτισµικό 
περιβάλλον όπου ο άνθρωπος αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται έτσι µια προβληµατική 
για το ρόλο του «µηχανισµού του σχολείου» (D’Ambrosio, αναφορά στο Gerdes, 
1996: p.912), ο οποίος στηρίζεται στα ακαδηµαϊκά µαθηµατικά, χωρίς να λαµβάνει 
υπόψη του το πολιτισµικό παράγοντα και µπορεί να ενσταλάξει στους µαθητές το 
αίσθηµα της αποτυχίας και της εξάρτησης. Ο Gerdes (1996) σε ανασκόπηση της 
παγκόσµιας εθνοµαθηµατικής βιβλιογραφίας, αναγνωρίζοντας την έλλειψη που 
υπάρχει σε σχέση µε την αξιοποίηση την εθνοµαθηµατικών στη σχολική πρακτική 
δίνει παραδείγµατα εκπαιδευτικών εφαρµογών που στηρίζονται σε ευρήµατα 
ερευνών. Αυτό που έχει σηµασία να αναφερθεί είναι η παραδοχή του Gerdes (1996: 
927) ότι ανεξαρτήτως ερευνητικών ερωτηµάτων και µεθοδολογικών προσεγγίσεων τα 
ευρήµατα αντανακλούν στο επιστηµολογικό παράδειγµα της ιστορίας των 
µαθηµατικών και της επιστήµης γενικότερα. 
 
Παρόλα αυτά η επιµονή των εθνοµαθηµατικών στην ανάδειξη κοινωνικο-
πολιτισµικών  αλλά όχι πολιτικο-ιδεολογικών θεµάτων (Vithal& Skovmose, 1997: 
131) οδηγεί την κριτική τουλάχιστον από αυτούς που υποστηρίζουν τον 
αναπαραγωγικό ρόλο της εκπαίδευσης. Μελετώντας οι Vithal & Skovmose (1997) 
την περίπτωση των εθνοµαθηµατικών στην Ν. Αφρική καταλήγουν σε σηµεία 
προβληµατισµού και κριτικής, τα οποία αναφέρονται επιγραµµατικά. 
• Τα εθνοµαθηµατικά στα χέρια της κυρίαρχης ιδεολογίας µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για τη νοµιµοποίηση φυλετικών διακρίσεων. 
• Ο πολιτισµός σχετίζεται µε την κοινωνική δύναµη αυτών που τον δηµιουργούν 
και τον αναπαράγουν. 



 85

• ∆ίνοντας βαρύτητα στο πολιτισµικό υπόβαθρο του µαθητή, αποµακρύνεται η 
προσοχή από τις ατοµικές προσδοκίες των µαθητών την ανάγκη δηµιουργίας ενός 
περιβάλλοντος για µελλοντική αξιοποίηση αυτών των προσδοκιών 
• Τέλος οι εθνοµαθηµατικές προσεγγίσεις δεν αναπτύσσουν δεξιότητες αντίστασης 
στην κυρίαρχη ιδεολογία, σηµείο που αποτελεί κεντρικό άξονα της απελευθερωτικής 
αγωγής του Freire. Εφόσον η γνώση σχετίζεται µε τον πολιτισµό, µέσω των 
διαδικασιών που συνιστούν τη γνώση, αυτό θα πρέπει να έχει επιπτώσεις στη 
διδακτική διαδικασία υποστηρίζει ο Freire (αναφορά στο Gerdes, 1996: 918), ο 
οποίος χρησιµοποιεί την εκπαίδευση ως µέσο µετατροπής της µάθησης σε εργαλείο 
µε το οποίο δάσκαλοι και µαθητές θα φωτίσουν και θα ενεργήσουν στην 
πραγµατικότητα. 
 
Στην ανάλυση που προηγήθηκε έγινε µια προσπάθεια ανάδειξης της σηµασίας του 
ρόλου που µπορεί να έχει η ιστορία των µαθηµατικών σε ένα πλαίσιο το οποίο 
λαµβάνει υπόψη του κοινωνικό-πολιτισµικούς παράγοντες. Προκύπτει όµως ότι στην 
εκπαιδευτική διαδικασία υπεισέρχονται και ιδεολογικο-πολιτικοί παράγοντες, οι 
οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης. 
 
Επιχειρήµατα που υποστηρίζουν την  αξιοποίηση της ιστορίας των  
µαθηµατικών στη µαθηµατική εκπαίδευση 
Η ερώτηση που καλούνται να απαντήσουν όσοι επιχειρηµατολογούν υπέρ της 
αξιοποίησης της ιστορίας των µαθηµατικών στη διδασκαλία και µάθηση των 
µαθηµατικών είναι: Ποια εκπαιδευτικά οφέλη επιτυγχάνονται µέσω της ιστορίας των 
µαθηµατικών; 
 
Οι Tzanakis & Arcavi (2000: 203) αναφέρουν πέντε βασικές  περιοχές, οι οποίες 
µπορούν να υποστηριχθούν, να εµπλουτιστούν και να βελτιωθούν µε την 
ενσωµάτωση της ιστορίας των µαθηµατικών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
Αναλυτικά οι περιοχές που αναφέρονται είναι: 
α) η µάθηση των Μαθηµατικών 
Σε αντίθεση µε την αξιωµατική, παραγωγική οργάνωση της µαθηµατικής επιστήµης, 
έννοιες, δοµές ή ιδέες συνδέονται µε τους λόγους, τα αίτια και τα φαινόµενα που τις 
δηµιούργησαν, προτείνοντας έτσι άλλους πιθανούς τρόπους παρουσίασης του 
θέµατος. Η χρήση της ιστορίας των µαθηµατικών ως πηγής µπορεί να ενεργοποιήσει 
το ενδιαφέρον του µαθητή και να λειτουργήσει ως γέφυρα µε άλλα γνωστικά 
αντικείµενα, δηµιουργώντας ένα πεδίο, όπου οι µαθητές µπορούν να αναπτύξουν 
άλλες δεξιότητες και ικανότητες. 
 
β) η φύση των µαθηµατικών και της µαθηµατικής δραστηριότητας. 
Σε επίπεδο περιεχοµένου αναδεικνύεται η εξελικτική φύση των µαθηµατικών. Έτσι η 
µαθηµατική γνώση δεν προκύπτει ξαφνικά εφόσον η ιστορία είναι µέρος της. Η 
σύγκριση της εκάστοτε µαθηµατικής γλώσσας µε τη σηµερινή δίνει τη δυνατότητα 
επανεξέτασης και αξιολόγησης των διαφόρων αυτών µορφών αναπτύσσοντας έτσι 
την κριτική διάσταση της σκέψης. 
 
γ) το διδακτικό υπόβαθρο του δασκάλου 
Από τη µελέτη της ιστορίας ο δάσκαλος µπορεί να αναπτύξει ικανότητες να εντοπίζει 
κίνητρα, να αναγνωρίζει δυσκολίες ή λάθη και το βαθµό δυσκολίας κάθε θέµατος, να 
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εµπλουτίζει το διδακτικό του ρεπερτόριο και να εκτιµά τη φύση της µαθηµατικής 
δραστηριότητας. Η γνώση της ιστορίας των µαθηµατικών από τους µαχόµενους 
εκπαιδευτικούς είναι µια δουλειά δύσκολη και απαιτητική η οποία ωστόσο, µπορεί να 
βοηθήσει στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο σκέφτονται για τους µαθητές τους 
Επιπλέον η γνώση και κατανόηση των ιστορικών λαθών κατά την εξέλιξη και 
ανάπτυξη των µαθηµατικών µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην εξήγηση 
των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι σηµερινοί µαθητές. 
 
δ) η συναισθηµατική προδιάθεση απέναντι στα µαθηµατικά 
Τα µαθηµατικά αντιµετωπίζονται ως αποτέλεσµα επίπονης, µακροχρόνιας 
προσπάθειας, ως ανθρώπινο και όχι ως θεόσταλτο προϊόν. Έτσι η ιστορία των 
µαθηµατικών µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στα 
µαθηµατικά.  Σηµαντική και εδώ επίσης είναι η ανάδειξη της σηµασίας του λάθους, 
το οποίο αντιµετωπίζεται ως φυσιολογική εξέλιξη και όχι ως αποθαρρυντικός 
παράγοντας µέσα από παραδείγµατα µεγάλων µαθηµατικών. Η εξέταση των λαθών 
µέσα στην ιστορική τους προοπτική δε θα µπορούσε να γίνει χωρίς να ληφθούν 
υπόψη τα προβλήµατα που βρίσκονται πίσω από αυτά. Τα ιστορικά προβλήµατα 
επίσης µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης και µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για την ενεργοποίηση, διευκρίνιση ή διαφώτιση των θεµάτων 
της τάξης (Fried, 2001, p.393), ακόµη κι αν το ΑΠΣ των µαθηµατικών δεν είναι 
δοµηµένο σύµφωνα µε την ιστορική εξέλιξη. Άλλωστε η επίλυση προβλήµατος 
αποτελεί ίσως τον βασικότερο άξονα περιεχοµένου των σύγχρονων ΑΠΣ-curriculum. 
 
ε) τα µαθηµατικά ως πολιτισµικός «µόχθος» 
Η χρήση ιστορικών παραδειγµάτων προσφέρει δυνατότητες ανάδειξης της άποψης ότι 
τα µαθηµατικά δεν αναπτύσσονται µόνο για πρακτικούς-ωφελιµιστικούς λόγους, 
αλλά και εξαιτίας εσωτερικών αναγκών. Η συσχέτιση των µαθηµατικών µε 
κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες και η επίγνωση της πολυπολιτισµικής 
τους διάστασης επιτυγχάνονται µε την ενσωµάτωση της ιστορίας των µαθηµατικών 
στα µαθηµατικά. Η διδασκαλία στην τάξη που χαρακτηρίζεται από µια ιστορικά 
ενσωµατωµένη αντίληψη, επιτρέπει στους µαθητές να αναγνωρίσουν το πολιτισµικό, 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο της µαθηµατικής ανάπτυξης και το ρόλο 
των διαφόρων πολιτισµών στην εξέλιξη της επιστήµης των µαθηµατικών Αυτό 
σηµαίνει ότι οι µαθητές µπορούν να αναλογιστούν για την επίδραση κοινωνικών 
κανόνων, αντιλήψεων και πρακτικών στην ανάπτυξη των µαθηµατικών, αλλά και τον 
τρόπο µε τον οποίο τα µαθηµατικά έχουν επιδράσει ή επιδρούν στον τρόπο που οι 
άνθρωποι ενεργούν και σκέπτονται. 
 
Ο Fauvel (1991, αναφορά στο Fried, 2001: 204) αναφέρει δεκαπέντε λόγους που 
εξηγούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την ιστορία των µαθηµατικών. 
Σύµφωνα µε τον Fried (2001), αυτοί οι λόγοι µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις 
κύριους θεµατικούς άξονες: 
• η ιστορία εξανθρωπίζει τα µαθηµατικά.. H ιστορία αποκαλύπτει τις ανθρώπινες 
όψεις της µαθηµατικής γνώσης. Έτσι τα µαθηµατικά αποκτούν νόηµα ως 
δραστηριότητα στο πλαίσιο µίας κοινότητας ή ενός πολιτισµού 
• η ιστορία κάνει τα µαθηµατικά πιο ενδιαφέροντα, πιο κατανοητά και πιο 
προσβάσιµα και 
• εισάγει σε έννοιες, προβλήµατα και πρακτικές επίλυσης προβλήµατος µε 
διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικούς λόγους δασκάλους και µαθητές. Ειδικά για 
τους δασκάλους η ιστορία µπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό για τη διδασκαλία . 
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Αντιρρήσεις για την αξιοποίηση της ιστορίας των µαθηµατικών στη µαθηµατική 
εκπαίδευση 
Παρόλα τα επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν και τα οφέλη που προκύπτουν από την 
αξιοποίηση της ιστορίας των µαθηµατικών και της ενσωµάτωσής της στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, καταγράφονται προβληµατισµοί και αντιρρήσεις σχετικά µε 
το κατά πόσο είναι εφικτή ή επιθυµητή αυτή η αξιοποίηση. Από ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας οι Tzanakis & Arcavi (2000: 203) συνόψισαν την κριτική που ασκείται 
σε δυο επίπεδα: στο φιλοσοφικό και στο πρακτικό. 
α)  Στο φιλοσοφικό επίπεδο τα επιχειρήµατα είναι: 
1. Η ιστορία δεν είναι µαθηµατικά, 
2. Η ιστορία των µαθηµατικών µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους µαθητές παρά 
να τους βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του αντικειµένου, 
3. Οι µαθητές µπορεί να έχουν ελλιπή αίσθηση του παρελθόντος, γεγονός που 
καθιστά την ιστορική πλαισιοποίηση των µαθηµατικών αδύνατη, εφόσον δεν 
προηγείται ευρύτερη εκπαίδευση στη γενική ιστορία. 
4. Η απέχθεια ορισµένων µαθητών για την ιστορία µπορεί να µετατραπεί σε 
απέχθεια για την ιστορία των µαθηµατικών, η οποία θα θεωρηθεί όχι λιγότερη βαρετή 
από τα µαθηµατικά. 
5. Η πρόοδος στα µαθηµατικά είναι ο µετασχηµατισµός δύσκολων προβληµάτων σε 
προβλήµατα ρουτίνας, εποµένως δεν υπάρχει λόγος να κοιτάµε στο παρελθόν 
6. Η ιστορία µπορεί να αναπαράγει πολιτισµικό ή τοπικιστικό σωβινισµό. 
 
β) Σε πρακτικό επίπεδο τα επιχειρήµατα που προβάλλονται είναι: 
1. Η ενσωµάτωση της ιστορίας των µαθηµατικών στη διδακτική πρακτική απαιτεί 
πολύ χρόνο 
2. Υπάρχει γενικευµένη έλλειψη πηγών για χρήση στην τάξη 
3. Υπάρχει έλλειψη ειδικευµένης γνώσης στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ως 
αποτέλεσµα ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών 
4. ∆εν υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος αξιολόγησης και συνήθως ότι δεν αξιολογείται 
δεν προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή. 
 
Τρόποι αξιοποίησης της ιστορίας των µαθηµατικών  στη διδασκαλία και 
µάθηση των µαθηµατικών: Συνύπαρξη ή ενσωµάτωση; 
Θεωρητικοί και ερευνητές ακόµη κι αν επιχειρηµατολογούν υπέρ µιας διδακτικής 
προσέγγισης, η οποία θα αξιοποιεί την ιστορία των µαθηµατικών διαφωνούν ως προς 
τον τρόπο ένταξης της στη µαθησιακή διαδικασία. Έτσι µιλάµε για συνύπαρξη (Fried, 
2001) και ενοποίηση ή  ενσωµάτωση (Tzanakis & Arcavi, 2000) των δύο γνωστικών 
αντικειµένων. Θεωρούµε τους όρους αυτούς διαφορετικούς, οι οποίοι προκύπτουν 
από διαφορετικές φιλοσοφικές θεωρήσεις και ιδεολογικές παραδοχές για το ρόλο της 
εκπαίδευσης και αντανακλώνται στους δύο πολυσυζητηµένους σήµερα -λόγω της 
εισαγωγής των νέων ∆.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.- όρους, διεπιστηµονικότητα και 
διαθεµατικότητα.  
 
Εντοπίζοντας ο Fried (2001)  το πρόβληµα που προκύπτει µε την εισαγωγή ιστορικών 
κειµένων ή την ιστορική προσέγγιση στη εκπαιδευτική πράξη, η οποία  µπορεί να 
οδηγήσει  στην ελαχιστοποίηση της χρήσης της ιστορίας των µαθηµατικών ή στη 
διαστρέβλωσή της, προτείνει δύο λύσεις: το ριζοσπαστικό διαχωρισµό (radical 
saparation) και τη ριζοσπαστική προσαρµογή (radical accommodation). 
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Η πρώτη λύση προκύπτει από την προσθήκη στο ήδη υπάρχον Αναλυτικό 
Πρόγραµµα ενός νέου Αναλυτικού Προγράµµατος. Μαθηµατικά και ιστορία παρότι 
έχουν διακριτούς ρόλους σε ορισµένες περιπτώσεις συνυπάρχουν. Κείµενα, 
βιογραφίες ή αποµονωµένα προβλήµατα  αποτελούν την τοµή των δύο γνωστικών 
αντικειµένων. Αυτός ο τρόπος σύµφωνα µε τους Tzanakis & Arcavi, (2000: 208)  
λειτουργεί επικουρικά. Από µόνος του δεν µπορεί να αλλάξει τον πυρήνα της 
διδασκαλίας του µαθηµατικού περιεχοµένου, αν και µπορεί να επηρεάσει τις 
µαθησιακές εµπειρίες. Γι αυτόν τον λόγο η εισαγωγή της ιστορίας των µαθηµατικών 
ως ξεχωριστό  γνωστικό αντικείµενο δεν προσφέρει σε  πρακτικό επίπεδο, ούτε είναι 
η καταλληλότερη προσέγγιση.  
 
Η δεύτερη λύση της ριζοσπαστικής προσαρµογής προϋποθέτει την αλλαγή και 
προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος σε ιστορικές καταστάσεις ή σύµφωνα 
µε κάποιο ιστορικό µοντέλο. Μια τέτοια ενσωµάτωση της ιστορίας των µαθηµατικών 
στη διδακτική δραστηριότητα, θέτει ως προτεραιότητα την …επανακατασκευή 
(reconstruction), στην οποία η ιστορία υπεισέρχεται σιωπηρά …και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν έννοιες, µέθοδοι και συµβολισµοί οι οποίοι εµφανίστηκαν 
αργότερα (ιστορικά) από το θέµα που εξετάζεται, έχοντας κατά νου ότι ο κύριος 
διδακτικός στόχος είναι να κατανοηθούν τα µαθηµατικά στη σύγχρονη µορφή τους 
(Tzanakis & Arcavi, 2000: 210). ∆ίνεται λοιπόν έµφαση όχι στη χρήση αλλά στο πως 
θεωρίες, έννοιες, µέθοδοι, µπορούν να δώσουν µια απάντηση σε συγκεκριµένα 
προβλήµατα και ερωτήσεις. Εποµένως η χρήση του µαθηµατικού περιεχοµένου 
προκύπτει από την αναγκαιότητα επίλυσης ενός θέµατος. Σύµφωνα µε αυτή την 
«εµπνευσµένη από την ιστορία» προσέγγιση προκύπτουν πλεονεκτήµατα (p.211) 
αλλά και σηµεία που απαιτούν την προσοχή δασκάλων και µαθητών (p.209-211). Η 
προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε ένα σχήµα τεσσάρων βηµάτων  και προσφέρει 
δυνατότητες για βαθιά, ολική κατανόηση του θέµατος. 
 
Στο πλαίσιο του µοντέλου της ριζοσπαστικής προσαρµογής θα πρέπει να συζητηθεί 
και η προσέγγιση της ανάπτυξης βαθύτερης επίγνωσης, όχι µόνο µαθηµατικής αλλά 
και επίγνωσης του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου µέσα στο οποίο αναπτύσσονται 
τα µαθηµατικά. (Tzanakis & Arcavi, 2000: 208). Στην πρώτη περίπτωση η επίγνωση 
αφορά την εσωτερική (εγγενή) φύση των µαθηµατικών, ενώ στη δεύτερη η επίγνωση 
αφορά την εξωτερική φύση των µαθηµατικών δραστηριοτήτων (pp.211-212). 
 
Οι Tzanakis & Arcavi (2000) συζητούν επίσης για τα είδη και για τη χρήση του 
κατάλληλου διδακτικού υλικού. Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που προτείνουν 
το υλικό µπορεί να είναι: 
• Πρωτογενές υλικό, (αυθεντικά µαθηµατικά κείµενα) 
• ∆ευτερογενές υλικό (αφηγήσεις, ερµηνείες, ανακατασκευές) 
• ∆ιδακτικό υλικό. 
 
Προκύπτει από την ανάλυση των τριών αυτών κατηγοριών η ανάγκη κατασκευής και 
ανάπτυξης κατάλληλου διδακτικού υλικού το οποίο θα µπορεί είτε να χρησιµοποιηθεί 
στην τάξη είτε να αποτελεί πηγή για τους εκπαιδευτικούς. Το υλικό θα πρέπει να έχει 
ως στόχο την ενεργοποίηση και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τη βελτίωση της 
διδακτικής διαδικασίας και την κατανόηση από µέρους τους των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές  ή του προσωπικού τρόπου µάθησης. ∆εν είναι εύκολη η 
επιλογή ιστορικού υλικού, ώστε να ενσωµατωθεί στην τρέχουσα διδακτική πρακτική, 
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όπως αυτή καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. Απαιτείται κατ’ 
αρχήν, επαρκής γνώση της ιστορίας των µαθηµατικών από τους δασκάλους των 
µαθηµατικών. Απαιτείται υποστήριξη ενός τέτοιου προσανατολισµού από τα 
προγράµµατα σπουδών, σαφώς και συγκεκριµένα. Απαιτούνται βοηθήµατα, για κάθε 
ηλικιακό επίπεδο, µε αποδέκτες δάσκαλους και µαθητές, ώστε η ενσωµάτωση της 
ιστορίας στο µάθηµα των µαθηµατικών να βοηθάει στην κατανόηση, να κάνει το 
µάθηµα πιο ελκυστικό, να καταδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της µαθηµατικής 
εξέλιξης και όχι να µετατραπεί σε ένα ακόµα φορτίο στην πλάτη των µαθητών και 
των δασκάλων.  
 
Οι συγγραφείς δίνουν µέσω παραδειγµάτων ιδέες και προτείνουν τρόπους εφαρµογής 
και ενσωµάτωσης της ιστορίας στη µαθηµατική εκπαίδευση (p.214-232). Προτείνεται 
εκτός των άλλων και η αξιοποίηση του διαδικτύου ως πηγή και ως µέσο 
επικοινωνίας. 
  
Ο Fried (2001) αναφέρει προγράµµατα ενσωµάτωσης της ιστορίας που ανήκουν στο 
παράδειγµα της ριζοσπαστικής προσαρµογής. Υποστηρίζεται η ανάγκη εµπλουτισµού 
της εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτού του παραδείγµατος 
αναδεικνύεται η ανθρωπιστική διάσταση των µαθηµατικών και προβάλλεται η 
ανθρώπινη δηµιουργικότητα.  
 
H Confrey (1990: 111) ανάµεσα σε άλλα χαρακτηριστικά των δυνατών κατασκευών 
αναφέρει: 
- την ενσωµάτωση µιας ποικιλίας εννοιών 
- την ιστορική συνέχεια 
- δηµιουργία δεσµών µεταξύ διαφόρων συµβολικών συστηµάτων. 
 
Θεωρούµε ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά µπορούν να γίνουν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης µέσα από τη λογική ενσωµάτωσης της ιστορίας των µαθηµατικών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπό αυτό το πρίσµα το διδακτικό µοντέλο έξι 
στοιχείων που ερευνήθηκε από την Confrey (1990: 115) στο πλαίσιο µιας 
εποικοδοµητικής διδασκαλίας, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε µαθησιακά 
περιβάλλοντα που ενσωµατώνουν τη λογική της ιστορίας των µαθηµατικών στην 
εκπαίδευση. 
 
Ανάπτυξη σχεδίου µαθήµατος 
Ο µαθηµατικός πλούτος της χώρας µας όµως δεν αξιοποιείται στα νέα εγχειρίδια 
αλλά και στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και στο Α.Π.Σ. των µαθηµατικών. Η προτοµή του 
Πυθαγόρα στην εισαγωγή του κεφαλαίου που διδάσκεται το οµώνυµο θεώρηµα, δεν 
αποτελεί συµβολή της ιστορίας των µαθηµατικών στη µελέτη του µεγάλου αυτού 
θεωρήµατος. Αντίθετα, ο µαθητής θα µπορούσε να µελετήσει την εξέλιξη του 
θεωρήµατος αρχίζοντας από την πρακτική του εφαρµογή από τους Αιγυπτίους 
(σχηµατισµός ορθής γωνίας µε σχοινί 12 µονάδων, χωρισµένο µε κόµπους σε µήκη 3, 
4 και 5 µονάδων), να περάσει µετά σε κατασκευαστικές αποδείξεις των Ελλήνων, να 
µελετήσει αποδείξεις που προτάθηκαν από µαθηµατικούς σε άλλες ιστορικές στιγµές 
και κοινωνικές συνθήκες και, τέλος, να καταλήξει σε γενικεύσεις και επεκτάσεις του. 
Με βάση την προβληµατική που αναπτύχθηκε παραπάνω επιλέγουµε το σχεδιασµό 
διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία του αλφαβητικού συστήµατος αρίθµησης των 
Αρχαίων Ελλήνων. Το διδακτικό υλικό µπορεί να αξιοποιηθεί σε µια πιθανή 
διδακτική παρέµβαση στις δύο τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Ο όρος 
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αλφαβητικό όπως η ίδια η ονοµασία φανερώνει, αναφέρεται στο σύστηµα το οποίο 
στηρίζεται σε αριθµούς των οποίων η αξία δίνεται σε γράµµατα του αλφαβήτου. 
Παρόµοιες διδακτικές παρεµβάσεις µπορεί να σχεδιαστούν µε την αξιοποίηση του 
ακροφωνικού ή/και του ρωµαϊκού συστήµατος αρίθµησης. 
 
Όσον αφορά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και το σχέδιο µαθήµατος  που 
διαπραγµατευόµαστε πρέπει να επισηµάνουµε τα εξής: 
-   Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το δηµοτικό σχολείο δε γίνεται καµία αναφορά ή παραποµπή 
στην ιστορία και στην εξέλιξη των αριθµητικών συστηµάτων και ούτε φυσικά στην 
αριθµητική αναπαράσταση  τους. 
-    Στο Α.Π.Σ. της Έ’ τάξης του δηµοτικού αναφέρεται µεταξύ άλλων ως στόχος, ότι 
οι µαθητές πρέπει να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δεκαδικού 
συστήµατος αρίθµησης (σύστηµα θέσης). 
-    Στο Α.Π.Σ. της Στ’ τάξης του δηµοτικού ο στόχος διατυπώνεται ως εξής: Οι 
µαθητές πρέπει να µπορούν να διακρίνουν τη διαφορετική αξία καθενός από τα 
ψηφία που σχηµατίζουν ένα φυσικό ή ένα δεκαδικό αριθµό (Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002) 
-  Στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια των δύο αυτών τάξεων προτείνεται µια 
προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου, βασισµένη στις υπάρχουσες µαθηµατικές 
γνώσεις των µαθητών, µε τη χρησιµοποίηση ως αφόρµηση ενός προβλήµατος από 
την καθηµερινή πρακτική. Κατά την πορεία της διδασκαλίας τα ψηφία παίρνουν τη 
θέση – αξία τους µέσα σε ένα πίνακα που παριστάνει τις τάξεις του αριθµητικού 
συστήµατος. Έτσι οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τις δύο βασικές ιδιότητες 
του δεκαδικού  συστήµατος: των διαδοχικών οµαδοποιήσεων (βάσης), και της θέσης 
που ορίζει την αξία κάθε ψηφίου. 
 
Παρότι το θέµα προσφέρεται για αξιοποίηση της ιστορίας των µαθηµατικών, από την 
προτεινόµενη διδακτική διαδικασία απουσιάζει παντελώς κάθε στοιχείο που θα 
µπορούσε να εντάξει το µάθηµα σε ένα ιστορικο – κοινωνικό πλαίσιο. ∆εν απαντά 
κατά συνέπεια σε ερωτήµατα όπως: από ποια ανθρώπινη ανάγκη γεννήθηκαν τα 
συστήµατα αρίθµησης, ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν 
συστηµατικά µε του αριθµούς και, γιατί χρησιµοποιήθηκαν οι πρώτοι αριθµοί, σε τι 
διέφεραν ή έµοιαζαν µε τους σηµερινούς, τι δυσκολίες αντιµετώπισαν οι άνθρωποι 
στη διάρκεια των χρόνων µε τη χρήση των συστηµάτων αρίθµησης, πως και γιατί 
άλλαξαν µέχρι που έφτασαν στη σηµερινή τους µορφή;  
 
Σε αυτό το σηµείο να τονιστεί ότι ο σχεδιασµός και η οποιαδήποτε πιθανή 
αξιοποίηση του διδακτικού υλικού εντάσσεται στη λογική του ριζοσπαστικού 
διαχωρισµού (Fried, 2001), από τη στιγµή που το πλαίσιο διδασκαλίας (Α.Π.Σ.) 
παραµένει ίδιο και δεν αναµορφώνεται. 
 
Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει τους στόχους, τα µέσα και τις δραστηριότητες. Με βάση 
τους στόχους που θέτονται οι µαθητές θα πρέπει να καταστούν ικανοί ώστε: 
-  να αντιλαµβάνονται και να κατανοούν τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση 
του δεκαδικού συστήµατος και το γεγονός ότι το δεκαδικό δεν είναι το µοναδικό και 
προαιώνιο αριθµητικό σύστηµα 
- να γνωρίζουν και να κατανοούν τον ψηφιακό και θεσιακό χαρακτήρα του δεκαδικού 
συστήµατος 
-  να αντιλαµβάνονται τη σηµασία του µηδενός στο δεκαδικό σύστηµα, αλλά και στην 
εξέλιξη της µαθηµατικής επιστήµης γενικότερα. 
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- να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες σχετικές µε το µαθηµατικό περιεχόµενο 
της διδακτικής παρέµβασης (αρίθµηση, εκτέλεση πράξεων, αναπαράσταση 
συµβόλων) 
 
Επιπλέον οι µαθητές θα πρέπει: 
- να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε ένα γνωστικό αντικείµενο που συνήθως 
προκαλεί απέχθεια, 
-  να εκτιµήσουν το ρόλο των µαθηµατικών στην ανάπτυξη του πολιτισµού και το 
αντίστροφο και 
-  να επεξεργάζονται πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές  
 
Υλικά που προτείνονται για χρήση κατά την διδακτική διαδικασία: 
- Χρήση εικόνων ή φωτογραφιών µεγάλων µαθηµατικών της εποχής στην οποία 
αναφερόµαστε. 
- Πλαστελίνες ή άλλο εύπλαστο υλικό ή χαρτοκοπτικό υλικό για την 
αναπαράσταση των συµβόλων του αλφαβητικού συστήµατος αρίθµησης 
- Αξιοποίηση του εργαστηρίου πληροφορικής για αναζήτηση µέσα από το 
διαδίκτυο πληροφοριών σχετικών µε το αλφαβητικό ή µε άλλα συστήµατα αρίθµησης 
- Χρήση επιλεγµένων κειµένων (από τον εκπαιδευτικό), µέσα από τα οποία οι 
µαθητές δουλεύοντας σε οµάδες αναζητούν τους λόγους που οδήγησαν στην 
υιοθέτηση του δεκαδικού συστήµατος (αντιστοίχιση µε τα δάχτυλα, αξία του 
µηδενός, ευκολία εκτέλεσης πράξεων, κ.ά.)  
 
Προτεινόµενες δραστηριότητες: 
1. Ξεκινώντας τη διδασκαλία παρουσιάζουµε στους µαθητές εικόνες αρχαίων 
Ελλήνων µαθηµατικών όπως για παράδειγµα του  Θαλή του Μιλήσιου, του 
Αρχιµήδη, του Πυθαγόρα  ή του Ευκλείδη καθώς και αντικειµένων που πάνω τους 
υπάρχουν χαραγµένα αριθµητικά σύµβολα του αλφαβητικού συστήµατος αρίθµησης, 
πχ πλάκες, αγγεία κλπ. Με αφορµή τις εικόνες αυτές οι µαθητές µπορούν να 
συζητήσουν και να ανατρέξουν σε πηγές για αναζήτηση πληροφοριών (διαδίκτυο). 
Με αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές ωθούνται να συζητήσουν για τους 
µαθηµατικούς της αρχαίας Ελλάδας και για την χρηστική αξία των αριθµών στην 
καθηµερινότητα των ανθρώπων που έζησαν πριν από δυόµισι χιλιάδες χρόνια. Έτσι 
τα µαθηµατικά παρουσιάζονται ως ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι ξεκοµµένα από 
το κοινωνικό γίγνεσθαι. 
2.   Παρουσιάζουµε στους µαθητές πίνακες µε τις αναπαραστάσεις των συµβόλων του 
αλφαβητικού συστήµατος και συζητούµε την προέλευση του ονόµατος του 
συστήµατος αυτού.  
3. Οι µαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν στο χαρτί ή µε πλαστελίνη  κτλ 
σύµβολα αυτού του συστήµατος . 
4. Οι µαθητές σε οµάδες διαβάζουν ένα κείµενο (διαφορετικό η κάθε οµάδα), 
σχετικά µε την χρήση του µηδενός, για την αξία που αποκτά λόγω της θέσης του στο 
δεκαδικό σύστηµα ένας αριθµός, ή/και για τους λόγους που οδήγησαν στην 
επικράτηση του δεκαδικού συστήµατος, συζητούν και ανακοινώνουν τα 
συµπεράσµατά τους στην τάξη 
5. ∆ίνεται στους µαθητές ένας πίνακας µε αριθµούς στο ακροφωνικό σύστηµα και 
ζητείται να αντιστοιχίσουν τους αριθµούς αυτούς µε τους αριθµούς του δεκαδικού 
συστήµατος. 
6. Οι µαθητές καλούνται να εκτελέσουν πράξεις (πρόσθεση ή αφαίρεση) µε απλούς 
αριθµούς στο αλφαβητικό σύστηµα και µε τους αντίστοιχους στο δεκαδικό. 
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7. Η τάξη συγκρίνει τα δύο συστήµατα και καταλήγει σε συµπεράσµατα. Αξιολογεί 
τη διαδικασία της διδακτικής παρέµβασης. 
Τέλος, ανάλογα µε το ενδιαφέρον και τη διάθεση των µαθητών µπορεί να σχεδιαστεί 
µια επόµενη διδακτική παρέµβαση για άλλα παρόµοια αριθµητικά συστήµατα 
θεσιακά µε διαφορετική βάση (δυαδικό, πενταδικό ή οκταδικό). 
 
Συµπεράσµατα- Προτάσεις 
Το ιστορικό φορτίο της πατρίδας µας, δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουµε τα σχολικά 
µαθηµατικά µε την ιστορία των µαθηµατικών. Να συνδέσουµε πολλούς 
επιστηµονικούς κλάδους και να συσχετίσουµε την ανάπτυξη των µαθηµατικών µε την 
φιλοσοφία, τις τέχνες, τον υλικό πολιτισµό. Να δείξουµε ότι τα µαθηµατικά δεν είναι 
ένα κλειστό, τελειωµένο, αυστηρό και δυσνόητο σύστηµα γνώσης, το οποίο έχει 
ελάχιστους αποδέκτες, αλλά ένα θαυµάσιο, διαρκώς εξελισσόµενο προϊόν του 
παγκόσµιου πνευµατικού πολιτισµού. 
 
Ωστόσο, ούτε από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. των µαθηµατικών, ούτε από τα 
εγχειρίδια των µαθηµατικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,  λαµβάνονται υπόψη τα 
συµπεράσµατα της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας για τα πλεονεκτήµατα που 
προκύπτουν από την αξιοποίηση της ιστορίας των µαθηµατικών στη διδασκαλία και 
στη µάθηση των µαθηµατικών. 
 
Η προσέγγιση του ζητήµατος από τον Χασάπη ο οποίος αναφέρει ότι «ο 
απολυταρχισµός είναι το κυρίαρχο επιστηµολογικό πρότυπο της µαθηµατικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα που είναι ασυµβίβαστος µε την ιστορία των µαθηµατικών» 
(1997, σ.65) παραµένει επίκαιρη και χρήσιµη σε µια ερµηνευτική προσέγγιση του 
ευρύτερου πλαισίου (κοινωνικού, οικονοµικού, ιδεολογικού, πολιτισµικού)  µέσα στο 
οποίο ή/και από το οποίο διαµορφώνεται το εκπαιδευτικό σύστηµα. 
 
Ίσως θα πρέπει να σκεφτούµε σοβαρά, την πρόταση που κατέθεσαν πολλοί ερευνητές 
και καταγράφεται στην διεθνή βιβλιογραφία (Fauvel & van Maanen, 1997), για τη 
συγκρότηση µιας οµάδας εργασίας αποτελούµενη από ιστορικούς των µαθηµατικών, 
σχεδιαστές αναλυτικών προγραµµάτων και µαχόµενους εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθµίδων, µε στόχο την επεξεργασία ενός πλαισίου για την ενσωµάτωση της ιστορίας 
των µαθηµατικών στη µαθηµατική εκπαίδευση. Ενός πλαισίου, το οποίο εκτός από τη 
φιλοσοφία ενός τέτοιου προσανατολισµού, θα καταγράφει, θα συνδέει και θα 
συγκεκριµενοποιεί «στιγµές» της ιστορίας µε τα τρέχοντα αναλυτικά προγράµµατα..  
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Ηλίας Καλαµπούκας, Σάκης Μουχταρίδης, Χαρά Μεσελίδου 
 
 
Περίληψη 
Κατά τη διδασκαλία φυσικών φαινοµένων στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού 
σχολείου οι προηγούµενες ιδέες των µαθητών οδηγούν πολλές φορές σε παρανοήσεις 
οι οποίες απέχουν πολύ από το επιστηµονικό πρότυπο. Η δασκαλοκεντρική και 
βιβλιοκεντρική µέχρι πρόσφατα προσέγγιση, σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
κατάλληλου εποπτικού υλικού αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες για την 
µετάβαση των µαθητών από τη σχολική στην επιστηµονική γνώση. Η εργασία αυτή 
προτείνει τη χρήση και αξιοποίηση διδακτικών προσεγγίσεων που χρησιµοποιούν τις 
νέες τεχνολογίες και ειδικότερα τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, έτσι 
ώστε  ο µαθητής να µπορεί να ανακαλύπτει και να οικοδοµεί τη γνώση. 
∆ηµιουργώντας µε τη βοήθεια κατάλληλων λογισµικών αυθεντικά περιβάλλοντα 
µάθησης και µε τον εκπαιδευτικό σε ρόλο βοηθού, συντονιστή, διευκολυντή, 
επιτυγχάνεται η προσέγγιση των φυσικών φαινοµένων µέσα από ένα διαφορετικό 
πρίσµα και η σύνδεση τους µε την καθηµερινή ζωή.  

 
 

Εποικοδοµητισµός και σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης 
Τα τελευταία χρόνια το µοντέλο του εποικοδοµητισµού (constructivism) θεωρείται ως 
το πιο αξιόπιστο και ενδεδειγµένο, προσφέροντας ένα λειτουργικό πλαίσιο για την 
οργάνωση των διδακτικών δραστηριοτήτων ειδικά στα µαθήµατα των Φυσικών 
Επιστηµών. Έτσι µιλάµε για γνωστικό εποικοδοµητισµό, που στηρίζεται στη θεωρία 
του Piaget και ιδιαίτερα στη γνωστική σύγκρουση όπως αυτός µε το σχήµα 
αφοµοίωση - τροποποίηση - συµµόρφωση προτείνει (Bliss, 1994). Υποστηρίζεται 
(Καριώτογλου, 1990) ότι το υποκείµενο µαθαίνει µε τρόπο που εξαρτάται από τη 
φύση και την οργάνωση των γνωστικών του δοµών. Αυτό σηµαίνει ότι αφενός κάθε 
µαθητής αξιοποιεί διαφορετικά τη νέα πληροφορία και αφετέρου η νέα γνώση 
αφοµοιώνεται µόνο όταν ενσωµατωθεί στην υπάρχουσα δοµή. Επίσης, στο πλαίσιο 
της συνεργατικής µάθησης µιλάµε για κοινωνικό εποικοδοµητισµό, που στηρίζεται 
στη θεωρία του Vygotsky σύµφωνα µε την οποία κάθε άτοµο αποκτά την ικανότητα 
να επιλύει προβλήµατα κάτω από τη καθοδήγηση ενηλίκων ή ικανότερων 
συνοµηλίκων (zone of proximal development). Σηµαντική λοιπόν, σύµφωνα µε τον 
Vygotsky, η κοινωνική αλληλεπίδραση µέσω της οποίας το άτοµο οικειοποιείται τη 
γνώση και τη µετατρέπει σε ατοµική. Ο κοινωνικός λόγος εσωτερικεύεται και 
αποτελεί πλέον ατοµική κατάκτηση (Bershon, 1995). Ο δάσκαλος µετατρέπεται έτσι 
από πάροχο σε διαµεσολαβητή της γνώσης προσφέροντας στήριξη, βοήθεια, 
καθοδήγηση ώστε ο µαθητής να οικοδοµήσει τη γνώση µέσα σε ένα συνεργατικό 
περιβάλλον. Άλλες όψεις του εποικοδοµητισµού αποτελούν ο ριζοσπαστικός 
εποικοδοµητισµός, η θεωρία της γνωστικής ευελιξίας (cognitive flexibility) και ο 
εγκατεστηµένος εποικοδοµητισµός (Σολοµωνίδου, 2006). Σύµφωνα µε την αντίληψη 
για την εγκατεστηµένη γνώση (situated learning), η µάθηση λαµβάνει χώρα µέσα σε 
ένα πλαίσιο (κοινωνικό, πολιτισµικό, γνωστικό) µε βάση τις πρακτικές τις ποικίλες 
αλληλεπιδράσεις που εκπορεύονται από µια κοινωνική οµάδα ταυτόχρονα µε τη 
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χρήση εργαλείων και µέσων που αυτός ο πολιτισµός προσφέρει. Πολλές φορές 
αυθεντικές δραστηριότητες προωθούνται µέσα από πειραµατικές διαδικασίες 
πραγµατικές ή προσοµοιώσεις. Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιεί προβλήµατα της 
καθηµερινής ζωής  και τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λύση τους, ώστε µέσω της 
σύνδεσης πραγµατικών καταστάσεων και σχολικού περιβάλλοντος να προαχθεί η  µη 
αδρανής λειτουργική γνώση (Brown, Collins & Duguid, 1989˙ Κόκκοτας, 2002). 
 
Από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που επιχείρησαν οι Laburu & Niaz (2002) 
διαπιστώθηκε η σηµασία της γνωστικής σύγκρουσης στην ανάπτυξη του ανθρώπου, 
καθώς και στην επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής Η  γνωστική σύγκρουση µπορεί να 
προκληθεί από διάφορες αιτίες όπως έκπληξη, αίσθηµα αµηχανίας, γνωστικό κενό ή 
προβλήµατα ένταξης των υπαρχόντων σχηµάτων σε νέες καταστάσεις.  
 
Όσον αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών αυτές προσφέρουν τη  δυνατότητα 
στους µαθητές εκτός από τη καθαυτού εξοικείωση µε τη χρήση, της αξιοποίησής τους 
µέσα  σ’ αυτό το συνεργατικό περιβάλλον δίνοντας τους τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής, µέτρησης µέσα σε περιβάλλον  
αναπαράστασης της πραγµατικότητας προσφέροντας όταν αυτό δεν είναι δυνατό 
λόγω αντικειµενικών δυσκολιών ένα αυθεντικό περιβάλλον µάθησης. Η διεθνής 
εµπειρία και έρευνα έχει δείξει ότι η προσέγγιση της µελέτης ενός διδακτικού τοµέα 
µε τη χρήση υπολογιστή και εφαρµογών πολυµέσων, µπορεί να ξεπεράσει, ως ένα 
βαθµό, τεχνικούς και διδακτικούς περιορισµούς που πηγάζουν από τις µεθόδους και 
τις πρακτικές του κλασσικού εργαστηρίου των Φυσικών Επιστηµών (Hartley, Byard 
& Mallen, 1991). Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία διαµορφώνει νέου τύπου 
µαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά (Σολοµωνίδου, 2006): 
• Χρησιµοποιείται το  συνεργατικό-συλλογικό µοντέλο εργασίας σε µικρές οµάδες. 
• Η τάξη λειτουργεί ως ένα σύστηµα διαφοροποιηµένο, όπου κάθε µαθητής  

µαθαίνει πιθανώς διαφορετικά πράγµατα, µέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα 
κατανοώντας έτσι, ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι θέασης του κόσµου και 
διάφορες λύσεις στα ποικίλα προβλήµατα της ζωής. 

• Η εργασία είναι διαφοροποιηµένη και µοιρασµένη στις οµάδες 
• Το σύνολο των µαθητών συµµετέχει ενεργά και κυριαρχεί η αναζήτηση και η 

επεξεργασία της πληροφορίας, µε στόχο την οικοδόµηση της γνώσης µέσω της 
ενσωµάτωσης των νέων ιδεών στην προϋπάρχουσα γνώση και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων. 

• Ο υπολογιστής αποτελεί ένα πολυδύναµο εργαλείο εργασίας, µια αστείρευτη 
πηγή πληροφόρησης και ένα παράθυρο στον κόσµο. 

• Η αξιολόγηση, που λειτουργεί ως ένα εργαλείο αυτό-ανάλυσης και προόδου, 
ενδιαφέρεται και λαµβάνει υπόψη την πρόοδο, τη διαδικασία και τα παραγόµενα 
αποτελέσµατα της σχολικής εργασίας. 

• Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί αποκεντρωµένα ως βοηθός-συντονιστής, εµψυχωτής 
και διαµεσολαβητής της διαδικασίας οικοδόµησης της γνώσης 

 
Η σηµασία της ανάδειξης των ιδεών των παιδιών  
Τα νοητικά µοντέλα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ερµηνεία που έχει το παιδί για τα 
όσα συµβαίνουν γύρω του. Όταν το άτοµο έρχεται στο σχολείο έχει ήδη διαµορφώσει 
απόψεις για πολλές έννοιες και έχει σχηµατίσει θεωρίες για πληθώρα φαινοµένων. 
Παλαιότερα ο εκπαιδευτικός δε λάµβανε υπόψη του τις ιδέες κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. Η έλλειψη αυτή ίσως εξηγεί τα κάτω του αναµενόµενου αποτελέσµατα 
από τα διάφορα καινοτοµικά προγράµµατα που εφαρµόστηκαν ανά περιόδους, 
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κυρίως κατά την δεκαετία του 1960. Ο Ausubel είναι στο ίδιο θέµα σαφέστατος: «Αν 
ήµουν υποχρεωµένος να περιορίσω όλη την εκπαιδευτική ψυχολογία σε µία µόνο αρχή 
θα έλεγα τούτο: ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθησης είναι εκείνο 
που ήδη γνωρίζει ο µαθητής. ∆ιακριβώστε το και διδάξτε το ανάλογα» (αναφορά στο 
Φιλίππου & Χρίστου, 1995: σ. 70). 
 
Έρευνες πιστοποιούν το σηµαντικό χαρακτήρα των ιδεών και την ιδιαιτερότητα του 
ρόλου τους (Vosniadou, 1994  Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1998˙ 
Κόκκοτας, 2002). Το αποτέλεσµα της παρατήρησης ενός φαινοµένου επηρεάζεται 
από τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τα πιστεύω καθώς και τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις του/της παρατηρητή. Αντίστοιχες έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό που ήδη 
γνωρίζει ένα άτοµο, αναφορικά µε ένα θέµα, επηρεάζει και τον αριθµό των νέων 
πληροφοριών που µπορεί να δεχτεί. Άλλωστε και η ερµηνεία που δίνει το άτοµο σ’ 
αυτά που µελετά καθορίζεται από την γνώση που έχει, καθώς και το είδος των 
πληροφοριών που ανακαλεί. 
 
Η προϋπάρχουσα γνώση δεν αποτελεί µόνο αρωγό των νέων πληροφοριών. Συµβαίνει 
η ιδέα του µαθητή να είναι βασισµένη σε παρανόηση ή σε λανθασµένη παρατήρηση. 
Όταν συµβαίνει αυτό, αν και ο µαθητής συνειδητοποιεί την διαφορετικότητα των 
απόψεών του κατά την διάρκεια του µαθήµατος και την αδυναµία να εξηγήσει µε 
αυτά που γνωρίζει τα διάφορα φαινόµενα, εξακολουθεί να  εµµένει σ’ αυτά. Ακόµα 
και όταν στην λύση µιας προβληµατικής κατάστασης, που δίδεται από τον 
εκπαιδευτικό, χρησιµοποιεί τον επιστηµονικό τρόπο, όταν καλείται να αντιµετωπίσει 
ένα αντίστοιχο πρόβληµα στην καθηµερινή του ζωή χρησιµοποιεί την γνώση που 
κατείχε αρχικά. Τότε µπορεί η προϋπάρχουσα γνώση  να λειτουργεί αναχαιτιστικά. 
 
Προκύπτει ότι, κατά το σχεδιασµό µιας διδακτικής παρέµβασης, είναι απαραίτητο όχι 
µόνο να εξετάζουµε  τη δοµή του αντικειµένου, αλλά να παίρνουµε υπόψη µας και τις 
ιδέες των µαθητών. Η γνώση των ιδεών είναι πολύ σηµαντική στο σχεδιασµό των 
ειδικών µαθητικών εργασιών. Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας προσπαθούµε, µε 
διάφορους µηχανισµούς, να µετακινήσουµε την άποψη των µαθητών πλησιέστερα 
στην επιθυµητή άποψη.  
 
Οι ιδέες των παιδιών για έννοιες και  φαινόµενα της αστρονοµίας 
Η ανάδειξη της σηµασίας των ιδεών των παιδιών οδήγησε µεταξύ άλλων σε µια σειρά 
από έρευνες σχετικά µε τις ιδέες των µαθητών για φαινόµενα και έννοιες της 
αστρονοµίας. Έτσι προέκυψαν διαπιστώσεις και συµπεράσµατα (Βοσνιάδου, 1998  
Χαλκιά, 2006  Sneider & Ohadi, 1998  Philips, 1991  Cohen &. Kagan,  1979  
Plait, 2002), σχετικά µε το σχήµα της Γης, το ηλιακό σύστηµα, τον Ήλιο, τους 
πλανήτες, τη Σελήνη, τις εκλείψεις, τις εποχές, την εναλλαγή µέρας-νύχτας, τον 
τρόπο καθορισµού του έτους, τον ουρανό, τα άστρα, τους αστερισµούς, τους γαλαξίες 
και το σύµπαν, τους κοµήτες, τους αστεροειδείς και τους µετεωρίτες και τη βαρύτητα. 
Σχετικά µε το σχήµα της Γης, υποστηρίζεται (Βοσνιάδου, 1998) ότι τα παιδιά 
δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η Γη είναι µια σφαίρα που περιβάλλεται από το 
διάστηµα επειδή θεωρούν τη Γη ως ένα φυσικό αντικείµενο µάλλον παρά ως ένα 
ουράνιο σώµα και εφαρµόζουν σε αυτό τις προϋποθέσεις που εφαρµόζονται στα 
φυσικά αντικείµενα, για παράδειγµα στερεότητα, συνέχεια, βαρύτητα. Άλλες 
αντιλήψεις των παιδιών για τη Γη: 

• η Γη κάθεται σε κάτι, 
• η Γη είναι επίπεδη-νησί που περιβάλλεται από θάλασσα, 
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• η Γη είναι µεγαλύτερη από τον ήλιο, 
• η Γη είναι τέλεια σφαίρα, 
• η Γη έχει λίγους κρατήρες γιατί προστατεύεται από τη σελήνη 
• δε ζούµε στη Γη, γιατί αυτή βρίσκεται στον ουρανό 

 
Οι σχετικές κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης περιγράφονται από τους µαθητές ως εξής: 

• η Γη είναι ακίνητη στο κέντρο, ενώ Ήλιος και Σελήνη βρίσκονται εκατέρωθεν 
και εκτελούν ευθύγραµµες κινήσεις (πλησιάζουν και αποµακρύνονται), 

• η Γη στο κέντρο περιστρέφεται γύρω από έναν νοητό άξονα, ενώ ήλιος και 
Σελήνη βρίσκονται εκατέρωθεν ακίνητοι, 

• η Γη είναι ακίνητη στο κέντρο, ενώ ΄Ηλιος και Σελήνη βρίσκονται 
εκατέρωθεν και εκτελούν κυκλική τροχιά γύρω της, 

• η Γη είναι ακίνητη στο κέντρο, ενώ Ήλιος και Σελήνη βρίσκονται εκατέρωθεν 
και εκτελούν ελλειπτική τροχιά γύρω της, 

• ο Ήλιος είναι ακίνητος στο κέντρο, ενώ Γη και Σελήνη βρίσκονται 
εκατέρωθεν και εκτελούν κυκλική τροχιά γύρω του 

 
Σχετικά µε τη δοµή του ηλιακού µας συστήµατος καταγράφονται τα παρακάτω 
νοητικά µοντέλα: 

• το ηλιακό σύστηµα περιλαµβάνει µόνο τη Γη, τη Σελήνη και τον Ήλιο, 
• η Γη είναι στο κέντρο, ενώ Ήλιος και πλανήτες παρατάσσονται στην ίδια 

τροχιά γύρω από τη γη, 
• Ήλιος, Σελήνη και πλανήτες τοποθετούνται σε µία σειρά το ένα πίσω από το 

άλλο, 
• ο Ήλιος είναι στο κέντρο, ενώ Γη και πλανήτες παρατάσσονται στην ίδια 

τροχιά γύρω από αυτόν, 
• οι πλανήτες τοποθετούνται στη σωστή σειρά αλλά ακολουθούν σπειροειδή 

διαδροµή 
 
Αναφορικά µε τον τρόπο και τον χρόνο σχηµατισµού ηλιακού συστήµατος οι µαθητές 
πιστεύουν ότι: 

• υπήρχε πάντοτε, 
• δηµιουργήθηκε κατά τη Μεγάλη Έκρηξη, 
• σχηµατίστηκε ταυτόχρονα µε τον Γαλαξία µας, 
• σχηµατίστηκε ως αποτέλεσµα µίας έκρηξης, 

 
Η θέση του ηλιακού συστήµατος σύµφωνα µε τα νοητικά µοντέλα των µαθητών: 

• βρίσκεται στο κέντρο του σύµπαντος, 
• βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία, 
• βρίσκεται στον πυρήνα της ζώνης του Γαλαξία µας, 
• βρίσκεται στον γαλαξία της Ανδροµέδας, 
• δεν είναι σε κάποιο γαλαξία,  
• είναι ακίνητο στον Γαλαξία, 

 
Για τον Ήλιο οι µαθητές πιστεύουν ότι: 

• δεν είναι άστρο, 
• είναι φλεγόµενος πλανήτης, 
• είναι µετεωρίτης, 
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• είναι στερεό σώµα, 
• δεν περιστρέφεται, 
• ανατέλλει κατευθείαν από την ανατολή, 
• λάµπει διότι καίει αέριο ή εξαιτίας λιωµένης λάβας, 
• θα διαρκέσει αιώνια, 
• εκπέµπει κυρίως κίτρινο φως, 
• είναι µικρός, 
• βρίσκεται κάθετα το µεσηµέρι, 
• εξαφανίζεται τη νύχτα. 

 
Για τους πλανήτες οι ιδέες των µαθητών που έχουν καταγραφεί είναι: 

• συνελήφθησαν ως αυτόνοµα σώµατα από τον ήλιο, 
• δηµιουργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και από διαφορετικές 

αιτίες, 
• εκσφενδονίστηκαν ως κοµµάτια ύλης από τον Ήλιο, 
• είναι πηγές φωτός (αυτόφωτα σώµατα), 
• οι τροχιές των πλανητών είναι κυκλικές, 
• δεν είναι ορατοί µε γυµνό µάτι, 
• εµφανίζονται κάθε βράδυ στην ίδια θέση, 
• οι τροχιές των πλανητών βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα (µοντέλο 

Rutherford), 
• βρίσκονται µακριά από τον Ήλιο για να µην καίγονται, 
• απέχουν ίσα διαστήµατα ο ένας από τον άλλο, 
• δεν περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους, ή αν περιστρέφονται τότε η 

περιστροφή διαρκεί 24 ώρες, 
• είναι ακίνητοι. Βρίσκονται πάντα στην ίδια θέση στο Ηλιακό Σύστηµα και 
• είναι µεγάλοι και σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους 

 
Για τη Σελήνη οι µαθητές πιστεύουν ότι:  

• η απόσταση Γης-Σελήνης δεν αλλάζει, 
• είναι πολύ κοντά στη Γη, 
• δεν περιφέρεται γύρω από τη Γη, 
• περιφέρεται γύρω από τη Γη σε µία ηµέρα, 
• δεν περιστρέφεται, 
• η ηµέρα στη Σελήνη διαρκεί 24 ώρες, 
• όλες οι πλευρές της Σελήνης είναι ορατές από τη Γη, 
• φωτίζει µε τον ίδιο τρόπο όπως και ο ήλιος (αυτόφωτο σώµα), 
• έχει χρώµα λευκό ή αχνό κίτρινο ή πρασινοκίτρινο, 
• είναι µισή µαύρη, µισή άσπρη. Καθώς περιφέρεται αλλάζουν τα ποσοστά, 
• είναι ορατή µόνο τη νύχτα, 
• οι φάσεις της Σελήνης προκαλούνται από τη σκιά της Γης, 
• οι φάσεις της Σελήνης προκαλούνται από τον Ήλιο, 
• οι φάσεις της Σελήνης προκαλούνται από τους πλανήτες, 
• διαφορετικές χώρες βλέπουν διαφορετικές φάσεις της σελήνης, 
• το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης ταυτίζεται µε το επίπεδο της εκλειπτικής, 
• σε σχέση µε τη Γη παρουσιάζεται µεγαλύτερη από ότι είναι (µισή), 
• είναι το µόνο φεγγάρι στο ηλιακό µας σύστηµα, 
• µόνο η Σελήνη προκαλεί παλίρροιες, 
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• το µεγαλύτερο ύψος παλίρροιας εντοπίζεται στο ηµισφαίριο που είναι 
απέναντι από τη Σελήνη, 

• όταν βρίσκεται ψηλά είναι µεγαλύτερη, 
• υπάρχει πλευρά της Σελήνης που είναι πάντα σκοτεινή. 

 
Για τις εκλείψεις Σελήνης και Ήλιου διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• έκλειψη συµβαίνει στη φάση της νέας Σελήνης, 
• αδυναµίας περιγραφής του ρόλου του σχήµατος της Γης στη σκιά ή του ρόλου 

της σκιάς της Γης στην έκλειψη, 
• συνδέεται µε αρχέγονους και µεταφυσικούς φόβους, 
• αδυναµία περιγραφής της κίνησης Γης-Σελήνης-΄Ηλιου, 

 
Τα νοητικά µοντέλα που έχουν καταγραφεί ερευνητικά για τις εποχές είναι: 

• οι εποχές εξαρτώνται µόνον από την απόσταση της Γης µε τον Ήλιο (όταν 
πλησιάζει έχουµε καλοκαίρι κτλ), 

• η Γη πλησιάζει ή αποµακρύνεται από τον Ήλιο, 
• προκαλούνται από την αλλαγή κλίσης του άξονα, 
• διάφορα εµπόδια (πυκνά σύννεφα εµποδίζει τη θερµότητα να φτάσει στη Γη, 
• προκαλούνται από βασικές λειτουργίες της φύσης που έχουν περιοδικότητα, 
• προκαλούνται εξαιτίας της αλλαγής της διάρκειας της ηµέρας, 
• είναι ίδιες σε όλη τη Γη τις ίδιες ηµεροµηνίες. 

 
Για το φαινόµενο της εναλλαγής ηµέρας-νύχτας οι µαθητές πιστεύουν ότι: 

• η ποσότητα φωτός αυξάνει κάθε µέρα του καλοκαιριού, 
• βλέπουµε γιατί το φως φωτίζει τα πράγµατα, 
• µέρα και νύχτα δηµιουργούνται από την περιφορά του ήλιου γύρω από τη Γη, 
• µέρα και νύχτα δηµιουργούνται από την περιφορά της Γης γύρω από τον 

Ήλιο, 
• η Σελήνη κατά περιόδους κρύβει και φανερώνει τον ήλιο, 
• σύννεφα εµποδίζουν ή επιτρέπουν την εµφάνιση του ήλιου, 
• ο Ήλιος κρύβεται τη νύχτα, πάει κάπου αλλού, 
• ο Ήλιος φεύγει, χάνεται, δύει, 
• η νύχτα συµβαίνει για να ικανοποιήσει ανθρώπινες ανάγκες (ύπνο). 

 
Οι ίδιες έρευνες έχουν αναδείξει επίσης µία σειρά νοητικών µοντέλων ή 
εναλλακτικών ιδεών των παιδιών για τον τρόπο καθορισµού του έτους, για τον 
ουρανό, τα άστρα, τους αστερισµούς, τους γαλαξίες και το σύµπαν, για τους κοµήτες, 
τους αστεροειδείς και τους µετεωρίτες, για τη βαρύτητα αλλά και για πληθώρα άλλων 
αστρονοµικών φαινοµένων και εννοιών η πραγµάτευση των οποίων ξεφεύγει από τη 
σκοπιµότητα της παρούσας εργασίας. 
 
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου στη διδακτική πράξη 
Η πληθώρα νοητικών µοντέλων όπως αυτή προέκυψε από επισκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια της βιβλιοκεντρικής προσέγγισης 
οδηγεί στην αναζήτηση διδακτικών προσεγγίσεων που να αξιοποιούν στη διδακτική 
πράξη τις νέες τεχνολογίες.  Εκπαιδευτικοί και µαθητές για διαφορετικό σκοπό και µε 
διαφορετικό τρόπο ο καθένας µπορούν να χρησιµοποιήσουν υλικό από διάφορες 
ιστοσελίδες. Παρακάτω παραθέτουµε έναν κατάλογο τέτοιων ιστοσελίδων, ο οποίος 
είναι ενδεικτικός και σε καµία περίπτωση αποτέλεσµα εξαντλητικής έρευνας. 
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www.astrovox.gr, για την ερασιτεχνική αστρονοµία στην Ελλάδα,  
www.ofa.gr, του Οµίλου Φίλων Αστρονοµίας Θεσσαλονίκης, 
www.moreheadplanetarium.org ,του Πανεπιστηµίου της North Carolina, 
www.astrosociety.org/index.html, ιστοσελίδα της Astronomical Society of the Pacific, 
http://geogr.eduportal.gr, ιστοσελίδα µε εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της 
γεωγραφίας ,         
www.nasa.gov, ιστοσελίδα  της NASA, 
www.eugenfound.edu.gr, του Ευγενίδειου Ιδρύµατος, 
www.tmth.edu.gr, ιστοσελίδα  του Κέντρου ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο 
τεχνολογίας Θεσσαλονίκης, 
www.badastronomy.com, ιδιωτική αγγλόφωνη ιστοσελίδα  
www.astronomy.org, ιστοσελίδα αµερικάνικου σχολείου, 
http://freeware.intrastar.net/astronmy.htm, ιστοσελίδα µε ελεύθερο λογισµικό 
αστρονοµίας, 
http://earth.google.com, ιστοσελίδα της Google, 
www.edumedia-sciences.com/m224-p2_l2-astronomy.html, ιδιωτική αγγλόφωνη 
ιστοσελίδα, 
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/astro101/java/simulations.htm, του 
Πανεπιστήµιου Cornell, 
http://maps.live.com, ιστοσελίδα της Microsoft για το λογισµικό Virtual Earth, 
www.worldwidetelescope.org, ιστοσελίδα του ερευνητικού τµήµατος της Microsoft.  
 
Σε αρκετές από αυτές τις ιστοσελίδες εκτός από πληροφοριακό και εποπτικό υλικό 
υπάρχουν και προσοµοιώσεις (applets) διαφόρων αστρονοµικών φαινοµένων ή/και 
πειραµάτων όπως για παράδειγµα το πείραµα του Ερατοσθένη για τη µέτρηση της 
περιφέρειας της Γης5 ή η κίνηση της Γης και η δηµιουργία των εποχών6. 
 
Επιπλέον, τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού εγκεκριµένοι από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο είναι διαθέσιµοι σε κάθε χρήστη για κατέβασµα (download) µέσα από τις 
ανάλογες ιστοσελίδες. Τέτοια λογισµικά είναι: 
• Γεωγραφία Ε’ & ΣΤ’ ∆ηµοτικού7 
• Γεωλογία-Γεωγραφία Α’ & Β’ Γυµνασίου8 
• Γαία ΙΙ9 
 
Τέλος, µία άλλη κατηγορία εκπαιδευτικού υλικού που µπορεί να αξιοποιηθεί 
διδακτικά είναι το ελεύθερο λογισµικό το οποίο όπως γίνεται φανερό από την 
ονοµασία του διατίθεται ελεύθερα στο χρήστη µε τη διαδικασία του κατεβάσµατος 
(downloading) και της εγκατάστασης (installation). Ενδεικτικά τίτλοι ελεύθερου 
λογισµικού είναι: 
• Meridian 
Υπολογίζει πλανητικά συµβάντα. Θέσεις των δορυφόρων των πλανητών και τις 
φάσεις τους. Ώρες ανατολής και δύσης και πολλά άλλα 
• Analemma 
Αναπαριστά ολόκληρο έτος ηλιακής ορατότητας. Ανατολή, δύση, ισηµερίες, 
ηλιοστάσια και ώρες ανατολής/δύσης ηλίου 
                                                 
5 http://www.edumedia-sciences.com/m224-p2_l2-astronomy.html 
6 http://geogr.eduportal.gr 
7 Download: pi-schools.sch.gr/logismika1/dimotiko/ 
8 Download: http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ 
9 http://gaia.multiland.gr/ 
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• Planetary Apprentice  
Αναπαριστά ιδιότητες των πλανητών. 18 ιδιότητες ταξινοµηµένες σε τέσσερις 
κατηγορίες: τροχιακές, φυσικές, αξονικές, ατµοσφαιρικές 
• Helio  
Υπολογίζει γεωγραφικό πλάτος και µήκος και την περιοχή ηλιακών κηλίδων 
• Open Universe  
Προσοµοιώνει σε πραγµατικό χρόνο το Ηλιακό Σύστηµα. Πλανήτες και δορυφόροι 
σε τρισδιάστατη προβολή 
• Solar Eclipse Viewer 
Πρόγραµµα για την εύρεση ηλιακών εκλείψεων και αναπαράστασης χάρτη της 
έκλειψης 
• Moonloc  
∆είχνει τη θέση του ήλιου και της σελήνης στον ουράνιο θόλο κάθε στιγµή. Στιγµιαία 
εύρεση ανατολής/δύσης ηλίου και σελήνης.  
• Moon Phase Calculator  
Επιτρέπει τον υπολογισµό των φάσεων της σελήνης για κάθε χρονική στιγµή 
(παρελθόν, παρόν, µέλλον) και την εύρεση της επόµενης ή προηγούµενης 
πανσελήνου, νέας σελήνης κτλ.) 
Σε αυτήν την κατηγορία λογισµικού θα πρέπει να σηµειώσουµε τα παρακάτω 
λογισµικά τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν εύκολα µέσα από ένα διδακτικό 
σενάριο: 
• Celestia 
Πρόκειται για ένα δωρεάν πρόγραµµα τρισδιάστατης διαστηµικής εξοµοίωσης 
βασισµένο στον Hipparcos Catalogue. Είναι συµβατό µε τα λειτουργικά Windows, 
Linux και Mac OS X. Σε αντίθεση µε τα περισσότερα λογισµικά πλανητάριου, στο 
Celestia ο χρήστης µπορεί να "ταξιδεύει" σε κάθε αντικείµενο του Ηλιακού 
Συστήµατος, του Γαλαξία και έξω από αυτόν. Ακόµα µπορούν να εξοµοιωθούν 
διάφορα φαινόµενα, διαστηµικές αποστολές και τεχνητοί δορυφόροι 
χρησιµοποιώντας το Open Graphics Library (OpenGL). Oι χρήστες µπορούν να 
κατεβάσουν δωρεάν από το Ίντερνετ περισσότερα από 10 GB επεκτάσεων (add-ons) 
της επιλογής τους, που µπορούν να ενσωµατωθούν στο Celestia, και να κάνουν πιο 
ρεαλιστικό το γραφικό περιβάλλον. Το µόνο που πρέπει να κάνει ο µελλοντικός 
χρήστης είναι να επισκεφτεί την επίσηµη ιστοσελίδα του10 για να το κατεβάσει και να 
το εγκαταστήσει. Το Celestia είναι κατάλληλο για  µαθητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.  
• Stellarium11 
Είναι ένα τρισδιάστατο δωρεάν πλανητάριο για τον Η/Υ, που εγκαθίσταται σε pc, 
mac και linux. ∆είχνει έναν ρεαλιστικό τρισδιάστατο ουρανό, όπως τον βλέπουµε µε 
τα µάτια σας, κιάλια ή ένα τηλεσκόπιο. Χρησιµοποιείτε µε Μηχανήµατα Προβολής 
Πλανηταρίων. Απλά ορίζουµε τις συντεταγµένες. Περισσότερα από 600 χιλιάδες 
άστρα στη διάθεση του χρήστη. Το Stellarium µπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά και 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
Συµπεράσµατα 
Η διδασκαλία σε ένα νέο συνεργατικό περιβάλλον βασισµένο στις νέες τεχνολογίες 
επιφέρει θετικά αποτελέσµατα και µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη όχι µόνο 
νοητικών αλλά και συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 
                                                 
10 Download:http://www.shatters.net/celestia/download.html 
11 Download:http://stellarium.sourceforge.net/ 
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Ο σχεδιασµός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. 
Μέσω της κοινωνικό-γνωστικής σύγκρουσης, που λαµβάνει χώρα σε ένα συνεργατικό 
περιβάλλον που χρησιµοποιεί αυθεντικές καταστάσεις, οι µαθητές µπορούν να  
υιοθετήσουν την επιστηµονική γνώση. Ο εκπαιδευτικός µακριά από νοοτροπίες και 
πρακτικές του παρελθόντος λειτουργεί ως εµψυχωτής και διευκολυντής της 
µαθησιακής διαδικασίας. 
 
Ενδιαφέρον αποκτά η υλοποίηση µιας τέτοιας διδακτικής παρέµβασης  στην τάξη και 
η µελέτη της επίδρασής της όχι µόνο στον γνωστικό, αλλά και στον ψυχοκινητικό και 
στον συναισθηµατικό τοµέα. 
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Προσεγγίζοντας έννοιες και φαινόµενα  από το διαστηµικό χώρο στην 
προσχολική ηλικία 

 
Μαρία Καλλέρη 

 
 
Περίληψη 
Στην παρούσα µελέτη αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν τρεις σειρές δραστηριοτήτων 
που στοχεύουν να εισάγουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας σε αστρονοµικές 
έννοιες όπως η σφαιρικότητα της γης και του ήλιου και οι κινήσεις της γης και στο 
φαινόµενο ηµέρας και νύχτας.  Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων έγινε από µια οµάδα 
η οποία αποτελείται από µια ερευνήτρια/διευκολύντρια και έξη έµπειρους 
εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας. Στις δραστηριότητες δόθηκαν στα παιδιά 
κατάλληλες για την ηλικία τους επιστηµονικές πληροφορίες µαζί µε κατάλληλα 
‘αντιληπτικά εργαλεία’ (conceptual tools) όπως ένα  εκπαιδευτικό βίντεο και η 
υδρόγειος σφαίρα.  Ευρήµατα προηγούµενων σχετικών ερευνών  επηρέασαν 
διαφορετικούς παράγοντες στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και των τριών 
επεισοδίων του εκπαιδευτικού βίντεο.  Για τη βελτιστοποίηση των διδακτικών 
πρακτικών που ακολουθήθηκαν στην τάξη και τη συλλογή χρήσιµων πληροφοριών 
για την τελική διαµόρφωση των δραστηριοτήτων και του διδακτικού υλικού 
χρησιµοποιήθηκαν διαδικασίες ‘έρευνας δράσης’.  Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε 
στις δραστηριότητες έχει το χαρακτήρα της κοινωνικής οικοδόµησης της γνώσης.  Η 
αξιολόγηση έγινε τουλάχιστον δύο εβδοµάδες µετά το τέλος των δραστηριοτήτων,   
ήταν ατοµική και εκτός από τις προφορικές  περιγραφές περιλάµβανε την κατασκευή 
και το χειρισµό από τα παιδιά µοντέλων  καθώς και το χειρισµό ‘εργαλείων’ όπως η 
υδρόγειος. Τα αποτελέσµατα έδειξαν αντίληψη των  εννοιών και φαινοµένων τα 
οποία πραγµατεύτηκαν οι δραστηριότητες από µεγάλο ποσοστό παιδιών, αποθήκευση 
της νέας γνώσης στη µνήµη µακράς διάρκειας και εύκολη ανάσυρση αυτής, και 
µεγάλο ενθουσιασµό για το αντικείµενο. Από τα ευρήµατα επίσης αναδεικνύεται ότι 
ο συνδυασµός δραστηριοτήτων διαµορφωµένων µέσα από διαδικασίες έρευνας 
δράσης µε κατάλληλα διαµορφωµένα ‘αντιληπτικά εργαλεία’ σε ένα πλαίσιο στο 
οποίο ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κεντρικός, οι µαθητές ανταλλάσσουν µεταξύ 
τους απόψεις και οι ενήλικες και τα παιδιά συνεργάζονται για την προσέγγιση της 
γνώσης, είναι µια αποδοτική και υποσχόµενη προσέγγιση για την αντίληψη βασικών 
εννοιών και φαινοµένων του διαστηµικού χώρου και για την ανάπτυξη κινήτρων για 
το αντικείµενο της αστρονοµίας στα µικρά παιδιά.      
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Η ∆ιδακτική των Θετικών Επιστηµών στην Εκπαίδευση: 
δηµιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ανάµεσα στο Νηπιαγωγείο, το 
∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο 

 
Γεώργιος ∆. Καρατάσιος 

 
 

Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα την πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ο.Μ.Ε.Ρ, 
να συµµετάσχω στις εργασίες του συνεδρίου που διοργανώνεται από την Ελληνική 
Επιτροπή για την Προσχολική Αγωγή σε συνεργασία µε τα Εκπαιδευτήρια 
«Μαντουλίδη». Για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή επιστηµονική συνάντηση, που 
επικεντρώνεται στη διδακτική των Θετικών Επιστηµών σε όλο το εύρος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα ήθελα να συγχαρώ όλους, όσοι συνέβαλαν στο 
σχεδιασµό και στην υλοποίησή της.  
 
Αναµφίβολα, το σηµερινό συνέδριο δίνει την ευκαιρία στην εκπαιδευτική κοινότητα 
να ενηµερωθεί, να ανταλλάξει ιδέες και να προβληµατισθεί σχετικά µε τις εξελίξεις 
στον τοµέα της διδακτικής των Θετικών Επιστηµών, προβάλλοντας τις κυριότερες 
τάσεις παγκοσµίως σε θέµατα εκπαιδευτικής έρευνας, σχεδιασµού και διδασκαλίας.  
                       
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να προσαρµόζει και 
να  αναβαθµίζει τη διδασκαλία των Θετικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, καθώς 
οι γνωστικοί αυτοί τοµείς αποτελούν σε πανευρωπαïκό επίπεδο,  µαζί µε την 
πολυγλωσσία, τις βασικές παραµέτρους της σύγχρονης εκπαίδευσης.  
 
Η ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία των Θετικών Επιστηµών οφείλεται στο γεγονός 
ότι αναπτύσσουν και καλλιεργούν την αναλυτική και κριτική σκέψη, το ερευνητικό 
πνεύµα, τη δηµιουργικότητα και τη διάθεση πειραµατισµού των µαθητών, ικανότητες 
απαραίτητες για την τεχνολογική πρόοδο.  Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι 
Θετικές Επιστήµες συνεισφέρουν πολύπλευρα στη σφαιρική ανάπτυξη του ατόµου, 
ως προσωπικότητας και αυτόνοµης επαγγελµατικής οντότητας, ώστε να 
αντιµετωπίζει διάφορες καταστάσεις, να παίρνει πρωτοβουλίες και να υποστηρίζει 
πολύπλοκες υπηρεσίες. Αναφύεται, εποµένως, η  πρακτική διάσταση των Θετικών 
Επιστηµών, µε εφαρµογές που σχετίζονται µε την καθηµερινή ζωή και την 
οικονοµικο- επαγγελµατική διάσταση, καθώς παρέχουν ικανότητες και δεξιότητες 
που µπορούν να αξιοποιηθούν στο επάγγελµα (O’Donoghue, 2002:50). 
 
Προκειµένου το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί στην πρόκληση της 
πολυδιάστατης πραγµατικότητας, τη συνθετότητα των κοινωνικών καταστάσεων 
αλλά και την αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
προσανατολίσθηκε στο σχεδιασµό και την εφαρµογή  του Νέου ∆ιαθεµατικού 
Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών, το οποίο βασίζεται στην ‘σφαιρική και 
διερευνητική προσέγγιση της γνώσης και στοχεύει στην ισόρροπη κατανοµή της 
διδακτέας ύλης αλλά και στην διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης’ (Θεοφιλίδης, 
1997:11-26).   
 
Τονίζεται, επίσης,  η  διαδικασία «ενιαιοποίησης» της γνώσης και η οριζόντια 
διασύνδεση τους µε άλλα επιστηµονικά πεδία, µέσα στα πλαίσια της 
∆ιαθεµατικότητας και της ∆ιεπιστηµονικότητας. Από την «γραµµική παράθεση 
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πληροφοριών έχουµε περάσει στη διακλαδωτή σύνδεση  του εννοιολογικού πλαισίου 
κάθε επιστηµονικού κλάδου και στον πολυγραµµατισµό, που προϋποθέτουν την 
ανάπτυξη διαθεµατικών δεξιοτήτων  και διατρέχουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα». 
(Κουλουµπαρίτση, 2005:102). 
 
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η µαθησιακή διαδικασία αποποιείται τον παραδοσιακό, 
δασκαλοκεντρικό και βιβλιοκεντρικό χαρακτήρα της καθώς υιοθετούνται νέες 
µέθοδοι διδασκαλίας για όλα τα µαθήµατα θετικής κατεύθυνσης και µάλιστα σε όλα 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθµια έως την τριτοβάθµια. 
 
Με βάση τη φιλοσοφία των ∆.Ε.Π.Π.Σ, η µάθηση, ως «κατασκευαστική διαδικασία», 
στηρίζεται στην θεωρία του «εποικοδοµητισµού» και  πραγµατοποιείται µε την 
ενεργητική συµµετοχή του µαθητή. Η γνώση «οικοδοµείται» σταδιακά µε ενεργητικό 
τρόπο πάνω σε πρότερες γνώσεις, εµπειρίες και βιώµατα. Οι µαθητές, µέσω 
χρήσιµων, βιωµατικών δραστηριοτήτων µε εφαρµογή στην καθηµερινή ζωή 
(Βοσνιάδου, 2001)  και σε αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους, εκτίθενται σε 
στρατηγικές µάθησης, που ενισχύουν και ενθαρρύνουν την ενεργοποίηση τους, τον 
πειραµατισµό, την οµαδο-συνεργατική και ανακαλυπτική δουλειά, την αναλυτική και 
συνθετική σκέψη, την  αυτενέργεια αλλά και τη δυνατότητα «αναστοχασµού και 
αυτορρύθµισης» κατά τη µαθησιακή διαδικασία. (Κακαδιάρης, et al, 2007:11-13). 
 
Στα νέα εγχειρίδια, η ανάπτυξη της ύλης γίνεται µε σπειροειδή τρόπο και 
κατευθύνεται από το ειδικό στο γενικό, από το απλό στο σύνθετο, ενώ οι συνθετικές 
εργασίες (project) παρέχουν τη δυνατότητα µελέτης ενός θέµατος από τις διάφορες 
επιστηµονικές οπτικές και µε ποικίλες µεθοδολογίες που ενσωµατώνουν  τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά των διαθεµατικών προσεγγίσεων (Κακαδιάρης, et al, 
2007:11-13). 
 
Παράλληλα, η ανάγκη για πολυπολιτισµική εκπαίδευση αποκαλύπτει τον παγκόσµιο 
χαρακτήρα των Θετικών Επιστηµών στις πρακτικές της καθηµερινής ζωής. (Orey & 
Rosa, 2004). Από µία κοινωνικο-πολιτισµική θεώρηση, στη σύγχρονη πλουραλιστική 
κοινωνία  µπορεί να ενισχυθεί η έννοια της διαπολιτισµικότητας,  µε την προώθηση 
διαφοροποιηµένων Αναλυτικών Προγραµµάτων, ιδίως µέσω της ενσωµάτωσης των 
Εθνοµαθηµατικών και της «Εθνοδιδακτικής» (Σταθοπούλου, 2005:168-170).  Μέσω 
αυτής της µορφής Μαθηµατικών, προάγεται η αποδοχή, η αλληλοκατανόηση και η 
διάδραση µεταξύ ατόµων µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο. ∆εν πρέπει να 
ξεχνούµε, άλλωστε, ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση  επιστηµονικής 
γνώσης, η οποία καθιστά το νέο ικανό να σκέπτεται κριτικά και να ερµηνεύει τον 
κόσµο έξω από στερεότυπα και προκαταλήψεις.  
 
Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζω την έναρξη του σηµερινού συνεδρίου, εκφράζοντας 
τη βεβαιότητα ότι, µέσα από τις εισηγήσεις που θα ακουστούν και τις συζητήσεις που 
θα αναπτυχθούν, όλοι οι σύνεδροι, εκπαιδευτικοί και µαθητές, θα έχουν την ευκαιρία 
να προβληµατιστούν και να εµπλουτίσουν τις εµπειρίες και τις ιδέες τους στο θέµα 
της διδακτικής των Θετικών Επιστηµών. 
 
Εύχοµαι καλή Επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου τα συµπεράσµατα και τις 
επισηµάνσεις  του οποίου αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
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Περιεχόµενο και µέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστηµών 
στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία 
 

Πέτρος Π. Καριώτογλου 
 
 

Περίληψη 
Στο άρθρο αυτό προτείνονται οι διαδικασίες των επιστηµονικών µεθόδων 
(παρατήρηση, υπόθεση, πείραµα, ταξινόµηση, …), ως περιεχόµενο κατάλληλο για τη 
δηµιουργική απασχόληση και ευχαρίστηση των µικρών µαθητών / τριών 
Προσχολικής ή και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας. Αυτή η προσέγγιση είναι πιθανόν να 
οδηγήσει στη µύηση των µικρών µαθητών / τριών στις Φυσικές Επιστήµες, ενώ 
αργότερα αναµένεται να συµβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αλλά και στην 
προσέγγιση του δηλωτικού περιεχοµένου των Φυσικών Επιστηµών. Περιγράφονται 
τα διδακτικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστηµών, µε έµφαση στο προτεινόµενο ανακαλυπτικό, και οι έννοιες του 
διδακτικού µετασχηµατισµού του περιεχοµένου, καθώς και του δίπολου: δηλωτική 
έναντι διαδικαστικής γνώσης.  
 
 
Εισαγωγή 
Το θέµα της διαπραγµάτευσης ή όχι των Φυσικών Επιστηµών (ΦΕ) στην Προσχολική 
και την Πρώτη Σχολική ηλικία έχει απαντηθεί προ ετών θετικά.  Αυτό αποδεικνύεται 
αφ’ ενός από την ύπαρξη τόσων περιοδικών και συνεδρίων για το θέµα αυτό και αφ’ 
ετέρου από τη διεθνή πρακτική που δείχνει ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες του 
ανεπτυγµένου κόσµου οι ΦΕ αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι του Αναλυτικού 
Προγράµµατος της Προσχολικής Αγωγής. 
 
Έτσι κι αλλιώς, τα παιδιά αρέσκονται από µόνα τους να παρατηρούν και να 
σκέφτονται για τη Φύση και τα πειράµατα, ενώ µυώντας τα παιδιά στις ΦΕ, 
αναπτύσσουν θετικές στάσεις γι αυτές. Παράλληλα, η χρήση γλώσσας που περιέχει 
επιστηµονικούς όρους από µικρή ηλικία,  επηρεάζει την ενδεχόµενη εξέλιξη των 
επιστηµονικών εννοιών. Επιπλέον, τα παιδιά µπορούν να κατανοήσουν επιστηµονικές 
έννοιες και σκέψεις, ενώ οι ΦΕ είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο για την ανάπτυξη 
επιστηµονικής σκέψης. Ξεκινώντας τη µύηση από µικρή ηλικία, πετυχαίνουµε 
καλλίτερη κατανόηση στην µετέπειτα πιο «επιστηµονική» διδασκαλία (Eshach, 
2006). 
 
Πολλούς και διαφορετικής κατηγορίας στόχους µπορούµε να επιδιώξουµε µε τη 
διδασκαλία των ΦΕ στο Νηπιαγωγείο: να µάθουν έννοιες, νόµους και µεθόδους των 
ΦΕ, να αποκτήσουν επιστηµονική σκέψη, να αναπτύξουν τη γλωσσική επικοινωνία, 
να ευχαριστηθούν – απολαύσουν τη διδασκαλία κ.λ.π. Παρ’ όλα αυτά, για να είµαστε 
συνεπείς µε τις Αρχές της Προσχολικής Αγωγής  είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιούµε τις ΦΕ για τη δηµιουργική απασχόληση και ευχαρίστηση των 
µικρών µαθητών / τριών  (από δω και πέρα µαθητών) και τα υπόλοιπα να τα 
αφήσουµε να έρθουν µόνα τους. Με αυτό τον περιορισµό, στην εργασία αυτή, 
επιχειρηµατολογούµε σχετικά µε τη χρήση των ΦΕ στις οργανωµένες δραστηριότητες 
στο Νηπιαγωγείο, µέσω της πειραµατικής προσέγγισης – διαδικαστικής γνώσης.  
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Στη συνέχεια, διευκρινίζουµε όρους της ∆ιδακτικής των ΦΕ (∆ΦΕ) που είναι 
απαραίτητοι στην κατανόηση του άρθρου, όπως ο διδακτικός µετασχηµατισµός του 
περιεχοµένου και το δίπολο δηλωτικής – διαδικαστικής γνώσης. Το κύριο µέρος του 
άρθρου αφορά τα διδακτικά µοντέλα των ΦΕ και την ανάδειξη της έµφασης που 
αποδίδουµε στο ανακαλυπτικό µοντέλο ως καταλληλότερου για τη διαπραγµάτευση 
των ΦΕ στην Προσχολική και Πρωτοσχολική εκπαίδευση.   

   
Η έννοια του διδακτικού µετασχηµατισµού του περιεχοµένου 
Η επιστηµονική γνώση όπως παράγεται και θεωρείται από την επιστηµονική 
κοινότητα, δεν είναι κατάλληλη να διδαχτεί όχι µόνο σε νήπια, αλλά ακόµη και σε 
µεγαλύτερους µαθητές. Για το λόγο αυτό προτείνεται µια διαδικασία επιλογής και 
µετατροπής της επιστηµονικής γνώσης, σε γνώση κατάλληλη για να διδαχτεί στον 
στοχούµενο πληθυσµό. Ο διδακτικός µετασχηµατισµός είναι µια σύνθετη διαδικασία 
που υπερβαίνει την απλοποίηση της γνώσης και παίρνει υπόψη επιστηµολογικούς και 
ψυχολογικούς παράγοντες (Καριώτογλου 2006). Ως παράδειγµα, η διάκριση των 
τριών φυσικών καταστάσεων της ύλης στις µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού και 
στο Γυµνάσιο στηρίζεται σε αµοιβαία αποκλειόµενα µακροσκοπικά κριτήρια: τα 
στερεά έχουν σταθερό όγκο και σχήµα, τα υγρά µόνο όγκο και τα αέρια, κανένα από 
τα δύο. Στα νήπια όµως ή και στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού, που είναι δύσκολος 
ο ταυτόχρονος χειρισµός δύο µεταβλητών, ο αντίστοιχος διδακτικός 
µετασχηµατισµός του περιεχοµένου καταλήγει σε απλούστερα κριτήρια: τα στερεά 
έχουν σταθερό σχήµα, τα υγρά όχι, τα αέρια συµπιέζονται. Μια τέτοια προσέγγιση 
δεν είναι απόλυτα συνεπής µε την επιστηµονική γνώση, αλλά είναι προσαρµοσµένη 
στις ικανότητες των παιδιών, η οποία αργότερα µπορεί να προσεγγίσει περισσότερο 
την επιστηµονική άποψη. 
 
∆ιαδικαστική µάλλον, αντί δηλωτικής γνώσης 
Μια σηµαντική (αλλά όχι µοναδική) και αποδεκτή διάκριση της επιστηµονικής 
γνώσης αφορά αυτή µεταξύ δηλωτικής και διαδικαστικής γνώσης. Στην πρώτη 
εντάσσονται το εννοιολογικό περιεχόµενο των ΦΕ, οι αρχές και οι νόµοι, ενώ η 
δεύτερη αφορά τις διαδικασίες των επιστηµονικών µεθόδων, δηλ. την κλασσική 
υποθετικο-παραγωγική, αλλά και όποιες άλλες χρησιµοποιούν οι επιστήµονες 
(Τσελφές 2002). Στοιχεία της κλασσικής επιστηµονικής µεθόδου αποτελούν: η 
παρατήρηση, η δηµιουργία και ο έλεγχος των υποθέσεων, η µέτρηση, η ταξινόµηση, 
η επικοινωνία των αποτελεσµάτων, η εξαγωγή συµπερασµάτων κ.α. (Unesco, 1985).  
 
Παράδειγµα δηλωτικής γνώσης αποτελούν οι µαγνήτες, οι πόλοι τους, ο κανόνας 
έλξης ή της άπωσης των πόλων και η εφαρµογή τους π.χ. στα ψυγεία. Στο δεύτερο 
είδος εντάσσουµε τις πειραµατικές διαδικασίες των µαγνητών που γίνονται µε κάποιο 
σκοπό. Ως παράδειγµα, για να συµπεράνουν τα παιδιά την έλξη των µαγνητικών 
πόλων πρέπει να τα οδηγήσουµε να κάνουν µια υπόθεση, ως απάντηση στο ερώτηµα 
«τι θα συµβεί αν πλησιάσουµε τα άκρα δυο µαγνητών». Στις συνέχεια για να τα 
οδηγήσουµε στον έλεγχο της υπόθεσης της αλληλεπίδρασης ρωτάµε «πως θα το 
ελέγξουµε αυτό;». Οι µαθητές υλοποιούν το πείραµα, περιγράφουν το αποτέλεσµα 
και στη συνέχεια µετά τη γενίκευση και µε άλλους µαγνήτες συµπεραίνουν το νόµο 
για την έλξη των πόλων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν διαδικασίες της κυρίαρχης 
επιστηµονικής µεθόδου, δηλ. της υποθετικο-παραγωγικής (Τσελφές 2002). 
Εστιάζουµε λοιπόν στις διαδικασίες και δεν επιδιώκουµε άµεσα τη µάθηση της 
δηλωτικής γνώσης, αν και αναµένεται να επέλθει, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό. 
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Τα κυριότερα διδακτικά µοντέλα ΦΕ 
Στη ∆ΦΕ δεχόµαστε την ύπαρξη τριών ιστορικά διαµορφωµένων διδακτικών 
µοντέλων, που αντιστοιχούν στα ιστορικά στάδια που ακολούθησε η ∆ΦΕ: µοντέλο 
µεταφοράς, ανακάλυψης και εποικοδόµησης. Κύριο χαρακτηριστικό του µοντέλου 
µεταφοράς είναι ότι θεωρεί το µαθητή παθητικό υποκείµενο της διδασκαλίας και τη 
µάθηση ως σωρευτική διαδικασία πληροφορίας που µεταβιβάζει ο εκπαιδευτικός  
(από δω και πέρα ο εκπαιδευτικός) στο µαθητή. Στα πλαίσια του µοντέλου µεταφοράς 
ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως κάτοχος και φορέας της γνώσης, αλλά και αυτός που 
την εγκυροποιεί. Τη γνώση αυτή εισάγει στους µαθητές του µε διάλεξη ή/και 
ερωταποκρίσεις, τους µεταβιβάζει δηλαδή το µήνυµα κι αυτοί το δέχονται όπως 
ακριβώς είναι. ∆εν συστήνεται για εφαρµογή στην προσχολική και πρώτη σχολική 
ηλικία παρά µόνο για περιεχόµενα που µοιάζουν µε τις µεγάλες αφηγήσεις π.χ. το 
σύµπαν µε τα αστέρια και συνακόλουθα το σχήµα της γης και το φαινόµενο µέρας – 
νύχτας. 
 
Κύριο χαρακτηριστικό του µοντέλου της ανακάλυψης είναι ότι νέα γνώση προκύπτει 
από τους µαθητές, ύστερα από κατάλληλα διαµορφωµένες ερωτήσεις του 
εκπαιδευτικού. Για το σκοπό αυτό επιλέγουµε προς διδασκαλία: οικείες και 
ενδιαφέρουσες εφαρµογές, εύκολα και σχετικά επιτυχή πειράµατα µέτρησης, καθώς 
και στοιχεία πειραµατικής µεθοδολογίας. Σε σχέση µε το πεδίο εφαρµογής των 
ανακαλυπτικών µεθόδων, σήµερα δεχόµαστε ότι κάθε περιεχόµενο δεν είναι 
κατάλληλο για ανακάλυψη. Οι µαθητές µπορούν να ανακαλύψουν γνώση µε έντονα 
αντιληπτά χαρακτηριστικά και όχι κατασκευές του ανθρώπινου µυαλού. Έτσι 
κατάλληλο περιεχόµενο για ανακάλυψη είναι αυτό που αφορά: ιδιότητες και 
ταξινοµήσεις σωµάτων, σχέσεις µεγεθών και φαινοµένων, εφαρµογές σχέσεων και 
αρχών, εµπειρικούς νόµους και στοιχεία µεθοδολογίας (διαδικασίες). Αντίθετα δεν 
είναι κατάλληλο για ανακάλυψη περιεχόµενο που αφορά: έννοιες, ερµηνευτικά 
µοντέλα ή τον µικρόκοσµο. 
 
Οι σηµαντικότερες φάσεις της ανακαλυπτικής επίδειξης (ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει 
τα πειράµατα) είναι: Α) εξοικείωσης και προβληµατισµού: ο εκπαιδευτικός θέτει 
ερωτήσεις στους µαθητές, ώστε να τους κινήσει το ενδιαφέρον και να δηµιουργήσει 
απορίες και ερωτήµατα τα οποία θα βοηθήσουν την εξέλιξη του µαθήµατος. Β) 
δηµιουργίας και ελέγχου υποθέσεων: ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήµατα, ζητώντας από 
τους µαθητές να κάνουν υποθέσεις για την εξέλιξη ενός φαινοµένου ή για τους 
παράγοντες που το επηρεάζουν. Στη συνέχεια τους ζητά να προτείνουν τρόπους 
ελέγχου των υποθέσεων. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες οι µαθητές ανακαλύπτουν τη 
νέα γνώση, ως αποτέλεσµα της επαλήθευσης ή διάψευσης των υποθέσεών τους. Γ) 
εφαρµογής της νέας γνώσης: ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να εφαρµόσουν 
τη νέα γνώση σε άλλα υλικά ή άλλες φυσικές καταστάσεις ώστε να αναδειχθούν τα 
όρια ισχύος της και να γενικευθούν τα συµπεράσµατα. ∆) αξιολόγησης της νέας 
γνώσης: ο εκπαιδευτικός θέτει στους µαθητές του ερωτήσεις για να ελέγξει το 
επίπεδο κατανόησης της νέας γνώσης. Κυρίως επιµένει σε διαδικαστικού τύπου 
γνώση π.χ. στοιχεία της πειραµατικής µεθοδολογίας και λιγότερο σε θέµατα 
εφαρµογής της νέας ειδικής κατά µάθηµα γνώσης. 
 
Το εποικοδοµητικό µοντέλο διδασκαλίας στηρίζεται στην εποικοδοµητική υπόθεση 
στη µάθηση, που θεωρεί ότι οι µαθητευόµενοι κατασκευάζουν προσωπικά νοήµατα 
για το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείµενο στηριζόµενοι, τόσο στις 
προϋπάρχουσες νοητικές αναπαραστάσεις (ιδέες) τους, όσο και στη διδασκαλία.  Το 
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περιεχόµενο διδασκαλίας επιλέγεται και µετασχηµατίζεται διδακτικά σε γνώση 
κατάλληλη να διδαχτεί στο στοχούµενο πληθυσµό. Η σύνταξη µιας εποικοδοµητικής 
προσέγγισης περιλαµβάνει συνήθως τις εξής φάσεις: 1) Ανάδειξης των ιδεών 
µαθητών 2, 3) ∆οκιµασίας των ιδεών και καταγραφής των αποτελεσµάτων της  4) 
Εισαγωγής του επιστηµονικού προτύπου 5) Εφαρµογής του επιστηµονικού προτύπου 
6) Μεταγνωστικών διεργασιών. 
 
Ένα ερώτηµα είναι αν περάσαµε σε νέα ιστορική φάση ή νέο µοντέλο. Υπάρχουν 
διάφορες τάσεις για το που οδηγείται σήµερα η ∆ΦΕ, π.χ. οι πολλές εκδοχές του 
επιστηµονικού γραµµατισµού. Θεωρούµε ότι, σήµερα, κυρίαρχη τάση της ∆ΦΕ και 
το αντίστοιχο διδακτικό µοντέλο είναι αυτό της διερευνητικής µάθησης, ή 
διερευνητικό µοντέλο µε κύριο χαρακτηριστικό ότι η διδασκαλία και η µάθηση 
γίνονται σε αυθεντικό περιβάλλον και οι µαθητές διερευνούν προβλήµατα όπως 
κάνουν και οι επιστήµονες. Προτείνεται µια ολιστική θεώρηση της εκπαίδευσης των 
µαθητών, που προσεγγίζει αυτή των επιστηµόνων, µε τη σχετική αναπλαισίωση. Η 
έννοια της διερεύνησης εµπεριέχει αυτή της ανακάλυψης, την οποία διευρύνει, 
οπωσδήποτε την εποικοδµητική υπόθεση στη µάθηση, αλλά προσθέτει και άλλα 
στοιχεία της αυθεντικής επιστηµονικής εργασίας και παράδοσης, όπως «διάβασµα» 
και «γράψιµο»  (Crawford, 2007; Park et al., 2009).  

 
Γιατί ανακάλυψη – διερεύνηση / επιστηµονικές δεξιότητες;  
Η ανακαλυπτική διδασκαλία, και κατ’ επέκταση η διερευνητική, είναι µια µέθοδος 
που ενεργοποιεί τα παιδιά, βοηθά στην ανάπτυξη επιστηµονικών / νοητικών 
δεξιοτήτων και απαιτεί µικρή προετοιµασία. Η γνώση «ανακαλύπτεται» από τα 
παιδιά µε κατάλληλες ερωτήσεις του / της εκπαιδευτικού. Η διδακτέα ύλη προωθείται 
από τις απαντήσεις µαθητών σε ερωτήσεις του /της εκπαιδευτικού, οι οποίες 
υλοποιούν τους στόχους του µαθήµατος. Στρατηγική της είναι η δηµιουργία και ο 
έλεγχος των υποθέσεων, ενώ η επαγόµενη µάθηση ερµηνεύεται στα πλαίσια της 
Γνωστικής Ψυχολογίας. Οι τελευταίοι θεωρούνται ενεργητικοί συµµέτοχοι, έχουν 
αρχικές ιδέες, όµως αλλάζουν εύκολα µε τη διδασκαλία (όπως πιστεύονταν τότε). Ο 
εκπαιδευτικός είναι διευκολυντής της µάθησης και εµψυχωτής της διαδικασίας.  
 
Η γνώση που διαπραγµατευόµαστε σ’ αυτή την περίπτωση είναι σε: οργανωτικό, 
αναλυτικό και παραγωγικό επίπεδο, αφού οι µαθητές συλλέγουν πληροφορίες από τα 
πειράµατα και όχι µόνο, τα οργανώνουν – ταξινοµούν τα αναλύουν και παράγουν 
κανόνες.  Η γνώση αυτή οδηγεί σε διερευνητική κατανόηση γιατί προέρχεται από την 
επεξεργασία των δεδοµένων από τους ίδιους τους µαθητές.  
 
Γιατί λοιπόν επιστηµονικές δεξιότητες; Γιατί είναι µια ευχάριστη διαδικασία. Γιατί οι 
δεξιότητες αυτές συνθέτουν ένα βασικό πλέγµα ικανοτήτων που είναι απαραίτητες 
για τη λειτουργία του παιδιού στον κοινωνικό περίγυρο και την κοινωνία της γνώσης. 
Γιατί η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων θα στηρίξει αργότερα την εννοιολογική 
κατανόηση των Φυσικών Επιστηµών. 
 
Κλασσικό παράδειγµα ανακαλυπτικής διδασκαλίας: η αλληλεπίδραση των πόλων των 
µαγνητών. Στόχοι ενός τέτοιου µαθήµατος θα µπορούσαν να είναι: «Τα νήπια να 
αναγνωρίσουν την ύπαρξη 2 πόλων, να ταξινοµήσουν υλικά σε µαγνητικά και µη». 
Άλλο σχετικό παράδειγµα να ανακαλύψουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
τριβή (Ραβάνης 2003), ή να ταξινοµήσουν τα σώµατα γύρω τους σε «στερεά, υγρά 
και αέρια» (Κωνσταντίνου κ.α. 2002).  
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Επίλογος 
Στην εργασία αυτή προτείνεται η Πειραµατική ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 
στο Νηπιαγωγείο, αλλά και τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού, γιατί τα νήπια βλέπουν 
τα φαινόµενα, χειρίζονται τα υλικά και παίζουν. Επιπλέον, προτείνονται οι 
επιστηµονικές διαδικασίες – νοητικές δεξιότητες ως µέθοδος µύησης των νηπίων 
στην επιστηµονική προσέγγιση του κόσµου και όχι ως διαδικασία συσσώρευσης 
γνώσεων που θα ξεπεραστούν ή θα ξεχαστούν. Οι ανακαλυπτικές πειραµατικές 
διαδικασίες  µπορούν να οδηγήσουν στην κριτική σκέψη εκτός από την παραγωγή 
επιστηµονικής γνώσης.  Η πρόταση αυτή γίνεται µε την προϋπόθεση ότι οι 
πειραµατικές διαδικασίες αποτελούν υπόστρωµα για τη δηµιουργική απασχόληση και 
ευχαρίστηση των µικρών µαθητών και όχι ένα βαρετό αντικείµενο διδασκαλίας. 
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Θετικές Επιστήµες: από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό 
 

Μαρία Κλειδαρά 
 
 

Περίληψη 
Το συνέδριο αυτό ασχολείται µε τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στα 
αναλυτικά προγράµµατα, που ισχύει σήµερα στην υποχρεωτική εκπαίδευση µετά τις 
αλλαγές που επέφεραν τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και το ∆ΕΠΠΣ στην 
εκπαιδευτική µεθοδολογία σε µια προσπάθεια να διαπιστώσει διαύλους επικοινωνίας 
από τη µια εκπαιδευτική βαθµίδα στην άλλη. Το ενδιαφέρον της παρούσας 
ανακοίνωσης επικεντρώνεται στο χώρο του Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού και 
είναι αποτέλεσµα εµπειρίας από τον τρόπο εργασίας πάνω σε γνωστικά πεδία των 
Θετικών Επιστηµών (Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος) στο νηπιαγωγείο. 
Επιδίωξη είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εµπειρίες των παιδιών που ενισχύονται 
µε την ενασχόλησή τους µε θέµατα που τα αφορούν και προκαλούν το ενδιαφέρον 
τους µπορούν να µετεξελιχθούν σε γνώση στις επόµενες βαθµίδες της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. 

 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια σε µια προσπάθεια αναδόµησης του εκπαιδευτικού συστήµατος 
και σε µια προσπάθεια αλλαγής του τρόπου προσέγγισης της µάθησης, που θα 
αναπτύσσεται µέσα σε µια λογική «δια βίου µάθησης», το Υπουργείο Παιδείας σε 
συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προέβη σε µια σειρά βηµάτων, που σκοπό 
είχαν την αλλαγή του τρόπου προσέγγισης της µάθησης «προτείνοντας λύσεις στα 
θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα που αφορούν την επιλογή και οργάνωση της 
σχολικής γνώσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση» (Γιώτη, 2005: 17-18). 
 
Το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρινόµενο στο καθολικό αίτηµα του εκπαιδευτικού 
κόσµου για την ανάγκη εκσυγχρονισµού των αναλυτικών προγραµµάτων Σπουδών, 
προχώρησε µέσω του Π.Ι. στην έκδοση του «Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων 
Σπουδών» (Φ.Ε.Κ. 1366/ τ. Β΄/ 18-10-2001) και του «∆ιαθεµατικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών» (Υ.Α. Γ2/505/ε, Φ.Ε.Κ. 1376/18-10-2001). 
Βάση των δύο αυτών πλαισίων διαµορφώθηκε ένα νέο πλέγµα µάθησης, που εστιάζει 
στη σύνδεση όλων των βαθµίδων µεταξύ τους ως προς το είδος της γνώσης που θα 
παρέχουν µέσα από τη διαθεµατικότητα.  
 
Πιο συγκεκριµένα στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών, καθορίζονται 
αφενός οι στόχοι της διδασκαλίας, όπως αυτοί πρέπει να επιτευχθούν στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση και προδιαγράφεται αφετέρου το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
αναπτύχθηκαν τα µετέπειτα αναλυτικά προγράµµατα (Φ.Ε.Κ. 303 & 304/τ. Β΄/ 13-3-
2003) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

 
Η φιλοσοφία των ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
Το νέο πλαίσιο µάθησης, που διαµορφώνεται στην ελληνική εκπαιδευτική ζωή τόσο 
από άποψη µεθοδολογική όσο και παιδαγωγική, είναι η ύπαρξη «εσωτερικής συνοχής 
και ενιαίας ανάπτυξης του περιεχοµένου των αναλυτικών προγραµµάτων» (Γιώτη, 
2005: 15-38). Επιδιώκεται δηλαδή µέσα από τα ∆ΕΠΠΣ και τα νέα αναλυτικά 
προγράµµατα να υπάρχει µία σύνδεση όλων των βαθµίδων της υποχρεωτικής 
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εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να τίθεται ως άµεση προτεραιότητα η ενιαιοποίησή της, 
λόγω του διαφορετικού ρυθµού ανάπτυξης και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε 
ηλικιακής οµάδας που απαρτίζουν το µαθητικό πληθυσµό. 
 
Η επίτευξη του σκοπού αυτού, αναµένεται να πραγµατωθεί µέσα από τη διαθεµατική 
προσέγγιση της γνώσης, η οποία αναπροσαρµόζει τους, µέχρι το 1989, σκοπούς και 
στόχους της εκπαίδευσης, που αποτυπώνονταν στα προηγούµενα αναλυτικά 
προγράµµατα, αλλά ταυτόχρονα συµβάλλει και στη δοµική αλλαγή των µεθόδων 
διδασκαλίας. Αυτό συµβαίνει γιατί η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, 
προϋποθέτει τη δόµηση του περιεχοµένου «των διδασκόµενων µαθηµάτων στη βάση 
ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανοµής της διδασκόµενης ύλης» (Γιώτη, 2005: 
15-38). Ειδικότερα µε την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων που προτείνονται 
στην Ευέλικτη Ζώνη για το νηπιαγωγείο, το δηµοτικό και το γυµνάσιο, µε την 
οργάνωση σχεδίων εργασίας, προωθείται «η διασύνδεση γνωστικών αντικειµένων», 
διευκολύνοντας την κάθετη διασύνδεση της γνώσης από τάξη σε τάξη και από 
βαθµίδα σε βαθµίδα χωρίς να εµποδίζει και την οριζόντια διασύνδεση των επιµέρους 
ΑΠΣ (Γιώτη, 2005: 15-38). Όπως φαίνεται και από έρευνα που διενήργησε ο Πιπίνος 
στο γνωστικό πεδίο της Μελέτης Περιβάλλοντος αναφορικά µε τη θεµατική του 
καιρού, τις αλλαγές και τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα διαπίστωσε ότι 
υπάρχει µία «συνέχεια» του θέµατος α) από τάξη σε τάξη (πίνακας 1, Πιπίνος, 
2002:144).  

  
Πίνακας 1 

 
Τάξη Περιεχόµενα µε θέµα τον «καιρό» στο 

∆ηµοτικό 
Υποενότητες 

 
Α΄  

 
 «Τι καιρό έχουµε;» 
  

- «Το ταξίδι του νερού» 
- «Ο καιρός αλλάζει» 

 
Β΄  

 
 
 «Τι καιρό κάνει στον τόπο µας;» 
  

- « Ο κύκλος του νερού» 
- «Ο καιρός από µέρα σε µέρα» 
- «Ο καιρός από τόπο σε τόπο» 
- «- Ο καιρός από εποχή σε εποχή» 
- «- Φύσηξε ο αέρας, άλλαξε ο καιρός» 

 
Γ΄  

 
«Μαθαίνουµε για τον καιρό» 

- «Τι είναι ο καιρός» 
- «- Ο καιρός από εποχή σε εποχή» 
- «Ο καιρός από τόπο σε τόπο» 
- «Ο καιρός σε ξένους τόπους 

 
∆΄  

 
«Οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα» 
 
 

- «Ο καιρός και το κλίµα» 
- «Τι κλίµα έχουµε στην Ελλάδα» 

 
 

και β) από µάθηµα σε µάθηµα, καθώς η ενασχόληση των µαθητών µε το θέµα του 
«καιρού» συνεχίζεται και στις µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού, στο µάθηµα της 
Γεωγραφίας, στο οποίο η θεµατολογία αφορά πιο εξειδικευµένα θέµατα σχετικά µε 
τον καιρό και τη µελέτη του που αφορούν το κλίµα και τις κλιµατικές ζώνες, τη 
θερµοκρασία, τη βλάστηση, τα νερά της Ελλάδας για την Ε΄ ∆ηµοτικού και τη Γη και 
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τις κινήσεις της, το κλίµα και τις ζώνες βλάστησης, τα ατµοσφαιρικά φαινόµενα για 
την Στ΄ ∆ηµοτικού. 
 
Κατά συνέπεια ο τρόπος οργάνωσης των περιεχοµένων της σχολικής γνώσης, όπως 
προκύπτει από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα, µπορεί να έχει δύο µορφές: τη 
διεπιστηµονική  και τη διαθεµατική. 
 Η διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης στηρίζεται στη «θεωρητική αρχή της 
οργάνωσης του αναλυτικού προγράµµατος, που διατηρεί τα διακριτά χαρακτηριστικά 
του µαθήµατος µε τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά τους – όπως είναι οι ουσιώδεις 
γνώσεις, η οριοθέτηση και η αλληλουχία των εννοιών, οι συστηµικές σχέσεις και οι 
ίδιες διαδικασίες – αλλά επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους, τεχνικές και προσεγγίσεις να 
κάνει διασυνδέσεις µεταξύ των διαφορετικών µαθηµάτων» (Γιώτη, 2005: 15-38). 
 Η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης στηρίζεται «στην επεξεργασία ποικίλων 
θεµατικών ενοτήτων, µε στόχο όχι την εξυπηρέτηση των επιµέρους επιστηµονικών 
κλάδων αλλά στην κατανόηση του γύρω κόσµου» (Χρυσαφίδης, 2007: 1-39).  
 
Οι δύο αυτές µορφές οργάνωσης των περιεχοµένων των αναλυτικών προγραµµάτων 
προϋποθέτουν την ενεργοποίηση των µαθητών και αντιδιαστέλλονται στη απλή 
µεταφορά γνώσεων. Πρωταρχικός σκοπός του ∆ΕΠΠΣ και των αναλυτικών 
προγραµµάτων που το συνοδεύουν είναι να δοθεί η δυνατότητα στο παιδί µέσα από 
ένα πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον που ενεργοποιεί τη διάθεση για δράση και 
ανακάλυψη, να αναπτύξει µια σειρά δεξιοτήτων, που θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί 
«σωµατικά, συναισθηµατικά, νοητικά και κοινωνικά µέσα στο πλαίσιο των 
ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» (∆ΕΠΠΣ, 
2002: 1-119). Στόχοι δε, του ∆ΕΠΠΣ και των ΑΠΣ είναι η µάθηση να επιτυγχάνεται 
µέσω των βιωµάτων και των εµπειριών που φέρουν οι µαθητές µε την είσοδό τους 
στο σχολείο και να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη µιας σειράς ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων, που θα τους βοηθήσει στη µετατροπή αυτών των εµπειριών και 
βιωµάτων σε οργανωµένη γνώση που θα επεκτείνεται από βαθµίδα σε βαθµίδα µε τη 
διαρκή ανατροφοδότηση νέων δεδοµένων στην ήδη υπάρχουσα γνώση που διαθέτουν 
από το κοινωνικοπολιτισµικό και σχολικό περιβάλλον όπου ζουν. Έτσι η µαθησιακή 
διαδικασία «κατά την οποία ο δάσκαλος επιδιώκει την καθοδήγηση της επίδοσης και 
της ισχυρής δόµησης της γνώσης και ο µαθητής αντιµετωπίζεται ως ενεργός 
συντελεστής και καθίστανται υπεύθυνος για τη µάθησή του» δεν εξαρτάται από το 
διδακτικό υλικό και το ανελαστικό πρόγραµµα (Μάκρη-Μπότσαρη, 2005: 8-13). 
Αντίθετα το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ έχουν περισσότερο το «ρόλο ενός οδηγού», το 
οποίο αποτελείται «από τις βασικές έννοιες και τα περιεχόµενα των επιµέρους 
επιστηµονικών πεδίων», παρέχοντας παράλληλα περιθώρια αυτενέργειας, 
πρωτοβουλίας και αυτονοµίας σε εκπαιδευτικό και µαθητές (Μάκρη-Μπότσαρη, 
2005: 8-13). Γενική προσδοκία, δεν είναι να δοθούν έτοιµα µαθησιακά πλαίσια προς 
χρήση, αλλά να διαµορφωθούν οι συνθήκες εκείνες, που επιτρέπουν στο µαθητή να 
οδηγείται µέσα από διαδικασίες έρευνας, επίλυσης προβληµάτων, υποθέσεων, 
προβλέψεων και µιας σειράς άλλων εργαλείων, στη µετατροπή των προσωπικών του 
βιωµάτων σε γνώση, αλλά και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα γενίκευσης της γνώσης 
που αποκτήθηκε και µεταφοράς αυτής σε άλλα περιβάλλοντα και περιστάσεις, 
οικοδοµώντας σταδιακά τη λογική της «δια βίου µάθησης». Από αυτή τη σκοπιά το 
∆ΕΠΠΣ είναι ένα «οργανωµένο σύστηµα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί το τι θα 
πρέπει να µάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες µε τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές 
επιδιώξεις που καθορίζονται και το τι θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και 



 116

ταυτόχρονα θέτει το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η µάθηση και η 
διδασκαλία» (∆ΕΠΠΣ, 2002: 1-119). 
 
Τα προγράµµατα που οργανώνονται από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές σε 
συνεργασία, είτε µε τη µορφή σχεδίων εργασίας είτε ως projects στηρίζονται στη 
«γνώση για το πώς µαθαίνουν και αναπτύσσονται τα παιδιά» αποδίδοντας στο 
σχολείο έναν «παιδοκεντρικό χαρακτήρα». Μέσα από διαθεµατικές και 
διεπιστηµονικές προσεγγίσεις δίνεται η ευκαιρία στο µαθητή να «µαθαίνει πώς να 
µαθαίνει» εµπλέκοντάς το δυναµικά στην όλη µαθησιακή διαδικασία, καθώς αυτή 
θεωρείται κοµµάτι της «κοινωνικής δραστηριότητας» αφού είναι απόρροια των 
καθηµερινών συναναστροφών και σχέσεων του ατόµου µε τους άλλους (συµµαθητές, 
ενήλικες) και το περιβάλλον που επιτυγχάνεται µέσα από συλλογικότητα, 
οµαδικότητα και συνεργασία (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006: 7-397). Το κυριότερο 
εργαλείο για την κατάκτηση των διαφόρων δεξιοτήτων είναι το παιχνίδι, το οποίο 
ανεξάρτητα από τη µορφή του ή το χώρο που εξελίσσεται, επιτρέπει στα παιδιά να 
αναπτύσσονται, να ανακαλύπτουν, να χρησιµοποιούν δηµιουργικά υλικά και µέσα, να 
πειραµατίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να κοινωνικοποιούνται. 
Είναι ανάγκη λοιπόν η διαµόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει 
το παιδί να ικανοποιεί την περιέργειά του κάνοντας ερωτήσεις και θέτοντας 
προβληµατισµούς, αναζητώντας απαντήσεις και πληροφορίες µέσα από ποικιλία 
πηγών και εποπτικού υλικού, που θα του επιτρέπουν να ασκηθεί στην επίλυση 
προβληµάτων, στη διατύπωση προβλέψεων και στην επαλήθευση υποθέσεων µε 
σκοπό την ερµηνεία των όσων συµβαίνουν γύρω του. Εξάλλου οι κύριοι άξονες και 
αρχές πάνω στην οποία δοµήθηκε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 
Σπουδών ήταν, όπως αναφέρει η Χριστοδούλου -Γκλιάου, (2005:17-23):  

• η θεωρία του εποικοδοµητισµού του Piaget 
• η θεωρία της επίδρασης του κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου στη δόµηση των 

νοητικών σχηµάτων του Vygotsky 
• η θεωρία της διαµεσολάβησης του ενήλικα και των πολιτισµικών εργαλείων 

στη διαδικασία της µάθησης του Bruner  
• η θεωρία του σεβασµού και αξιοποίησης της διαφορετικότητας του ατόµου 

κατά τον Gardner και, 
• η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης 

 
Πέρα όµως από τον τρόπο οργάνωσης της µαθησιακής διαδικασίας, αναγνωρίζεται η 
προσχολική αγωγή ως αναπόσπαστο κοµµάτι του εκπαιδευτικού συστήµατος, και το 
∆ΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου είναι εναρµονισµένο ως προς τη µεθοδολογία, τους 
στόχους και τον τρόπο εργασίας µε τα ∆ΕΠΠΣ του δηµοτικού και του γυµνασίου, 
ενθαρρύνοντας έτσι την ισότιµη ενσωµάτωσή της στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η 
ισότιµη ενσωµάτωση του νηπιαγωγείου στην υποχρεωτική εκπαίδευση συµβάλλει 
στην ανάπτυξη και στην πρώτη επαφή του παιδιού µε τις θεµελιώδεις έννοιες που 
διαπνέουν τα ∆ΕΠΠΣ των άλλων βαθµίδων, καθώς ο χώρος του νηπιαγωγείου είναι ο 
πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού, που θέτει τις βάσεις της ολόπλευρης 
ανάπτυξης του παιδιού «διότι κατά τη διάρκειά της τίθενται τα θεµέλια των γνώσεων 
και δεξιοτήτων πάνω στα οποία στηρίζεται η µελλοντική εξέλιξη του παιδιού» 
(Χριστοδούλου- Γκλιάου, 2005: 17-23). Στο πλαίσιο αυτό το 2008 ενσωµατώνεται 
και επισήµως η Προσχολική Αγωγή στον ενιαίο σχεδιασµό της εκπαίδευσης, καθώς 
αναγνωρίζεται η φοίτηση των νηπίων ως υποχρεωτική, θέτοντας έτσι µια «θεµελιώδη 
προϋπόθεση της συνέχειας για το θέµα της οµαλής µετάβασης από το νηπιαγωγείο 
στο δηµοτικό σχολείο» (Αλευριάδου & συν., 2006: 99-181). Επιβάλλεται λοιπόν να 
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παρέχει το νηπιαγωγείο δεξιότητες εφάµιλλες µε αυτές που καλούνται να 
αναπτύσσουν οι βαθµίδες του δηµοτικού και του γυµνασίου και να συµβάλλει στην 
ανάπτυξη και στην καλλιέργεια συναισθηµάτων, στάσεων και προδιαθέσεων, θετικών 
προς τη µάθηση και την κατάκτηση αυτής, καθώς η µετάβαση από τη µια σχολική 
βαθµίδα στην άλλη επηρεάζει τη ψυχική και συναισθηµατική υγεία του παιδιού, τις 
περισσότερες φορές αρνητικά. Με τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και το ∆ΕΠΠΣ, 
γίνονται προσπάθειες συνδιαµόρφωσης κοινού πλαισίου δράσης µεταξύ 
νηπιαγωγείου και της Α΄ τάξης του δηµοτικού, ώστε να προετοιµάζονται τα νήπια να 
γίνουν µαθητές. Παρόλα αυτά δεν αρκεί µόνο το παιδί να κατέχει τις δεξιότητες που 
θα το βοηθήσουν στη σχολική του σταδιοδροµία αλλά απαιτείται να έχει 
διαµορφωθεί µεταξύ των βαθµίδων ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την οµαλή 
µετάβαση των νηπίων στην επόµενη σχολική βαθµίδα λαµβάνοντας υπόψη τις 
διαστάσεις της «συνέχειας» και είναι οι εξής (Μπέκα, 2008: 1-4): 

• η οριζόντια διάσταση της «συνέχειας», που εννοεί ότι το παιδί αποκτά 
εµπειρίες που πρέπει να συµφωνούν µε τους κανόνες, τις τάσεις, τις αξίες 
των γονέων, 

• η κάθετη διάσταση της «συνέχειας», που χαρακτηρίζει το βαθµό 
συµφωνίας ανάµεσα στο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο σχετικά µε 
την προσδοκώµενη συµπεριφορά του παιδιού, 

• η διδακτική – µεθοδολογική διάσταση της «συνέχειας», η οποία αναφέρεται 
στις περιπτώσεις, όπου η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό έχει 
διαφορετική σηµασία µε τη διακοπή των µέχρι τώρα διδακτικών κανόνων 
και κανόνων µάθησης. 

 
Τα νέα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού έχουν θέσει τις βάσεις 
για να επιτευχθούν και οι τρεις διαστάσεις της «συνέχειας». Για παράδειγµα το θέµα 
του «καιρού» είναι ιδιαίτερα αγαπητό και προσιτό στα νήπια για να ασχοληθούν 
καθώς προέρχεται από τις καθηµερινές παρατηρήσεις των παιδιών που προκαλούν 
την περιέργεια τους αναζητώντας απαντήσεις σε θέµατα του κόσµου που του 
περιβάλλει. Τα παιδιά καθηµερινά παρατηρούν τον καιρό και τον καταγράφουν, 
θέτουν ερωτήµατα για το πώς βρέχει ή γιατί κρύφτηκε ο ήλιος, πόσες µέρες βρέχει, 
θέτοντας σε λειτουργία γνωστικά πεδία των θετικών επιστηµών, όπως τα µαθηµατικά, 
τη µελέτη περιβάλλοντος, τις φυσικές επιστήµες, τη γεωγραφία, την πληροφορική, 
µέχρι να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήµατα που τα απασχολούν και τα 
προβληµατίζουν, ώστε να εξηγήσουν το περιβάλλον τους (φυσικό και 
ανθρωπογενές). Ενδεικτικά αναφέρω τη θεµατική προσέγγιση της Πικροδηµήτρη στη 
Μελέτη Περιβάλλοντος µε θέµα: «Οι Αλλαγές του καιρού στη ζωή µας», χωρίς αυτό 
να σηµαίνει ότι το θέµα του «καιρού» προσεγγίζεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 
νηπιαγωγεία (Πικροδηµήτρη, 2005: 24-32). Αντίθετα επειδή η προσέγγιση του κάθε 
θέµατος στηρίζεται πάνω στις εµπειρίες και στα βιώµατα του παιδιού που έχει 
αποκτήσει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον και πάνω σε αυτά τα βιώµατα 
καλείται να χτίσει νέες δεξιότητες, αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις. Επίσης καθορίζει 
την προσδοκώµενη συµπεριφορά του παιδιού, καθώς θέτει τα γενικά πλαίσια δράσης 
που είναι κοινά και για το νηπιαγωγείο και τις λοιπές βαθµίδες της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Και τέλος διαµορφώνεται ένα κοινό διδακτικό και µεθοδολογικό 
πλαίσιο, αυτό της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης.  
 
Το ∆ΕΠΠΣ της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δε στηρίζεται σε διακριτά γνωστικά 
αντικείµενα που διδάσκονται αυτοτελώς, εξυπηρετώντας το καθένα τους δικούς του, 
σκοπούς µάθησης αλλά «η γνώση αντιµετωπίζεται ως ολότητα και όχι τεµαχισµένη 
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σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές» (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006: 7-397). Προτείνει 
την οργάνωση και το σχεδιασµό δραστηριοτήτων σε σχέση µε τη Γλώσσα, τα 
Μαθηµατικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη ∆ηµιουργία και Έκφραση και την 
Πληροφορική, µε κεντρικό σηµείο αναφοράς το παιδί και τον «κόσµο του». 
 
Ο γενικός σκοπός και στόχος όλων των βαθµίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
εξάλλου είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των µαθητών, η επίτευξη του 
οποίου είναι αποτέλεσµα της επεξεργασίας διαφόρων θεµάτων, που συνδράµουν στην 
ανάπτυξη µιας σειράς δεξιοτήτων και την καλλιέργεια στάσεων. Μερικές από τις 
δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν τα νήπια και οι µαθητές είναι µεταξύ άλλων 
και η (Μάκρη -Μπότσαρη, 2005: 8-13): 

• δεξιότητα της αποτελεσµατικής χρήσης των αριθµών και των µαθηµατικών 
εννοιών στην καθηµερινή ζωή, 

• δεξιότητα – ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης 
και επικοινωνίας µε στόχο αφενός την εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και 
παρουσίαση πληροφοριών, 

• ικανότητα της επίλυσης προβληµάτων µέσα από την καλλιέργεια των 
απαραίτητων δεξιοτήτων και στρατηγικών σχεδιασµού, ελέγχου, 
ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέµβασης, 

• ικανότητα ορθολογικών επιλογών,  
• αξιοποίηση γνώσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων αξιών για τη διαµόρφωση 

προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων,  
• απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και  
• ικανότητα για κριτική επεξεργασία πληροφοριών, αξιών και παραδοχών. 

 
Για την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων προσδιορίζονται στο ∆ΕΠΠΣ και στα 
αναλυτικά προγράµµατα του νηπιαγωγείου, του δηµοτικού και του γυµνασίου 
«ορισµένες ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες των διαφόρων επιστηµών, οι οποίες είναι 
δυνατό να αποτελέσουν βασικούς κρίκους οριζόντιας διασύνδεσης των µαθηµάτων» 
και αβίαστα τις αξιοποιεί κατά την οργάνωση διαθεµατικών προγραµµάτων στο 
µέτρο που είναι εφικτό για την ηλικιακή οµάδα των νηπίων.  (∆ΕΠΠΣ, 2002: 1-119). 
Ενδεικτικά αναφέρονται στο ∆ΕΠΠΣ οι θεµελιώδεις έννοιες της αλληλεξάρτησης 
(συνεργασία, εξάρτηση, ενέργεια), της διάστασης (χώρος, χρόνος), της επικοινωνίας 
(κώδικας, πληροφορία), της µεταβολής (εξέλιξη), της οµοιότητας – διαφοράς 
(ισότητα – ανισότητα), του πολιτισµού (παράδοση) και του συστήµατος 
(ταξινόµηση). Οι θεµελιώδεις αυτές έννοιες συναντούνται σε όλα τα γνωστικά πεδία 
των αναλυτικών προγραµµάτων µίας τάξης, ενώ εµφανίζονται και σε γνωστικά 
αντικείµενα διαφόρων τάξεων. Για παράδειγµα στο µάθηµα των µαθηµατικών σε µια 
τάξη του νηπιαγωγείου µπορεί κατά τη διάρκεια µιας διαθεµατικής προσέγγισης σε 
σχέση µε τη γνωριµία του χώρου τους είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν έννοιες, όπως 
η διάσταση ως προς το χώρο, καθώς τα νήπια µέσα από απλές δραστηριότητες θα 
καλούνται να επισηµαίνουν σχέσεις στο χώρο (πάνω από, κάτω από, δίπλα, κοντά, 
µακριά κτλ.) και να τις περιγράφουν στο µέτρο των δυνατοτήτων τους µε απλά λόγια. 
Η συγκεκριµένη όµως έννοια περιέχεται και στο σχολικό εγχειρίδιο του µαθητή της 
Α΄ ∆ηµοτικού, στο κεφ. 1, σ.12 & 13 µε τίτλο «Προσανατολισµός στο χώρο» της 1ης 
ενότητας «Οι αριθµοί µέχρι το 5 – Χώρος και Σχήµατα», όπου οι µαθητές µε αφορµή 
µια εικόνα που αναπαριστά έναν περίπατο στο δάσος µε ήρωα έναν λαγό, καλούνται 
να δουν τις εικόνες και να προσανατολιστούν στο χώρο. Στη σελίδα 13 και πάλι µε 
αφορµή µία εικόνα οι µαθητές καλούνται να «περιγράψουν πού βρίσκονται τα 
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αντικείµενα», χρησιµοποιώντας απλές χωροχρονικές έννοιες, όπως πάνω από…, 
κάτω από…, κ.τ.λ.  
Στο νηπιαγωγείο γίνονται συχνά τέτοιου είδους δραστηριότητες κατά την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς, µέχρις ότου τα παιδιά εξοικειωθούν µε το χώρο του νηπιαγωγείου 
και είναι σε θέση να κινούνται άνετα µέσα σε αυτόν. Είναι κυρίως βιωµατικού 
χαρακτήρα µε τη συνδροµή εποπτικού υλικού, καθώς τα νήπια µαθαίνουν 
ευκολότερα µέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες και προτιµούν περισσότερο κινητικές 
δραστηριότητες από την καθήλωση για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα καρεκλάκια. 
Τέτοια παιχνίδια είναι «οι φωλιές», «το βατραχάκι µέσα στη λιµνούλα», «ο λαγός και 
το δέντρο» κ.α. Αλλά και µέσα από εποπτικό υλικό, όπως την εικόνα της σελίδας 13 
του σχολικού εγχειριδίου της Α’ τάξης, ζητείται συχνά από τα παιδιά να περιγράψουν 
π.χ. «πού βρίσκεται ο λαγός», «τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι» κ.α. Αλλά και σε πιο 
σύνθετες καταστάσεις, όπως στην εκτέλεση µιας συνταγής, όπου τα νήπια 
παροτρύνονται να επιλέξουν τα υλικά, συσκευές από τα ράφια που βρίσκονται πάνω, 
κάτω, δεξιά, αριστερά. Αφού συγκεντρώσουν τα υλικά και ξαναδιαβάσουν µε τη 
βοήθεια της νηπιαγωγού τη συνταγή και µετρήσουν τις ποσότητες των υλικών που θα 
χρειαστούν (περισσότερη ζάχαρη – λιγότερη ζάχαρη), να τα τοποθετήσουν µπροστά, 
πίσω, µέσα, δίπλα κ.τ.λ. Η εµπλοκή των παιδιών µε ένα γεγονός τόσο καθηµερινό, 
όπως είναι µία συνταγή κέικ, αλλά και το γεγονός ότι τους δίνεται η πρωτοβουλία να 
φτιάξουν τα ίδια κάτι που είναι αποκλειστικό προνόµιο των «µεγάλων» τα ευχαριστεί 
αλλά την ίδια στιγµή µία απλή συνταγή µπορεί να σταθεί η αφορµή να εµπλακούν τα 
παιδιά αβίαστα µε µαθηµατικές έννοιες και να µπουν σε µια διαδικασία 
λογικοµαθηµατικής σκέψης, καθώς την ώρα που παίρνουν υλικά από τα ντουλάπια, 
ταυτόχρονα µετρούν, συγκρίνουν, ταξινοµούν, υπολογίζουν, επιλύουν προβλήµατα, 
κάνουν υποθέσεις και συλλογισµούς.  
 
Τα νήπια, αν και ακόµα δεν έχουν σχηµατισµένες µαθηµατικές έννοιες και δεν είναι 
εξοικειωµένα να κάνουν µαθηµατικούς συλλογισµούς, ωστόσο η επαφή τους µε 
αυτές είναι καθηµερινή και άµεση. Η ενεργοποίηση του παιδιού το οδηγεί στην 
ανάπτυξη τέτοιων διαδικασιών, που το βοηθούν αρχικά στο νηπιαγωγείο και 
µετέπειτα στο δηµοτικό, να συστηµατοποιήσει αυτές τις εµπειρίες σε 
κωδικοποιηµένη γλώσσα των µαθηµατικών, αφού περνά από το συγκεκριµένο τρόπο 
σκέψης σε αφαιρετικό. Εξάλλου «η ανάπτυξη της µαθηµατικής γνώσης απαιτεί µια 
πλούσια µαθηµατική εµπειρία», η οποία προϋποθέτει (Τζεκάκη, 1998: 22): 

• σε πρώτο στάδιο την ενεργή δράση και συµµετοχή του παιδιού µέσα στον 
υλικό χώρο µε όλο του το σώµα (βιωµατικές καταστάσεις), 

• στη συνέχεια µεταφορά της δράσης στα αντικείµενα µε τη βοήθεια των µελών 
του σώµατος, όπως τα χέρια (εµπράγµατες καταστάσεις) και 

• τέλος γενίκευση της εµπειρίας του µέσω εικόνων, συµβόλων και σχηµάτων µε 
σκοπό τη σχηµατοποίηση της µαθηµατικής έννοιας (αναπαραστατικές 
καταστάσεις).  

 
Ενθαρρύνοντας τα παιδιά ανάλογα µε το ηλικιακό και αναπτυξιακό τους επίπεδο να 
συνειδητοποιήσουν και την κοινωνική διάσταση των µαθηµατικών εννοιών, ότι 
δηλαδή είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την καθηµερινότητά τους, «τους παρέχουµε τη 
δυνατότητα να αντιληφθούν τα µαθηµατικά ως εργαλείο επίλυσης προβληµάτων στον 
πραγµατικό κόσµο» (∆αφέρµου & συν., 2006: 155-156). Παρακάτω θα περιγράψω 
µια σειρά ενδεικτικών παραδειγµάτων και δράσεων που γίνονται στο νηπιαγωγείο 
σχετικά µε τις µαθηµατικές έννοιες, ενώ θα κάνω µία προσπάθεια να δείξω τη 
συνάφεια τέτοιων δράσεων και στο δηµοτικό σχολείο (βλ. πίνακα 2, σ. 8).    
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Πίνακας 2 
 

Μαθηµατικά στο νηπιαγωγείο 
Έννοια Ικανότητα/ δεξιότητα ∆ραστηριότητα 

 
 
 
 
∆ιάσταση 
(χώρος) 

 
 
 
 
Να κατανοούν απλές 
χωροχρονικές σχέσεις 
 

∆ράση 1η 
Να περπατούν τα νήπια στο χώρο και να εκτελούν 
εντολές της νηπιαγωγού (η οποία θα διηγείται ένα 
παραµύθι ή µια φανταστική ιστορία σχετικά µε τη 
θέση τους στο χώρο.  
∆ράση 2η  
Τραγούδια µε κινήσεις που µιµούνται τα νήπια 
∆ράση 3η  
Ο κρυµµένος θησαυρός  

 
 
 
 
∆ιάσταση 
(χρόνος) 

 
 
 
Να προσεγγίζουν 
σταδιακά την έννοια της 
µέτρησης του χρόνου 
αρχικά µε τη βοήθεια 
αυθαίρετων µονάδων 
 

∆ράση 1η  
∆ραµατοποίηση παραµυθιού: Ο λαγός και η χελώνα 
∆ράση 2η   

Από το σπίτι στο µαγαζάκι. Ορίζονται δύο 
διαφορετικά σηµεία εκκίνησης µέσα στην τάξη 
διαφορετικής απόστασης και δίνοντας το σύνθηµα 
υπολογίζουν τα παιδιά  ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα, 
χωρίς όµως να τρέχει. Τα παιδιά µετρούν τις 
αποστάσεις για να δουν ποια είναι η πιο κοντινή, ή µε 
µονάδα µέτρησης υπολογίζουν ποιος περπάτησε 
περισσότερο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύστηµα 
(ταξινόµηση) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να «ερµηνεύουν» γενικά 
στοιχεία του κόσµου που 
τα περιβάλλει µέσα από 
διαδικασίες: 
 σύγκρισης, 
 ταξινόµησης, 
  αντιστοίχισης, 
  σειροθέτησης  

 

∆ράση 1η 
Προετοιµασία της τραπεζαρίας και στρώσιµο 
τραπεζιών µε τη βοήθεια των παιδιών. Τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να τοποθετήσουν τόσα πιάτα, ποτήρια 
και κουτάλια όσα είναι και παιδιά της τάξης. 
∆ράση 2η  
∆ιαµόρφωση γωνιάς ζωγραφικής. Τα παιδιά 
συναποφάσισαν µαζί µε τη νηπιαγωγό που ήθελαν να 
τοποθετήσουν το υλικό της ζωγραφικής, ώστε να 
έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό (…και οι µικροί και οι 
µεγάλοι…). Το υλικό όµως ήταν ανακατεµένο και 
έπρεπε πρώτα να το οµαδοποιήσουν σε κατηγορίες 
(π.χ. οι µαρκαδόροι ανά χρώµα στα κουτιά ή οι 
µπογιές του καβαλέτου να µπουν σε ένα ράφι και στο 
άλλο να µπουν οι κηροµπογιές κ.α.) 
∆ράση 3η 
Ενασχόληση µε το οικοδοµικό υλικό και τα παιδιά το 
τοποθετούσαν κατά σειρά βάση ενός προτύπου(π.χ. 
από το πιο ψηλό στο πιο χαµηλό) 
∆ράση 4η  
Τα παιδιά µπαίνοντας στη σειρά για να πάµε στο 
θέατρο άρχισαν να συγκρίνουν τον εαυτό τους σχετικά 
µε το ποιος είναι πιο ψηλός, ποιος είναι µετά κ.τ.λ. 
∆ράση 5η  
Να κόβουν ανθρωπάκια από περιοδικά και να τα 
βάζουν στη σειρά 
∆ράση 6η  
Να ταξινοµήσουν κατά είδος τα προϊόντα στο 
µαγαζάκι 
∆ράση 7η  
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Μουσικές καρέκλες  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεταβολή 
(εξέλιξη) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αντιληφθούν, ότι η 
ποσότητα αλλάζει, αν 
προσθέσω ή αφαιρέσω  
 

∆ράση 1η 
Να µετρούν το ύψος τους, να το σηµειώνουν σε ένα 
χαρτί και να το συγκρίνουν µετά από κάποιο χρονικό 
διάστηµα 
∆ράση 2η  
Να πειραµατίζονται τα παιδιά µε ποσότητες υλικών. 
Για παράδειγµα να βλέπουν πώς µεταβάλλεται η 
µπογιά του καβαλέτου αν την αραιώσουν µε νερό. 
∆ράση 3η  
Στο µαγαζάκι της τάξης τα παιδιά κάνουν αγορές. 
Στην αρχή κάποια αγοράζουν πολλά πράγµατα και τα 
παιδιά µαλώνουν γιατί π.χ. ο Νίκος τα πήρε όλα. Ο 
Νίκος διαµαρτύρεται και λέει ότι οι άλλοι πήραν 
περισσότερα. Αρχίζουµε να µετρούµε τα προϊόντα που 
πήρε ο καθένας. Τα παιδιά τα µετρούν, τα µοιράζουν 
ξανά και τα συγκρίνουν µεταξύ τους. Έπειτα 
αποφασίζουµε να χρησιµοποιήσουµε τα χρήµατα και 
µπαίνει ο κανόνας ότι θα αγοράζουµε ότι θέλουµε από 
το µαγαζάκι αρκεί να φτάνουν τα χρήµατα που έχουµε. 
Ένα παιδί λέει ότι δεν ξέρει πόσο κάνει η µαστίχα. 
Αποφασίζουµε να βάλουµε τιµοκατάλογο. Τα παιδιά 
δίνουν τιµές στα προϊόντα (από το 1 – 5) και το 
παιχνίδι αρχίζει.  
∆ράση 4η  
Επιλογή γωνιάς που θα παίξουν. Η κάθε γωνιά λόγω 
περιορισµένου χώρου µπορεί να δεχτεί έναν από πριν 
καθορισµένο αριθµό των παιδιών. Καθηµερινά τα 
παιδιά τίθενται σε προβληµατισµούς σχετικά µε το 
πόσα παιδιά πρέπει να µπουν στο κουκλόσπιτο, τι λέει 
το πινακάκι, πόσες φωτογραφίες θα βάλουµε, µήπως 
είµαστε περισσότεροι από όσο πρέπει. Τα παιδιά 
βάζουν ή βγάζουν κάποιον από την οµάδα ανάλογα µε 
τον καθοριζόµενο αριθµό. 
∆ράση 5η  
Τραγούδια και παραµύθια µε αριθµούς και έκφραση 
του αριθµού, όταν για παράδειγµα τραγουδάµε τα 
«δέκα µικρά αραπάκια» µε τα δάκτυλα. 
∆ράση 6η  
Παιχνίδια µε ζάρια. 
∆ράση 7η  
Εκλογές στην τάξη και καταµέτρηση των ψήφων 
∆ράση 8η  
Μια µέρα εκδροµή µε το τρένο. Τα παιδιά κόβουν 
εισιτήρια, καθορίζουν το χρηµατικό ποσό, ορίζουν 
πόσες στάσεις θα έχουν. Για παράδειγµα θα πάνε µια 
εκδροµή µε το τρένο και θα έχει 4 στάσεις, 
Ετοιµάζουν καρτέλες (1η στάση – Αθήνα, 2η στάση – 
Λάρισα, 3η στάση – Θεσσαλονίκη και 4η στάση 
Αλεξανδρούπολη. Αποφασίζουν να κόψουν εισιτήρια. 
Θέτουν το ερώτηµα: «Πόσα θα κόψουµε;» Κόβουν 
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τόσα όσα είναι και τα παιδιά της τάξης. Η νηπιαγωγός 
επεµβαίνει και τους ρωτά: Ν.: Τι θα γίνει αν θελήσει 
να έρθει µαζί µας και ο Πιπίνος και φέρει και τους 
φίλους του µαζί; Νοµίζετε ότι θα σας φτάσουν τα 
εισιτήρια; Πόσα άλλα πρέπει να κόψετε; κ.τ.λ.  

 
 
Ανάλογες δραστηριότητες µε αυτές που γίνονται στο νηπιαγωγείο διαπιστώνουµε και 
στα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού σχολείου. Αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένες: 
 από το πρώτο τεύχος του µαθητή στην Α΄ ∆ηµοτικού. Οι δραστηριότητες, που 
προτείνονται αφορούν τον προσανατολισµό στο χώρο, τα σχήµατα, ασκούνται στις 
µετρήσεις και τη σύγκριση ποσοτήτων αποτελούµενων από αντικείµενα και στην 
ανάλυση των αριθµών µέχρι το 5 σε άθροισµα δύο αριθµών. Για παράδειγµα η 
δραστηριότητα που προτείνεται στο κεφάλαιο 3 στη σελίδα 16 µε τίτλο «Σύγκριση 
και εκτίµηση ποσοτήτων» ζητείται από τα παιδιά µέσα από µια δραστηριότητα – 
παιχνίδι που γίνεται µέσα στην τάξη, τα παιδιά να συγκρίνουν και να κάνουν 
εκτιµήσεις πόσες φορές χτύπησε η δασκάλα το ταµπουρίνο. Ενώ στη σελίδα 17 
ζητείται από τα παιδιά να διαπιστώσουν αν είναι τόσοι οι ποδοσφαιριστές όσες και οι 
µπάλες και αν φτάνουν τα κόκαλα για να φάνε όλα τα σκυλάκια. Επίσης στη σελίδα 
19 το µάθηµα στηρίζεται στα χρήµατα πριν εισαχθούν οι µαθητές στον αριθµό,  
αξιοποιώντας και βιωµατικές διαδικασίες κάνοντας αριθµούς µε το σώµα 
τους(ενότητα 5, Αρίθµηση, ανάγνωση και γραφή των αριθµών (Ι), σ. 19 – 20). Μία 
άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση µε το ίδιο το παιδί είναι και η επόµενη άσκηση 
στη σελίδα 22, όπου δείχνει ένα κοριτσάκι και δίπλα από την εικόνα ρωτά πόσα µάτια 
έχει κ.τ.λ. ∆ράσεις ανάλογες γίνονται και στο νηπιαγωγείο µε µουσικά κοµµάτια, 
όπως Χόκυ Πόκυ, Κεφάλι, ώµοι γόνατα και πόδια…, ή µε προσωπικές περιγραφές 
που κάνουν τα παιδιά για τους συµµαθητές τους. 
 από το εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης δηµοτικού παρατηρούνται  στην ενότητα 8 

(Μέτρηση µηκών µε εκατοστά και χιλιοστά, σ. 28-29) στην ενότητα 10 (Αφαιρέσεις 
διψήφιων και τριψήφιων αριθµών, σ. 32 και 33) ως αφορµήσεις για τη διεξαγωγή του 
µαθήµατος είναι η µέτρηση του ύψους των παιδιών και το µαγαζί της τάξης 
αντίστοιχα. Πράγµα που φανερώνει ότι τα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού έχουν 
µια συνέχεια ως προς την ύλη µε το νηπιαγωγείο και υπάρχει συνάφεια και 
ακολουθία των όσων διδάσκονται τα παιδιά από το νηπιαγωγείο και στις άλλες 
βαθµίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εξάλλου η διαθεµατικότητα στηρίζεται στα 
προσωπικά βιώµατα των παιδιών και όπως τονίζει ο Bloom, το παιδί έχει 
συγκεντρώσει τα ¾ περίπου της ολικής του µάθησης.  
 από το εγχειρίδιο της ∆΄ τάξης του ∆ηµοτικού, όπου περιλαµβάνεται η ενότητα 18 

(Μετρώ το βάρος, σ. 12–13), κατά την οποία τίθεται το ερώτηµα στα παιδιά θέλοντας 
να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση τους σχετικά µε τις µονάδες µέτρησης, όταν 
ζυγίζουµε, προκειµένου να γνωρίσουν τα παιδιά τις τυπικές µονάδες µέτρησης και 
τους συµµιγείς αριθµούς και τα δεκαδικά κλάσµατα. ∆ραστηριότητες σαν κι αυτή 
επαναλαµβάνονται συχνά στο νηπιαγωγείο είτε όταν ασχολούµαστε µε το θέµα 
«Γνωριµία µε το σώµα και τα µέρη του» που ζυγίζονται τα νήπια σε ζυγαριά, είτε 
όταν ζυγίζουµε ποσότητες µε φρούτα, καρπούς, αλεύρι κ.τ.λ.  
 
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω και τα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού είναι κατά 
τέτοιον τρόπο διαρθρωµένα ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί της εκπαίδευσης και 
υποστηρίζουν (Λεµονίδης, 2006: 5-7):  
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 το βιωµατικό τρόπο διδασκαλίας, καθώς «στηρίζεται στη βασική και παιδαγωγική 
και διδακτική αρχή ότι κάποιος µαθαίνει καλύτερα, όταν ενεργοποιείται το 
ενδιαφέρον του για µάθηση», 
 τη διαθεµατικότητα, από την άποψη ότι «…τα µαθηµατικά αποτελούνται από 
αλληλοεξαρτώµενες και αλληλοσυνδεόµενες έννοιες……(δηµιουργώντας)……µια 
ευρεία εννοιολογική βάση, στην οποία η γνώση γίνεται πλουσιότερη και 
πολύπλευρη», 
 τη µάθηση µέσα και έξω από την τάξη, την ορθολογική επικοινωνιακή προσέγγιση, 
δηλαδή ότι «…η µάθηση δεν αποτελεί µόνο ατοµική διαδικασία, αλλά καθορίζεται 
και επηρεάζεται άµεσα από το ευρύτερο κοινωνικό, φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον…», 
 την οµαδική – συνεργατική διδασκαλία, 
 την εξατοµικευµένη διδασκαλία, καθώς «τα παιδιά ενθαρρύνονται να θέσουν τα 
ερωτήµατά τους και να ακολουθήσουν προσωπικούς τρόπους έρευνας…», 
 τη λύση προβλήµατος ως προσέγγιση, καθώς «οι µαθητές ενθαρρύνονται να 
διατυπώνουν δικά τους προβλήµατα, να ερευνούν και να εφαρµόζουν µεθόδους 
έρευνας για τη λύση του προβλήµατος…».  
 
Παρόλα αυτά έντονη είναι και η συνεργασία νηπιαγωγείου – δηµοτικού σχολείου, 
ώστε να επιτυγχάνεται η οµαλή µετάβαση των νηπίων στο περιβάλλον του σχολείου 
µε την πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων µετάβασης. Ένα τέτοιο πρόγραµµα 
διενεργήθηκε το σχολικό έτος 2006 – 07 πειραµατικά µεταξύ του 8ου νηπιαγωγείου 
Κιλκίς και του 2ου δηµοτικού Κιλκίς. Το γνωστικό πεδίο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε 
το σχέδιο εργασίας ήταν η Μελέτη Περιβάλλοντος, χωρίς αυτό να απέκλειε και την 
εµπλοκή στο πρόγραµµα και δραστηριοτήτων αναφορικά µε τη Γλώσσα, τα 
Μαθηµατικά, τη ∆ηµιουργία και έκφραση. Αρχικά έπρεπε να βρεθεί µεταξύ των 
νηπιαγωγών και της δασκάλας ένα κοινό σηµείο, το οποίο θα αποτελούσε την 
αφορµή για την ενθάρρυνση των µαθητών να εµπλακούν στην όλη διαδικασία. 
Αποφασίστηκε µε αφορµή τα περιεχόµενα του σχολικού βιβλίου της Μελέτης 
Περιβάλλοντος το σχέδιο εργασίας να εξελιχθεί γύρω από τη θεµατολογία της 2ης 
ενότητας µε θέµα «Το σχολείο µου». Η παρακίνηση των νηπίων δόθηκε από τα ίδια 
τα νήπια όταν ρωτήθηκαν «ποιος λείπει από την τάξη;» και άρχισαν να λένε και τα 
ονόµατα και άλλων παιδιών που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο την προηγούµενη 
χρονιά. Κάποιο παιδί πετάχτηκε και είπε: «|αυτοί πηγαίνουν στο µεγάλο σχολείο». 
Ένα άλλο παιδί συµπλήρωσε: «Εκεί πηγαίνει και ο αδερφός µου. Όταν µεγαλώσω θα 
πάω και εγώ!» Τα παιδιά ρωτήθηκαν αν γνώριζαν που βρισκόταν το µεγάλο σχολείο, 
ποιο ήταν το όνοµά του, αν θα ήθελαν να το γνωρίσουν και µε ποιο τρόπο θα 
µπορούσαµε να πάµε να δούµε τους φίλους µας. Για τη συλλογή των πληροφοριών 
χρησιµοποιήθηκαν χάρτες της πόλης, βιβλία µε εικόνες, υπολογιστής, όπου είδαµε 
∆ηµοτικά σχολεία και πώς περνούσαν εκεί οι µαθητές.  Μετά από ένα γράµµα που 
στείλαµε στο δηµοτικό, άρχισαν οι επισκέψεις και οι κοινές δραστηριότητες 
(γνωριµία µε το χώρο του σχολείου και έγιναν συγκρίσεις ως προς το µέγεθος του, 
ενώ για την επαλήθευση των υπολογισµών των παιδιών προσπαθήσαµε να 
µετρήσουµε, για παράδειγµα την αίθουσα µε τις πατούσες µας, επισκεφτήκαµε το 
κυλικείο του σχολείου και αγοράσαµε τρόφιµα, τα παιδιά µέσα από εποπτικό υλικό 
είδαν σχολεία στον κόσµο και έκαναν συγκρίσεις, παρατήρησαν οµοιότητες και 
διαφορές µεταξύ των δύο σχολείων και τις κατέγραψαν, παίξαµε οµαδικά παιχνίδια 
στην αυλή του δηµοτικού, φτιάξαµε χάρτες δείχνοντας πού βρίσκεται το κάθε ένα 
σχολείο, και πόσο µακριά βρίσκεται το ένα από το άλλο). Η από κοινού δράση 
βοήθησε τα παιδιά να εξοικειωθούν µε το χώρο του δηµοτικού και µάλιστα όταν 
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έβλεπαν εποπτικό υλικό παρόµοιο µε αυτό του νηπιαγωγείου το έδειχναν και 
συζητούσαν γύρω από αυτό.  
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∆ιδάσκοντας Μαθηµατικά στη Στ΄ τάξη του ∆ηµοτικού: πόση 
προετοιµασία για το Γυµνάσιο είναι απαραίτητη; 
 

Πέτρος Κλιάπης 
 
 

Περίληψη 
Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι διαδικασίες που εµπλέκονται στη µετάβαση των 
µαθητών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο όσον αφορά τα Μαθηµατικά. Εξετάζονται 
τα περιεχόµενα, οι διδακτικές προσεγγίσεις και οι µέθοδοι αξιολόγησης  που 
προτείνονται στο βιβλίο Μαθηµατικά Στ΄ ∆ηµοτικού και Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου. 
 
 
Ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τη µετάβαση 
Το θέµα της µετάβασης από το δηµοτικό στο γυµνάσιο έχει γίνει αντικείµενο πολλών 
ερευνών σε διεθνές επίπεδο (Τζεκάκη κ.ά. 2000, Graham & Hill, 2002, Galton, κ.ά., 
2000, Evangelou, κ.ά. 2008). Οι έρευνες επισηµαίνουν κάποιες βασικές δυσκολίες 
που αφορούν τη µετάβαση από την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε 
µια προσπάθεια συλλογής και συστηµατικής ανάλυσης των ερευνών και της 
υφιστάµενης βιβλιογραφίας η οποία έγινε το 2004 στο Πανεπιστήµιο της νέας 
Ζηλανδίας οι ερευνητές McGee, Ward, Gibbons, & Harlow (2004) προσπάθησαν να 
φωτίσουν το θέµα της µετάβασης από όλες τις πλευρές. Η έρευνά τους 
επικεντρώθηκε τόσο σε θέµατα που σχετίζονται µε τη σχολική επίδοση των παιδιών 
και την προσαρµογή τους στο νέο περιβάλλον, όσο και στα αποτελέσµατα που η 
µετάβαση είχε σε διαφορετικές οµάδες µαθητών. 
 
Οι κυριότεροι παράγοντες που επισηµάνθηκαν και οι οποίοι καθορίζουν τη 
διαδικασία της µετάβασης είναι: Κοινωνική προσαρµογή - Σχολική επίδοση, σχέσεις 
µεταξύ δηµοτικού και Γυµνασίου - Συνέχεια στα αναλυτικά προγράµµατα και οι 
κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες των παιδιών. 
 
Κοινωνική προσαρµογή - Σχολική επίδοση 
Η µετάβαση στην επόµενη βαθµίδα δηµιουργεί άγχος στους µαθητές. Οι 
σηµαντικότεροι λόγοι που αγχώνουν τους µαθητές είναι το νέο σχολικό περιβάλλον, 
η αποµάκρυνση από τους συµµαθητές τους, οι µεγαλύτερες απαιτήσεις για σχολική 
εργασία και ο φόβος για βίαιες παρενοχλήσεις από τα µεγαλύτερα παιδιά (Zeedyck 
κ.ά., 2003). Ωστόσο, αν τους δοθούν από το δηµοτικό οι απαραίτητες πληροφορίες 
και τους προσφερθεί υποστήριξη και δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να 
κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν στο νέο σχολικό περιβάλλον, το άγχος αυτό 
µειώνεται σηµαντικά. Το άγχος συντελεί στη µείωση του ενδιαφέροντος για τα 
σχολικά δρώµενα και σε αύξηση του ενδιαφέροντος για εξωσχολικές δραστηριότητες 
κάτι που επιδρά αρνητικά και στη σχολική επίδοση των µαθητών (Evangelou, κ.ά. 
2008).  
 
Σχέσεις µεταξύ ∆ηµοτικού και Γυµνασίου - Συνέχεια στα αναλυτικά 
προγράµµατα 
Πολλές έρευνες διέκριναν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις προσδοκίες των 
καθηγητών και δασκάλων σχετικά µε τους ίδιους µαθητές (Τζεκάκη κ.ά. 2000, 
Graham & Hill, 2002, Galton, κ.ά., 2000, Evangelou, κ.ά. 2008). Οι καθηγητές 
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έτειναν να υπερτονίζουν τα δικά τους διδακτικά αντικείµενα και, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, αγνόησαν την επίδοση του παιδιού στο δηµοτικό. Αυτό έδινε στους 
νέους µαθητές την αίσθηση πως «ξεκινούν καινούρια µαθήµατα από την αρχή». Η 
απαραίτητη συνέχεια στα αναλυτικά προγράµµατα ανάµεσα στις δύο βαθµίδες, που 
ήταν το ζητούµενο, δεν υπήρξε (McGee κ.ά. 2004) καθώς ελάχιστα γυµνάσια, από 
εκείνα που συµµετείχαν στις έρευνες, συνέχιζαν τις διδακτικές πρακτικές που 
εφαρµόζονταν στο δηµοτικό σχολείο και οι οποίες εστίαζαν στην ενεργοποίηση του 
µαθητή, στην ανακάλυψη της γνώσης και στην εργασία σε οµάδες. Για το λόγο αυτό 
το ενδιαφέρον των παιδιών για τα διδασκόµενα µαθήµατα ήταν χαµηλό. Τα παιδιά 
χρειάστηκαν πολύ καιρό για να καταλάβουν τι περίµεναν οι καθηγητές από αυτά, 
ώστε να είναι προετοιµασµένα για το επίπεδο και το νέο στιλ της εργασίας στο 
γυµνάσιο.  
 
Οι κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες   
Στις έρευνες διαγνώστηκε η ανάγκη να βοηθηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις 
κοινωνικές και προσωπικές τους δεξιότητες (φιλίες αυτοεκτίµηση και εµπιστοσύνη 
στον εαυτό τους). Το γυµνάσιο µπορεί να αξιοποιήσει τους µαθητές των µεγαλύτερων 
τάξεων οι οποίοι µπορούν βοηθήσουν τα παιδιά της Α΄ τάξης να προσαρµοστούν και 
αυτή η στρατηγική θα µετριάσει τις ανησυχίες τόσο των παιδιών όσο και των γονέων, 
αµβλύνοντας τις παιδικές φοβίες. Τα µεγαλύτερα παιδιά του Γυµνασίου πρέπει να 
πάρουν το ρόλο του «µεγαλύτερου αδελφού» καθώς φάνηκε στις έρευνες (McGee 
όπ.π., Evangelou, όπ.π.) ότι τα παιδιά που είχαν µεγαλύτερα αδέλφια στο γυµνάσιο 
πέρασαν από τη µία βαθµίδα στην άλλη πολύ πιο οµαλά από τα παιδιά που δεν είχαν. 
Οι σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές πρέπει να είναι ξεκάθαρες και να δοθούν 
συγκεκριµένες οδηγίες από τους καθηγητές της Α΄ Γυµνασίου ώστε να αποφευχθούν 
εκφοβισµοί ή βίαιες παρενοχλήσεις µεταξύ των παιδιών και κυρίως να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα τους βοηθήσουν να κάνουν 
καινούργιους φίλους. Στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά απέκτησαν καινούριους φίλους 
αυτό αποδείχτηκε σηµαντικός αντισταθµιστικός παράγοντος στις δυσκολίες της 
µετάβασης από την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια. Ακόµη βοήθησε τα παιδιά να 
αποκτήσουν υψηλότερη αυτοεκτίµηση και µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στον εαυτό τους 
στο γυµνάσιο (McGee όπ.π.).  
 
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών  
Με βάση λοιπόν τις παραπάνω έρευνες φαίνεται πως απαιτείται συντονισµός των δύο 
βαθµίδων, κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών, αλλά κυρίως συστηµατική 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των δυο βαθµίδων. Μέσα από την επιµόρφωση 
αυτή θα µπορέσουν να µετριαστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν στη µετάβαση των 
µαθητών από τη µία βαθµίδα στην άλλη. Ωστόσο, έρευνες που έγιναν για να 
διαπιστωθούν οι ανάγκες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια 
προγράµµατος βελτίωση των Μαθηµατικών και των Φυσικών Επιστηµών και στις 
δυο βαθµίδες (Tytler, Groves κ.ά., 2008) διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες επιµόρφωσης 
δασκάλων και καθηγητών δεν συµπίπτουν καθώς  η φιλοσοφία δασκάλων και 
καθηγητών είναι εντελώς διαφορετική. «Οι καθηγητές διδάσκουν µαθήµατα ενώ οι 
δάσκαλοι διδάσκουν παιδιά» (Tytler & Symington, 2008). Έτσι, αναδύονται και οι 
διαφορετικές ανάγκες επιµόρφωσης, καθώς οι γενικές παιδαγωγικές αρχές καλύπτουν 
µεν τις ανάγκες των δασκάλων, δεν αρκούν όµως για να καλύψουν τις θεωρητικές και 
πρακτικές ανάγκες κάθε συγκεκριµένης γνωστικής περιοχής των καθηγητών. 
Απαιτείται εξειδικευµένη επιµόρφωση στους καθηγητές για τη διδασκαλία των 
εξειδικευµένων διδακτικών αντικειµένων τους σε παιδιά. 
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Η µετάβαση σε σχέση  µε τη διδασκαλία των Μαθηµατικών 
Οι δυσκολίες στη µετάβαση των παιδιών όσον αφορά συγκεκριµένες γνωστικές 
περιοχές, όπως τα µαθηµατικά, φαίνεται να συνδέονται α) µε το Γνωστικό επίπεδο: 
Αν δηλαδή έρθουν τα παιδιά στο Γυµνάσιο επαρκώς προετοιµασµένα, ώστε να 
συνεχίσουν οµαλά την πορεία τους στα Μαθηµατικά β) µε τις διαφορετικές πρακτικές 
στη διδασκαλία των Μαθηµατικών στις δυο βαθµίδες.  
 
Σε έρευνες σχετικά µε τις πρακτικές, υπογραµµίζεται πως οι διαφορετικές αντιλήψεις 
δασκάλων και καθηγητών για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών δηµιουργούν 
συνθήκες οι οποίες δεν συνεισφέρουν στην οµαλή µετάβαση (Οικονόµου, 2000, Doig 
κ.ά. 2005).  Έτσι ο Οικονόµου αναφέρει πως: 
Οι καθηγητές εκτιµούν ότι ορισµένες παράµετροι έχουν ισχυρή αρνητική επίδραση στη 
διδασκαλία των Μαθηµατικών και εντοπίζουν το πρόβληµα κατά κύριο λόγο σε 
ευρύτερα εκπαιδευτικά ζητήµατα (έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο, το µάθηµα, 
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο κλπ.) και δευτερευόντως σε ζητήµατα που αφορούν το ίδιο 
το µάθηµα των Μαθηµατικών (ακαταλληλότητα βιβλίου, φοβία µαθηµατικών, όγκος 
της ύλης, δυσκολία των Μαθηµατικών). Σε αντίθεση µε το ∆ηµοτικό σχολεiο, στο 
Γυµνάσιο η παράµετρος που κυριαρχεί είναι «το γενικότερο χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 
των µαθητών» που την ισχυρή αρνητική της επίδραση επισηµαίνει ποσοστό καθηγητών 
που ξεπερνάει το 70% . (Οικονόµου, 2000) 
 
Ο Doig και οι συνεργάτες του, αξιολογώντας τις πρακτικές δασκάλων και καθηγητών 
στη διδασκαλία των Μαθηµατικών, διαπίστωσαν σηµαντικές διαφορές. Σε αντίθεση 
µε τους δασκάλους οι καθηγητές δεν θεωρούσαν σηµαντικά: 

• τη σύνδεση της γνώσης µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών 
• τη δηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος όπου κάθε µαθητής θα έχει κίνητρα 

για προσωπική ενασχόληση και ανακάλυψη της γνώσης  
 
Ενώ οι δάσκαλοι θεωρούσαν µικρής σηµασίας τα σαφή κριτήρια αξιολόγησης για τα 
µαθηµατικά (Doig κ.ά. 2005). 
 
Έτσι, η ζητούµενη συνέχεια στα αναλυτικά προγράµµατα των Μαθηµατικών δεν 
φαίνεται να µπορεί να υπάρξει καθώς δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο στους 
εκπαιδευτικούς και των δυο βαθµίδων, µε ποιον ακριβώς τρόπο πρέπει να γίνεται η 
διδασκαλία τους και πολλοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να εφαρµόσουν κάποια 
από τις συνιστώµενες µεθόδους είτε επειδή δεν έχουν επαρκή εξοικείωση µε τη 
µέθοδο και τα εκπαιδευτικά υλικά που απαιτούνται, είτε επειδή δεν είναι πεπεισµένοι 
πως οι προτεινόµενες µέθοδοι είναι οι πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία. Όµως 
εκτός από τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις διαφορετικές πρακτικές 
διδασκαλίας που εφαρµόζονται ανάµεσα στις δυο βαθµίδες, χρησιµοποιείται και 
διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό µε αποτέλεσµα η όποια συνέχεια να µην µπορεί να 
εφαρµοστεί (Coad & Jones 1999, Howard & Johnson 2004). 
 
Η νέα οργάνωση του µαθηµατικού περιεχοµένου 
Με σκοπό να υπάρξει µια συνέχεια και να οµαλοποιηθεί η µετάβαση στη µαθηµατική 
εκπαίδευση, οι ερευνητές των Μαθηµατικών προτείνουν τα Μαθηµατικά να 
αντιµετωπίζονται σε όλον τον κόσµο σαν µια ανθρώπινη δραστηριότητα που θα 
πρέπει να έχει νόηµα για τους µαθητές και να τους κάνει ικανούς να λύνουν 
προβλήµατα.  
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'Έτσι ακολουθείται το µοντέλο της διδακτικής προσέγγισης το οποίο κινείται από τον 
πραγµατικό κόσµο στην επεξεργασία και σκέψη και από εκεί στην αφαίρεση και 
τυποποίηση, δηλαδή, στη µαθηµατικοποίηση που επιτρέπει ξανά χρήση και 
εφαρµογές στον πραγµατικό κόσµο (Τζεκάκη & ∆εληγιωργάκος 2000).   
 
Η µαθηµατική δραστηριότητα πρέπει να οδηγεί τους µαθητές στις µαθηµατικές 
έννοιες και να τους επιτρέπει να δηµιουργούν και να επεξεργάζονται συµβολικά 
µοντέλα. Η εφαρµογή του µοντέλου αυτού βέβαια, απαιτεί ευέλικτη επεξεργασία της 
πορείας ανάπτυξης των εννοιών και των τρόπων προσέγγισής τους µέσα από 
κατάλληλα επεξεργασµένες δραστηριότητες.  
 
Το βασικό εργαλείο που συστηµατοποιεί τις απαιτούµενες διαδικασίες και τις 
δραστηριότητες ώστε οι εκπαιδευτικοί να µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να 
«οικοδοµήσουν» τη γνώση και όχι απλά να την πάρουν έτοιµη, σύµφωνα µε τις 
επιταγές της νέας παιδαγωγικής, είναι τα αναλυτικά προγράµµατα για τα µαθηµατικά 
τα οποία σήµερα κινούνται στην κατεύθυνση του κάνω Μαθηµατικά δηλαδή συνδέω 
τις εµπειρίες των µαθητών µε την ίδια τη µαθηµατική γνώση. Στην προσέγγιση αυτή 
ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει ότι δεν διδάσκει Μαθηµατικά αλλά καθοδηγεί τους 
µαθητές να αναπτύσσουν µαθηµατικές γνώσεις.  
 
Οι αλλαγές στα προγράµµατα της Μαθηµατικής εκπαίδευσης των τελευταίων 
δεκαετιών σε όλο τον κόσµο άρχισαν να επηρεάζουν και τα Ελληνικά Αναλυτικά 
Προγράµµατα. Έτσι το Υπουργείο Παιδείας, στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος 
Σπουδών των Μαθηµατικών για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
(ΥΠΕΠΘ, 1997), υπογραµµίζει ότι η διαδικασία µάθησης των µαθηµατικών είναι µια 
κατασκευαστική δραστηριότητα (θεωρία της οικοδόµησης της µαθηµατικής γνώσης) 
που πραγµατοποιείται µε την προϋπόθεση ότι η διαδικασία της µάθησης βασίζεται σε 
συγκεκριµένες εµπειρίες του µαθητή. Σύµφωνα µε τις απόψεις αυτές αφενός η έννοια 
του γνωρίζω µαθηµατικά ταυτίζεται µε την έννοια του κάνω µαθηµατικά και 
αφετέρου κεντρικός στόχος της διδασκαλίας είναι η σχέση των µαθηµατικών µε τον 
πραγµατικό κόσµο.  
 
Με βάση τα αναθεωρηµένα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) και το 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) του 2003 το 
Υπουργείο Παιδείας προκήρυξε τη συγγραφή νέων βιβλίων για το ∆ηµοτικό και το 
Γυµνάσιο, τα οποία θα ικανοποιούν τα περιεχόµενα, τους σκοπούς, τους στόχους και 
τη µεθοδολογία της διδασκαλίας του µαθήµατος  των Μαθηµατικών και θα 
βρίσκονται σε αρµονία µε  τα συνηµµένα κριτήρια αξιολόγησης (ΥΠΕΠΘ 2003). 
 
Έτσι από το 2003 ξεκίνησε η διαδικασία συγγραφής νέων εγχειριδίων για τα 
Μαθηµατικά, για τις έξι τάξεις του ∆ηµοτικού και για τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου, 
τα οποία τυπώθηκαν και παραδόθηκαν στα σχολεία το 2006.  
 
Στη συγκεκριµένη εργασία θα εξετάσουµε το βιβλίο των Μαθηµατικών της Στ’  
∆ηµοτικού και το αντίστοιχο βιβλίο της Α΄ Γυµνασίου διερευνώντας τόσο το 
περιεχόµενο, όσο και τις µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης τις οποίες τα δυο 
βιβλία υποστηρίζουν. 
 
α) Περιεχόµενο 
Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών του 2003 υιοθετούν τις σύγχρονες αντιλήψεις 
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σχετικά µε τη διδασκαλία και µάθηση των Μαθηµατικών οι οποίες θεωρούν τα 
Μαθηµατικά όχι µόνο ως το αποτέλεσµα αλλά και τη δραστηριότητα µέσω της 
οποίας παράγεται το αποτέλεσµα αυτό (ΥΠΕΠΘ 2003). Με αυτή την έννοια τα 
Μαθηµατικά δεν αποτελούν µόνο ένα σύστηµα γνώσεων αλλά και µια διαδικασία 
σύλληψης, οργάνωσης και τεκµηρίωσης αυτών των γνώσεων. Για κάθε τάξη η 
διδασκαλία των Μαθηµατικών πρέπει να οργανωθεί στη βάση µιας συνύπαρξης, ενός 
σχεδιασµού κατάλληλων και πλούσιων δραστηριοτήτων και ενός προγραµµατισµού 
µιας επιθυµητής τελικής συµπεριφοράς. Με αυτή τη λογική προσδιορίζουν τους 
ειδικούς στόχους της διδασκαλίας των Μαθηµατικών τόσο στο ∆ηµοτικό όσο και στο 
Γυµνάσιο και ορίζουν τους άξονες του γνωστικού περιεχοµένου για τα βιβλία κάθε 
τάξης. Οι συγκεκριµένοι άξονες για το εγχειρίδιο της Στ΄ ∆ηµοτικού και για το 
εγχειρίδιο της Α΄ Γυµνασίου όπως προσδιορίζονται από τα ΑΠΣ του 2003 είναι οι 
παρακάτω: 
 

Μαθηµατικά Στ΄ ∆ηµοτικού Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου 
Ενότητα  Μαθήµατα Ενότητα Μαθήµατα
Αριθµοί και πράξεις 24 Αριθµητική - Άλγεβρα 11 
Εξισώσεις   5 Εξισώσεις και 

προβλήµατα 
  3 

Λόγοι, Αναλογίες, 
Ποσοστά 

15 Ανάλογα και 
Αντιστρόφως ανάλογα 
ποσά, Ποσοστά 

  8 

Συλλογή και επεξεργασία 
δεδοµένων, Στατιστική 

  4 Θετικοί & αρνητικοί 
αριθµοί 

10 

Μετρήσεις   7 Μετρήσεις (στη 
γεωµετρία) 

 

Γεωµετρία 16 Γεωµετρία 23 
Αριθµός διδακτικών ωρών 
που προβλέπονται: 120 

ΣΥΝΟΛΟ 
71 

Αριθµός διδακτικών 
ωρών που προβλέπονται: 
102 

ΣΥΝΟΛΟ 
60 

 
Εξετάζοντας κανείς τους άξονες του γνωστικού περιεχοµένου για τα δύο βιβλία, όπως 
εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, παρατηρεί πως οι ενότητες είναι κοινές. Το 
µόνο καινούριο στοιχείο που υπάρχει στα µαθηµατικά της Α΄ Γυµνασίου είναι οι 
Θετικοί και Αρνητικοί αριθµοί για τους οποίους αφιερώνονται δέκα µαθήµατα. 
Φαίνεται δηλαδή, πως στην Α΄ Γυµνασίου γίνεται µία προσπάθεια επανάληψης 
ολόκληρης της ύλης της Στ΄ δηµοτικού. Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα: Αυτή η 
επανάληψη γίνεται επειδή οι µαθητές δεν έχουν κατακτήσει τη συγκεκριµένη ύλη, ή η 
ύλη εµπλουτίζεται και δίνεται στους µαθητές σε υψηλότερο επίπεδο;  
 
Κρίνοντας από τον αριθµό των µαθηµάτων κάθε ενότητας στη Στ΄ και στην Α΄ 
Γυµνασίου, βλέπουµε ότι στην Α΄ Γυµνασίου διατίθενται περίπου τα µισά µαθήµατα 
για τις αντίστοιχες ενότητες σε σχέση µε τα µαθήµατα που διατέθηκαν στην Στ΄ 
δηµοτικού. Εξαίρεση αποτελεί η ενότητα της γεωµετρίας για την οποία στο γυµνάσιο 
διατίθενται επτά µαθήµατα περισσότερα από την Στ΄ δηµοτικού ένα ποσοστό περίπου 
40% περισσότερο. Άρα µε βάση την παρατήρηση αυτή, είναι µάλλον δύσκολο να 
εµπλουτιστούν τα αντίστοιχα κεφάλαια και να διδαχτούν στους µαθητές ως 
µαθηµατικά υψηλότερου επιπέδου. 
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Η διαφορά ως προς το σύνολο των διδακτικών ωρών που προβλέπονται για τη 
διδασκαλία όλων των µαθηµάτων κάθε βιβλίου και για τις δυο βαθµίδες είναι σχετικά 
µικρή. Στη Στ΄ ∆ηµοτικού αντιστοιχούν 1,44 ώρες ανά µάθηµα ενώ στην Α΄ 
Γυµνασίου 1,7 ώρες αντίστοιχα.  
 
Εξετάζοντας το βιβλίο της Στ΄ τάξης είναι ξεκάθαρο ότι στην πρώτη ενότητα (24 
µαθήµατα) γίνεται µια επανάληψη όλων των απλών εννοιών της αριθµητικής και της 
γεωµετρίας που έχουν συναντήσει τα παιδιά στις προηγούµενες τάξεις, ενώ στις 
επόµενες ενότητες συµπεριλαµβάνονται µαθηµατικές έννοιες που προετοιµάζουν την 
ανάπτυξη της αλγεβρικής συλλογιστικής και των αλγεβρικών εννοιών. ∆εν φαίνεται 
λοιπόν, από τα περιεχόµενα των δύο βιβλίων, για ποιο λόγο η επανάληψη της ύλης 
της Στ΄ ∆ηµοτικού στο µάθηµα των µαθηµατικών είναι σκόπιµο να γίνει και µάλιστα 
να αφιερωθούν τόσα πολλά µαθήµατα για το σκοπό αυτό.   
 
β) ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 
Και στα δυο βιβλία το παραδοσιακό «δασκαλοκεντρικό» µοντέλο διδασκαλίας 
αµφισβητείται, καθώς ο προσανατολισµός τους είναι µαθητοκεντρικός, ενώ η 
διδασκαλία δεν αφορά µόνο τις γνώσεις, αλλά και τις διαδικασίες µάθησης. Μια νέα 
αντίληψη για τον εκπαιδευτικό προβάλλεται κατά την οποία ο εκπαιδευτικός δεν είναι 
απλός µεταδότης τις γνώσης, αλλά προετοιµάζει και οργανώνει ένα πλαίσιο µέσα στο 
οποίο ο µαθητής κινείται ανακαλύπτοντας τη γνώση. Μέσα στο πλαίσιo αυτό, η 
µαθηµατική εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερο προσανατολισµό και σηµασία και η 
παραδοσιακή διδασκαλία αντικαθίσταται µε το «ανακαλυπτικό µοντέλο» της 
µάθησης δηλαδή µορφές διδακτικής προσέγγισης που στηρίζονται κυρίως στη 
δραστηριοποίηση των µαθητών και την εµπλοκή τους στην αντιµετώπιση ειδικών 
διδακτικών καταστάσεων. Στο ανακαλυπτικό µοντέλο οι στόχοι της Μαθηµατικής 
Εκπαίδευσης επιτυγχάνονται µέσα από την αντιµετώπιση δραστηριοτήτων (Κλιάπης 
& Κασσώτη 2005α) ή/και µέσα από την αντιµετώπιση προβληµάτων (Βανδουλάκης 
κ.ά. 2007). Αντιµετωπίζω µια µαθηµατική δραστηριότητα σηµαίνει αναγνωρίζω µια 
προβληµατική κατάσταση, εικάζω για το αποτέλεσµα, πειραµατίζοµαι, συνθέτω ένα 
συλλογισµό, διατυπώνω µια λύση, ελέγχω τα αποτελέσµατα και αξιολογώ την 
ορθότητά τους σε συνάρτηση µε τις απαντήσεις των συµµαθητών µου και το αρχικό 
πρόβληµα (Κασσώτη κ.ά. 2006). Μέσω της επεξεργασίας κατάλληλων 
δραστηριοτήτων, λοιπόν, οι µαθητές µαθαίνουν να ερευνούν, να αιτιολογούν κατ’ 
αναλογία, να αντιπαρέρχονται αντιπαραθέσεις, να εκτιµούν την ισχύ πιθανών 
λύσεων, να επιχειρηµατολογούν υπέρ της λύσης που προτείνουν και να εκφράζονται 
στη µαθηµατική γλώσσα εκτιµώντας την ισχύ της ως εργαλείο επικοινωνίας. 
 
Αυτή η διαδικασία βέβαια δεν είναι ούτε απλή ούτε αυτοµατοποιηµένη, χρειάζεται 
χρόνος για να προσαρµοστούν και οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός στο νέο τρόπο 
εργασίας και επικοινωνίας ο οποίος υποδεικνύεται στο βιβλίο (Κασσώτη όπ.π.).  
 
Ωστόσο, στην επιστήµη των µαθηµατικών δεν είναι ακόµη ξεκάθαρο ούτε αυστηρά 
προσδιορισµένο ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να «διδάξουµε» 
συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Έτσι σηµαντικά ερωτήµατα αναδύονται σχετικά 
µε την ενασχόληση των µαθηµατικών µε τις δραστηριότητες και την ανακαλυπτική 
µέθοδο διδασκαλίας. Τέτοια ερωτήµατα είναι: Πώς η δραστηριότητα των µαθητών 
τους οδηγεί σε κατασκευές και γενικεύσεις και, κατά συνέπεια, σε έννοιες που 
συνδέονται µε το συγκεκριµένο µαθηµατικό περιεχόµενο που επιδιώκουµε; Πώς η 
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αντιµετώπιση δραστηριοτήτων από τους µαθητές καταφέρνει τελικά να συγκλίνει 
προς µία επιστηµονική γνώση που είναι τα ίδια τα Μαθηµατικά; 
 
Οι απαντήσεις για το βιβλίο της Στ΄ ∆ηµοτικού βρίσκονται στη διδακτική 
µεθοδολογία (Κασσώτη όπ.π.) µε βάση την οποία µέσα από την αντιµετώπιση 
δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους µαθητές του είτε σε µικρές οµάδες 
είτε εταιρικά (ανά δύο) να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις µαθηµατικές γνώσεις 
όπως αυτές στοχοθετούνται στο κάθε µάθηµα. Οι µαθητές διευρύνουν, 
µετασχηµατίζουν ή αναδοµούν την προϋπάρχουσα γνώση, για να οδηγηθούν 
βαθµιαία στην κατάκτηση της νέας γνώσης. Μετά την ολοκλήρωση όλων των 
δραστηριοτήτων, ο δάσκαλος επισηµαίνει τη νέα µαθηµατική γνώση «ενοποιώντας» 
τις απόψεις και τα συµπεράσµατα των µαθητών, «ανακεφαλαιώνοντας» και 
«επισηµοποιώντας» τις γνώσεις που αποκτήθηκαν. 
 
Στο βιβλίο των µαθηµατικών της Α΄ Γυµνασίου η δραστηριότητα δεν αποτελεί το 
αποκλειστικό µέσο µε το οποίο θα περάσουµε στην ανακάλυψη και κατανόηση µιας 
µαθηµατικής έννοιας. Αντί της δραστηριότητας µπορεί να δοθεί στους µαθητές ένα 
πρόβληµα το οποίο αρχικά θα το διαχειριστούν προσεγγίζοντας το διαισθητικά 
κάνοντας εικασίες και υποθέσεις (Βανδουλάκης όπ.π.). Στη συνέχεια θα περάσουν 
από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο δηλαδή από τις εµπειρικές και τις ηθικές 
αντιλήψεις στις θεωρητικές εκφράσεις και στο τρίτο µέρος θα έχει κατακτηθεί η νέα 
έννοια η οποία και πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη λύση προβληµάτων και 
εφαρµογών. Μεθοδολογικά, προτείνεται στον εκπαιδευτικό να καταστρώσει ένα 
«Σχέδιο µαθήµατος» ώστε να οργανώσει τη διδακτέα ύλη, να καθορίσει το στόχο του 
µαθήµατος, να διαλέξει την κατάλληλη µέθοδο, να επιλέξει τις εργασίες που θα 
ανατεθούν στους µαθητές και τέλος, να οργανώσει την ανακεφαλαίωση του 
µαθήµατος τα υλικά και εποπτικά µέσα που θα χρησιµοποιήσει. Σε αντιδιαστολή µε 
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των µαθηµατικών οι συγγραφείς προβάλλουν 
τον σύγχρονο τρόπο υπογραµµίζοντας πως µε το σύγχρονο τρόπο η διδασκαλία 
µπορεί να στηριχτεί στην επίλυση προβλήµατος. Στο σηµείο αυτό γίνεται µία 
προσπάθεια να διευκρινιστεί όρος πρόβληµα όπου παρουσιάζεται το «κλειστό» και το 
«ανοιχτό» πρόβληµα. Ορισµός του ανοικτού προβλήµατος είναι πολύ κοντά στον 
ορισµό της δραστηριότητας που δίνεται στην αρχή του βιβλίου του εκπαιδευτικού. Το 
γεγονός αυτό µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον εκπαιδευτικό ώστε να θεωρεί τη 
δραστηριότητα ως ένα απλό «ανοιχτό» πρόβληµα µαθηµατικών και να οργανώσει τη 
διδασκαλία του σύµφωνα µε τις παραδοσιακές µεθόδους. 
 
Ένα µεγάλο ερώτηµα που προκύπτει και για τις δύο βαθµίδες είναι το κατά πόσο οι 
εκπαιδευτικοί είναι πρόθυµοι να µετακινηθούν από τις «παραδοσιακές» διδακτικές 
προσεγγίσεις και να εφαρµόσουν τις υποδεικνυόµενες πρακτικές στη διδακτική 
πράξη. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως αν και οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας 
εµφανίζονται πρόθυµοι να εφαρµόσουν τις νέες πρακτικές, εµφανίζεται µια αδυναµία 
εκ µέρους τους να διακρίνουν τις διδακτικές διαστάσεις µέσα από τις οποίες 
διαµορφώνονται οι συνθήκες για µια αποτελεσµατική µάθηση µε αποτέλεσµα να 
πριµοδοτούν ή να αξιολογούν επιφυλακτικά αδιακρίτως όλους τους διδακτικούς 
προσανατολισµούς (παραδοσιακούς και σύγχρονους) που τους προσφέρθηκαν 
(Σακονίδης & Κλώθου 2007). Φαίνεται όµως πως µέσα από τη σταδιακή εξοικείωσή 
τους µε τις νέες πρακτικές διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας άρχισαν 
να µετακινούνται από την αντίληψη της διδασκαλίας ως ατοµική υπόθεση σε µιαν 
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αντίληψη όπου η διδασκαλία γίνεται κατανοητή ως πεδίο διερεύνησης των 
φαινοµένων που τη συνθέτουν (Σακονίδης, Πόταρη κ.ά. 2007). 
 
Ενώ οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης φάνηκε να µετακινούνται, έστω 
και αργά, από τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία προς τις νέες διδακτικές πρακτικές, 
δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που να αποδεικνύουν πως συµβαίνει το ίδιο και 
µε τους καθηγητές του Γυµνασίου. Έτσι µένει να αποδειχθεί κατά πόσο οι καθηγητές 
είναι διατεθειµένοι να αλλάξουν τις δικές τους παραδοσιακές πρακτικές και να 
λειτουργήσουν σε ένα νέο µαθησιακό περιβάλλον εκχωρώντας ρόλους και 
αρµοδιότητες στους µαθητές, να προωθήσουν την ανακαλυπτική µάθηση και να 
λειτουργήσουν σε ένα συνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας και µάθησης. 
 
γ) Αξιολόγηση 
Οι δοµή και τα περιεχόµενα στα νέα βιβλίο των Μαθηµατικών είναι σχεδιασµένα 
ώστε να διευκολύνουν  το µαθητή στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και τη 
διαµόρφωση στάσεων, αξιών και συµπεριφορών. Ωστόσο, είναι απαραίτητη µια 
διαδικασία ανατροφοδότησης µε βάση την οποία ο εκπαιδευτικός θα µπορέσει να 
διαπιστώσει τις τυχόν αδυναµίες των µαθητών, να ελέγξει την επίτευξη των στόχων 
που τέθηκαν, να εντοπίσει τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που τυχόν παρουσιαστούν, 
να διαπιστώσει την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύµατος και την ικανότητα επίλυσης 
προβληµάτων και να ερευνήσει την απόκτηση γνώσεων µέσα από διαθεµατικές 
προσεγγίσεις. 
 
Η αξιολόγηση στο βιβλίο της Στ΄ ∆ηµοτικού 
Στο βιβλίο της Στ΄ ∆ηµοτικού ορίζεται πως οι «παραδοσιακές» µέθοδοι ποσοτικής 
αξιολόγησης, όπως για παράδειγµα, τα γραπτά διαγωνίσµατα, τα τεστ, τα κλειστά 
προβλήµατα, οι αλγοριθµικές προσεγγίσεις αποστήθισης, οι ανταγωνιστικές µόνο 
διαδικασίες και όχι οι συνεργατικές, δεν είναι επαρκείς για µια επιστηµονικά 
τεκµηριωµένη αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι µαθητές. 
Προκειµένου να αξιολογηθούν όλες οι διαφορετικές δεξιότητες και η γνώση που 
απεικονίζονται στους στόχους και το περιεχόµενο ενός προγράµµατος σπουδών, 
απαιτούνται ποικίλες µέθοδοι αξιολόγησης, εργαλεία, στρατηγικές, και όργανα.  
Κάθε µάθηµα απαιτεί πλέον ένα ισορροπηµένο «σύστηµα αξιολόγησης» το οποίο να 
συνδυάζει τα διαφορετικά σχήµατα και τις στρατηγικές αξιολόγησης προκειµένου να 
αξιολογηθούν όλοι οι στόχοι οι διαδικασίες και τα περιεχόµενα των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων. Ένα τέτοιο «σύστηµα» χρησιµοποιεί τόσο τυπικές όσο και άτυπες 
µεθόδους αξιολόγησης (Κλιάπης & Κασσώτη 2005β). 
 
Οι άτυπες µέθοδοι αξιολόγησης, στο βιβλίο της Στ΄ ∆ηµοτικού, περιλαµβάνουν την 
παρατήρηση των µαθητών καθώς αυτοί εργάζονται (ατοµικά ή ως µέλη µιας οµάδας), 
τη συλλογή και εξέταση των φύλλων εργασίας τους και την υποβολή ερωτήσεων 
κατανόησης του µαθήµατος στους µαθητές. Η άτυπη αξιολόγηση βρίσκεται σε 
εξέλιξη σε καθηµερινή βάση καθώς ο δάσκαλος αξιολογεί συνεχώς την πορεία της 
διδασκαλίας και τους µαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όταν αυτοί ρωτούν ή 
απαντούν στις ερωτήσεις του και σύµφωνα µε τις απαντήσεις των µαθητών του 
διαµορφώνει την πορεία της διδασκαλίας του. Σε κάθε δραστηριότητα στα µαθήµατα 
του βιβλίου των µαθηµατικών της Στ΄ ∆ηµοτικού υπάρχουν συγκεκριµένες ερωτήσεις 
για άτυπη αξιολόγηση όπου ο εκπαιδευτικός συλλέγει πληροφορίες για το τι µαθαίνει 
κάθε µαθητής. Επιπλέον προτείνονται στους εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιήσουν το  
«φάκελο εργασιών του µαθητή» (portfolio) ο οποίος αποτελεί εργαλείο που µπορεί να 
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βοηθήσει στην  αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση του µαθητή καθώς συγκεντρώνει τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τις εργασίες του κάθε µαθητή για µια χρονική 
περίοδο και µπορεί να περιέχει υλικό που κατασκεύασε ο µαθητής ή φωτογραφίες 
που καταγράφουν τις δραστηριότητες και τα προγράµµατα στα οποία συµµετείχε. 
 
Αντίθετα µε τις άτυπες, οι τυπικές µορφές αξιολόγησης έχουν σαν στόχο να 
µετρήσουν την επίδοση των µαθητών σε δραστηριότητες που απαιτούν µαθηµατική 
σκέψη και στην αναζήτηση ενός αποτελέσµατος.  Οι τυπικές µορφές αξιολόγησης 
θέτουν ως προϋπόθεση οι µαθητές να διατυπώνουν προβλήµατα, να βρίσκουν 
διάφορες λύσεις και να ερµηνεύουν τα αποτελέσµατα.  Για την τυπική µορφή της 
αξιολόγησης στο βιβλίο της Στ΄ ∆ηµοτικού χρησιµοποιούνται τα εξής: 

• Ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα οι οποίες υπάρχουν στο Τετράδιο 
Εργασιών και στα Κριτήρια αξιολόγησης  

• Ανοιχτές ερωτήσεις (στα Κριτήρια αξιολόγησης) Σύντοµες έρευνες (στο 
Τετράδιο Εργασιών) Σχέδια εργασίας (Projects) που περιέχονται στο Τετράδιο 
Εργασιών. 

. 
Η αξιολόγηση στο βιβλίο της Α΄ Γυµνασίου 
Στα µαθηµατικά της Α΄ Γυµνασίου ορίζεται πως µε την αξιολόγηση γίνεται 
προσπάθεια να διαπιστωθεί ο βαθµός επίτευξης των διδακτικών στόχων, η 
καταλληλότητα της µεθοδολογίας, η συνεργασία που επιτεύχθηκε, η διαθεµατική 
προσέγγιση, η αξιοποίηση πολλών και διαφορετικών πηγών, η ανάπτυξη συνθετικής 
και δηµιουργικής ικανότητας αυτενέργειας και πρωτοβουλιών, και το ενδιαφέρον που 
έδειξαν οι µαθητές (Βανδουλάκης όπ.π.).         
 
Αν και ορίζεται επακριβώς τι πρέπει να αξιολογηθεί, ωστόσο δεν δίνονται σε κανένα 
σηµείο προτάσεις για την αξιολόγηση της διδασκαλίας. Στα συγκεκριµένα 
παραδείγµατα σχεδιασµού της διδασκαλίας που παρουσιάζονται στο βιβλίο του 
εκπαιδευτικού αναλύεται ο τρόπος αντιµετώπισης των δραστηριοτήτων, προτείνονται 
παραδείγµατα και εφαρµογές από το βιβλίο, προτείνονται ασκήσεις προβλήµατα ή 
δραστηριότητες για το σπίτι αλλά δεν προτείνεται αξιολόγηση. Προφανώς η 
αξιολόγηση εξαντλείται στην προφορική εξέταση, στα διαγωνίσµατα του τριµήνου 
και στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του έτους. 
 
Συµπέρασµα 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε φαίνεται πως τα δύο βιβλία µαθηµατικών της Στ΄ 
δηµοτικού και της Α΄ Γυµνασίου παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία κυρίως όσον 
αφορά το περιεχόµενο και την οργάνωση της ύλης µε µικρές διαφοροποιήσεις όσον 
αφορά τις προτεινόµενες διδακτικές προσεγγίσεις.   
 
Και τα δυο βιβλία ασπάζονται το ίδιο µοντέλο µάθησης το οποίο στηρίζεται στις 
ανοιχτές διδακτικές προσεγγίσεις και τη διερευνητική µάθηση στα µαθηµατικά. 
Ωστόσο το βιβλίο της Α΄ Γυµνασίου δεν είναι επαρκώς καθοδηγητικό ως προς το νέο 
τρόπο διδασκαλίας και έτσι επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διολισθαίνει σε πιο 
παραδοσιακά διδακτικά µοντέλα ιδίως στην αξιολόγηση η οποία χρησιµοποιείται ως 
εργαλείο συλλογής στοιχείων που σχετίζονται µε την επίδοση των µαθητών.  
 
Μέσα από την ανάλυση των περιεχοµένων, των διδακτικών προσεγγίσεων και των 
µεθόδων αξιολόγησης και στα δύο βιβλία δεν ήταν δυνατόν να δοθεί µία πειστική 
ερµηνεία για το λόγο της επανάληψης της ύλης της Στ΄ δηµοτικού στην Α΄ 
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Γυµνασίου. Για να δοθεί µία πειστική απάντηση στο θέµα αυτό θα ήταν χρήσιµη µία 
ανάλυση των αναλυτικών προγραµµάτων των µαθηµατικών ώστε να αναδυθούν οι 
λόγοι για τους οποίους οι σπειροειδείς η διάταξη της ύλης η οποία έχει επιλεγεί στο 
δηµοτικό συνεχίζεται και στη µετάβαση στο Γυµνάσιο ως η πλέον αποδοτική για την 
µάθηση των µαθηµατικών.  
 
Έτσι λοιπόν η µετάβαση των µαθητών από τη µια βαθµίδα στην άλλη πέρα από την 
κοινωνική διάσταση έχει και δυο επιµέρους διαστάσεις εξεταζόµενη υπό το πρίσµα 
των Μαθηµατικών: τη γνωστική διάσταση και τη µεθοδολογική διάσταση.      
 
Όσον αφορά το γνωστικό κοµµάτι: θα φτάσουν τα παιδιά στο γυµνάσιο επαρκώς 
προετοιµασµένα ώστε να συνεχίσουν οµαλά την πορεία τους στα µαθηµατικά;   
Φαίνεται πως η δουλειά που γίνεται στην Στ΄ δηµοτικού βρίσκεται στη σωστή 
κατεύθυνση της προετοιµασίας των παιδιών για το πέρασµα από την αριθµητική στη 
στοιχειώδη Άλγεβρα. Από την άλλη πλευρά η πολύµηνη επανάληψη στην οποία 
υποχρεώνουν τους µαθητές τα βιβλία της Α΄ Γυµνασίου µπορεί να λειτουργήσει σαν 
ανασταλτικός παράγοντας για τους µαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν να ασχολούνται 
µε «µαθηµατικά που τους είναι ήδη γνωστά».    
 
Μεθοδολογικά: συνεχίζεται στο γυµνάσιο η µαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης 
στην οποία επικεντρώνονται, λιγότερο η περισσότερο, οι δάσκαλοι του δηµοτικού;   
Στο σηµείο αυτό φαίνεται να υπάρχουν οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις ανάµεσα 
στις δύο βαθµίδες. Οι µαθητές περνούν από µία βαθµίδα όπου βασικό στοιχείο στη 
διδασκαλία είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων, η διερεύνηση και οι 
καλλιέργεια στρατηγικών σε µια βαθµίδα όπου αυτά φαίνεται να έχουν λιγότερη 
σηµασία. Εδώ κυριαρχούν πράγµατα, όπως η εξέταση, τα διαγωνίσµατα και οι 
εξετάσεις στο τέλος του έτους. ∆υστυχώς έχουµε λίγα ερευνητικά δεδοµένα (Γκίνης 
κ.ά. 2007) τα οποία να µας δείχνουν τη µετακίνηση (η µη) της διδακτικής 
προσέγγισης στο γυµνάσιο από το παραδοσιακό σε ένα πιο σύγχρονο διδακτικό 
µοντέλο αλλά η αίσθησή µας είναι πως είναι µάλλον δύσκολο να αλλάξουν οι 
παραδοσιακές προσεγγίσεις επειδή αναφέρονται ως «παραδοσιακές» στο βιβλίο του 
εκπαιδευτικού της Α΄ Γυµνασίου.   
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Η µετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό και από το ∆ηµοτικό 
στο Γυµνάσιο και η παράλληλη προετοιµασία για τη διευκόλυνσή της  

  
Αλέξανδρος Κόπτσης, Αλεξάνδρα Νάκου  

 
 

1.Η µετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
1.1 Ο Ρόλος της µετάβασης 
Το Νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σηµαντικό σταθµό στη ζωή των παιδιών και ένα 
σηµαντικό πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης και αγωγής.  
 
Συγχρόνως είναι µία  περίοδος αποµάκρυνσής των νηπίων από την ασφάλεια της 
οικογενειακής θαλπωρής και απόπειρας της πρώτης εξωοικογενειακής 
κοινωνικοποίησης, µε ταυτόχρονη εισαγωγή στα πρώτα εκπαιδευτικά βήµατα. 
 
Το Νηπιαγωγείο κατέχει σηµαντικό ρόλο στην προετοιµασία των νηπίων για τη σχολική 
ζωή, αφού τους δίνει τα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται µε ευελιξία σε 
ένα ευρύ φάσµα ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  
 
Στην Ψυχολογία η έννοια της µετάβασης ορίζεται ως το «πέρασµα» από µια δοµηµένη σε 
µια σχετικά «ανοιχτή» ως προς τη δοµή της φάση ζωής . H µετάβαση, µε τη σηµασία του 
περάσµατος από έναν «γνωστό» σε έναν «άγνωστο κόσµο», εµπεριέχει σύνθετες και 
διαδοχικές διαδικασίες αλλαγών που επηρεάζουν το συνολικό φάσµα της ατοµικής και 
κοινωνικής ζωής. Έτσι,  για παράδειγµα η µετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο σηµατοδοτεί ένα νέο και σηµαντικό στάδιο εξέλιξης τόσο του ίδιου του παιδιού 
όσο και της οικογένειάς του και γι΄ αυτό θεωρείται µια από τις κρισιµότερες περιόδους 
της παιδικής ηλικίας.  
 
Η περίοδος αυτή σηµατοδοτεί ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητα του 
παιδιού όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, εκθέτοντάς το σε µια 
µεγάλη ποικιλία απαιτήσεων (γνωστικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών). Οι 
συνηθέστερες αλλαγές που έχουν να αντιµετωπίσουν τα παιδιά είναι οι παρακάτω: 

α) η αύξηση του αριθµού των µαθητών µέσα στην τάξη,  
β) το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα διαµονής τους µέσα στην τάξη,  
γ) οι αλλαγές στον τύπο και το βαθµό εµπλοκής των γονέων,  
δ) η αύξηση προσδοκιών για ατοµική εργασία,  
ε) η λιγότερη ατοµική βοήθεια µε την παράλληλη συναισθηµατική υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού,  
στ) το διαφορετικό περιεχόµενο προγράµµατος,  
ζ) η διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και προσέγγισης των µαθητών από τον  
εκπαιδευτικό.   

 
Η αδυναµία προσαρµογής των παιδιών στις νέες αλλαγές, κατά τη διάρκεια αυτής της 
σχολικής περιόδου, µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην περαιτέρω 
ακαδηµαϊκή εξέλιξή τους, την κοινωνικοποίησή τους αλλά και στη διαµόρφωση 
βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους12.  
 

                                                 
12 Μπαγάκης et al., 2006; Entwisle & Alexander, 1998 
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Η συνέπεια, η συνέχεια και η σταθερότητα στους παιδαγωγικούς σκοπούς, καθώς επίσης 
και η συµφωνία νηπιαγωγείου, δηµοτικού και γονέων στις βασικές θέσεις αγωγής 
θεωρήθηκε ότι εµποδίζουν τα ρήγµατα της µετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό 
σχολείο. Κατά συνέπεια η µετάβαση παίζει καθοριστικό µεσολαβητικό ρόλο στην 
προσαρµογή του παιδιού και έχει ως στόχο να υποβοηθήσει τα νήπια να υιοθετήσουν µια 
θετική στάση απέναντι στον κόσµο του σχολείου.   
 
1.2 Η  επιτυχής µετάβαση των νηπίων   
Η οµαλή µετάβαση των νηπίων στο δηµοτικό επιτυγχάνεται όταν οι άµεσα εµπλεκόµενοι 
φορείς, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθµίδων και οι γονείς λάβουν υπόψη τους 
στις ενέργειες και στα προγράµµατα που σχεδιάζουν τα παρακάτω: 

• την παροχή συνέχειας στη µάθηση µέσα από το σχεδιασµό αναπτυξιακά 
κατάλληλων προγραµµάτων συνεργασίας και ωρών κοινής εργασίας  για 
παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρώτης δηµοτικού, 

• τη διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των 
εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων 

• την προετοιµασία των παιδιών για τη µετάβαση µέσα από ποικίλες δράσεις, 
επισκέψεις αλλά και ευκαιρίες για επικοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 
χρήση διαφόρων µέσων και κυρίως για αποµακρυσµένες περιοχές και 
νηπιαγωγεία µε τη χρήση του υπολογιστή ως ένα µέσο επικοινωνίας και 
προσέγγισης του κόσµου έξω από το νηπιαγωγείο.  

• την εµπλοκή των γονέων στη διαδικασία της µετάβασης, δηµιουργώντας µια 
κοινωνία ενεργή στη σχολική ζωή και των δύο βαθµίδων. 

• την ανάπτυξη και την καλλιέργεια θετικών, αµοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας 
µεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων. 

 
Πολλές φορές, προκειµένου να οργανωθούν δράσεις µετάβασης υιοθετείται ένα 
συγκεκριµένο µοντέλο. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο βασικά µοντέλα: 

α. Το µοντέλο των ικανοτήτων, όπου αξιολογείται µία πετυχηµένη µετάβαση 
ανάλογα µε την ηλικία, το επίπεδο ωρίµανσης του παιδιού αλλά και τις γνώσεις και 
τις ικανότητες που έχει αποκτήσει.  

β. Το αναπτυξιακό οικολογικό µοντέλο, που υιοθετείται πιο συχνά, αφού 
αντιµετωπίζει το νήπιο ολικά, εµπλέκοντας στη διαδικασία µετάβασης τόσο το 
σχολικό περιβάλλον όσο και το οικογενειακό.    
 
Το αναπτυξιακό οικολογικό µοντέλο λαµβάνει υπόψη τη σταθερότητα και τη 
δυναµική των σχέσεων µεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, καθώς το παιδί 
µετακινείται από το νηπιαγωγείο προς το δηµοτικό σχολείο.  
 
Η Μετάβαση στο σχολείο, σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, σηµαίνει όλες εκείνες τις 
στρατηγικές και διαδικασίες που σκοπό έχουν  α) τη διασφάλιση της οµαλής εισόδου 
και προσαρµογής των νηπίων στο δηµοτικό σχολείο, β) την παροχή συνέχειας µέσα 
από δραστηριότητες που γεφυρώνουν το χάσµα µεταξύ σπιτιού νηπιαγωγείου και 
δηµοτικού σχολείου, και γ) τη σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού µε τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τις υπηρεσίες γονεïκής υποστήριξης και του συστήµατος προσχολικής 
εκπαίδευσης.   
 
Τα νήπια είναι έτοιµα να ακολουθήσουν επιτυχηµένες µαθησιακές εµπειρίες στο 
∆ηµοτικό Σχολείο, όταν υπάρχει µια θετική αλληλεπίδραση ανάµεσα στα 
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αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχολικές πρακτικές και την 
οικογενειακή και κοινοτική υποστήριξη13 . 
 
Η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο είναι σηµαντική για όλους 
όσους εµπλέκονται στην φροντίδα και εκπαίδευση των νηπίων.  
 
Ο ρόλος των νηπιαγωγών στη διαδικασία της µετάβασης είναι σηµαντικός, αφού 
αποτελεί το συνδετικό κρίκο για όλη τη δράση, φέρνοντας σε επικοινωνία το 
νηπιαγωγείο µε το δηµοτικό σχολείο.  
 
Οι ευεργετικές ενέργειες προγραµµάτων σύνδεσης των δύο αυτών βαθµίδων 
συντελούν ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν: 

• τις προηγούµενες εκπαιδευτικές εµπειρίες τους 
• την αυτοπεποίθησή τους 
• ετοιµότητα σε νέες εµπειρίες 
• τις σχέσεις τους µε τα άλλα παιδιά ή εκπαιδευτικούς 
• εµπιστοσύνη µε τους εκπαιδευτικούς αλλά και ικανότητα συνεργασίας τόσο 

µε συνοµηλίκους, όσο και µε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας.  
 
Παράλληλα, η συνεργασία και η εµπλοκή των γονέων σε τέτοια προγράµµατα 
αυτόµατα αυξάνει την εµπιστοσύνη των παιδιών στις ικανότητές τους.  
 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί συνεργαζόµενοι θεµελιώνουν γέφυρες επικοινωνίας ανάµεσα 
σε δύο σχολικές µονάδες της ίδιας βαθµίδας, ουσιαστικά όµως θέτουν τις βάσεις για 
νέες µορφές συνεργασίας και εκπαιδευτικής παρέµβασης.  
 
1.3 Αποτελεσµατικές δραστηριότητες µετάβασης 
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. Φ. 50/  92 /  57655   / Γ1/ 5 -6-2007 εγκύκλιο του 
Υπ.Ε.Π.Θ. οι δραστηριότητες µετάβασης επικεντρώνονται στις ακόλουθες 
ενδεικτικές ενέργειες και δράσεις: 

• επισκέψεις γνωριµίας και εξοικείωσης των παιδιών του Νηπιαγωγείου µε τους 
χώρους, τα πρόσωπα, τις εκπαιδευτικές µεθόδους και τις δραστηριότητες της 
Α’ Τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων, 

• ανάπτυξη θεµατικών σχεδίων εργασίας (projects) από τα νήπια ή και από 
συνεργαζόµενους µαθητές και εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων και δηµοτικών, 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της οµαλής µετάβασης των νηπίων από το 
Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο,  

• ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των γονέων καθώς και των φορέων της 
τοπικής κοινωνίας, σε σχέση µε την εκπαιδευτική  διαδικασία µετάβασης των 
νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό, µέσω τακτών ανοικτών 
συναντήσεων, στις οποίες θα γίνεται  κατάθεση και επεξεργασία απόψεων, µε  
στόχο την προετοιµασία των γονέων  για το νέο τους ρόλο ως γονείς µαθητών 
του ∆ηµοτικού Σχολείου,  

• οργάνωση εκθέσεων, θεατρικών δρώµενων και άλλων εκδηλώσεων των 
νηπίων των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων ή από συνεργαζόµενους µαθητές 
Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου,  

• δράσεις για την έγκαιρη διάγνωση των µαθησιακών ή άλλων δυσκολιών  που 
πιθανόν να αντιµετωπίζουν  τα νήπια καθώς  και  εφαρµογή µέτρων στήριξης 

                                                 
13 Pianta &Kraft-Sayre, 2003 
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µε τη συνεργασία των νηπιαγωγών, του Κ∆ΑΥ, των γονέων και άλλων 
φορέων του ΥΠΕΠΘ. 14 
 

1.4 Γονείς και µετάβαση- Πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους 
Καλό θα ήταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι γονείς να προετοιµάσουν 
ψυχολογικά το παιδί. Το πιο απλό πράγµα που µπορούν να κάνουν είναι να του 
µιλήσουν µε θετικά λόγια  για το δηµοτικό σχολείο. Θα πρέπει να απαντούµε µε 
απόλυτη ειλικρίνεια σε ερωτήσεις που θα θέτει το παιδί προσπαθώντας να του 
λύνουµε όλες τις απορίες του ώστε να µην έχει αµφιβολίες για το τι θα συναντήσει.   
 
Οι συνηθισµένες ερωτήσεις που θέτουν τα παιδιά είναι: «Γιατί να πάω σε άλλο 
σχολείο; Μ’ αρέσει αυτό που είµαι» «Τι παιχνίδια θα υπάρχουν στο καινούργιο µου 
σχολείο;», «Θα έχω τα ίδια παιδιά στην τάξη µου;», «Που θα είναι οι συµµαθητές 
µου; Μήπως χάσω τους φίλους µου;» 
 
Μια καλή πρόταση είναι να επισκεφθούν οι γονείς µαζί µε τα παιδιά το νέο σχολείο 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή εν πάση περιπτώσει πριν την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς (περίοδος 1/9–10/9) ώστε το παιδί να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον.  
 
Είναι σηµαντικό για το παιδί να µπορεί να ανεξαρτητοποιείται σε σχέση µε απλές 
καθηµερινές δραστηριότητες για τις οποίες βασιζόταν στη βοήθεια των γονιών.  
 
Το µαθησιακό περιβάλλον του σχολείου δεν πρέπει να είναι καθόλου ανταγωνιστικό. 
Αντιθέτως να είναι συνεργατικό και  προσαρµοσµένο στους διαφορετικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης των παιδιών. 
 
Τα παιδιά είναι όλα διαφορετικά. Για κάποια από αυτά η παρουσία του γονέα µπορεί 
να είναι σηµαντική. Για άλλα, όχι. Εάν το παιδί το ζητάει επίµονα, καλό θα είναι να 
επιτρέψουµε να το συνοδέψει ο γονέας, αλλά αυτό δεν είναι καλό να συνεχιστεί για 
περισσότερες από 2-3 ηµέρες.  
 
2. Η µετάβαση από το ∆ηµοτικό σχολείο στο Γυµνάσιο 
2.1 Ο Ρόλος της Μετάβασης  
Μετάβαση είναι, όπως ελέχθη, το «πέρασµα» από µια γνωστή κατάσταση σε µια 
άλλη, άγνωστη. Οι µεταβάσεις µπορεί ν’ αφορούν την προσωπική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική ή επαγγελµατική µας ζωή15, όπως π.χ. είναι η µετάβαση από το 
Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό16, από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, η µετάβαση από την 
παιδική στην εφηβική ηλικία, η µετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας αλλά 
και η µετεγκατάσταση σε άλλη πόλη ή χώρα17 κτλ. 
 
Ο άνθρωπος φαίνεται να έχει την τάση ν’ αντιστέκεται στην αλλαγή και στο 
καινούργιο, να κλείνεται στο γνωστό και το καθιερωµένο σε µια προσπάθεια του να 
διατηρήσει αυτό που ήδη γνωρίζει καλά και εποµένως δεν του δηµιουργεί αίσθηση 
απειλής.  
 
                                                 
14 ΥΠΕΠΘ: Φ. 50/  92 /  57655   / Γ1/5-6-2007 Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο ολοήµερο 
νηπιαγωγείο 
15 Mögel,1984,158 
16 Κιτσαράς 1991,155, Ματσαγγούρας,2003,213 
17 Κακαβούλης ,1993,64 
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Όταν λοιπόν αναγκαστεί εκ των πραγµάτων να µεταβεί από κάτι γνωστό σε κάτι 
άγνωστο περνάει συνήθως από διάφορα στάδια, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Σοκ της αλλαγής 
2. ∆ιάθεση να παραµείνει στο παλιό. Στο στάδιο αυτό, νιώθει προσωρινά ν’ 

ανεβαίνει λιγάκι η αυτοεκτίµησή του, καθώς πιστεύει ότι έχει δίκιο που 
αρνείται την αλλαγή 

3. Κατάθλιψη και πτώση αυτοεκτίµησης, όταν συνειδητοποιείται ότι η 
αλλαγή είναι αναπόφευκτη 

4. ∆ιάθεση παραίτησης και µεγαλύτερη πτώση αυτοεκτίµησης,  
5. Αναγκαστικός δαµασµός του καινούργιου. 
6. Εσωτερίκευση της εµπειρίας του καινούργιου µε αποτέλεσµα  θετικότερη 

αυτοαντίληψη και αυτοεκίµηση. 
 
Τα συναισθήµατα αυτά, πρέπει να σηµειωθεί, ποικίλλουν ανάλογα µε την 
προσωπικότητα του ατόµου, το είδος της µετάβασης, τις προηγούµενες εµπειρίες του 
και δεν ακολουθούν πάντα αυτή τη σειρά. Επίσης τα συναισθήµατα που νιώθει κανείς 
µπροστά στην αλλαγή µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν η µετάβαση 
ήταν ανεπιθύµητη ή αν την επιδίωκε το άτοµο όπως π.χ. αλλαγή κατοικίας. 
 
Για να διανύει κανείς µε σύνεση και ωριµότητα τα διάφορα µεταβατικά στάδια -στις 
µικρότερες ηλικίες το ρόλο αυτό διαδραµατίζει κυρίως η οικογένεια- στην προσωπική 
του ζωή, στις σπουδές, στην εργασία, είναι σκόπιµο να είναι κατάλληλα 
προετοιµασµένος γι’ αυτά και να έχει αναπτύξει κάποιες δεξιότητες όπως αυτές της 
ευελιξίας, της λήψης αποφάσεων, της αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης των 
πληροφοριών κ.ά.  
 
Κατάλληλη προετοιµασία για τις διάφορες αλλαγές σηµαίνει πάνω απ’ όλα «γνωρίζω 
και κατανοώ όσα συµβαίνουν γύρω µου και µέσα µου» υιοθετώντας µια κριτική 
στάση, ώστε να µην προσαρµόζοµαι παθητικά και άκριτα στις διάφορες καταστάσεις 
αλλά να τις διερευνώ και να δρω έτσι ώστε να τις µεταβάλλω ανάλογα µε τις ανάγκες 
και τους στόχους µου. Μόνον έτσι οι διάφορες µεταβάσεις µετατρέπονται σε 
ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Εξάλλου σε µια διαδικασία 
αυτοµόρφωσης και «δια βίου» παιδείας πρέπει να δίνεται έµφαση στην ολική 
ανάπτυξη του ατόµου.  
 
Η οικογένεια, το σχολείο αλλά και άλλοι φορείς, οφείλουν να υποστηρίζουν – µε 
κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, µε θέσπιση νόµων, µε παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών κλπ- τα νέα άτοµα στις διάφορες κρίσιµες φάσεις µετάβασης. 
 
2.2 Η σπουδαιότητα της µετάβασης 
Έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο θέµα εισηγούνται πως ένα σηµαντικό ποσοστό των 
παιδιών  που µετακινούνται από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο  βρίσκουν εξαιρετικά 
δύσκολη την προσαρµογή στο νέο σχολικό περιβάλλον, κοινωνικά και διανοητικά, 
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, αν όχι για πάντα.  
 
Ταυτόχρονα, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών φαίνεται πως 
προσαρµόζεται τελικά στη νέα βαθµίδα εκπαίδευσης, αυτή η προσαρµογή αφορά 
περισσότερο την υφιστάµενη κατάσταση πραγµάτων µε την ανεπίσηµη κουλτούρα 
του Γυµνασίου και λιγότερο µια επιθυµητή οµαλή µετάβαση από τη µια τάξη στην 
άλλη µέσα στο νέο σχολείο. Μέσα από την έρευνα προκύπτει ότι το κύριο µέληµα 
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των µαθητών είναι η κοινωνική τους ένταξη µέσα στο νέο περιβάλλον, ενώ ιδιαίτερη 
σηµασία γι’ αυτούς έχουν οι παραπρογραµµατικές δραστηριότητες και οι κοινωνικές 
ή συναισθηµατικές έγνοιες. 
 
Στα αρνητικά συναισθήµατα των µαθητών καταγράφονται το «να χάσουν τους φίλους 
τους» αλλά και τα «διαγωνίσµατα», τα οποία δεν αποτελούν συνηθισµένη εµπειρία 
στο ∆ηµοτικό, ιδιαίτερα τα απροειδοποίητα. Παράλληλα, ανησυχία τους προκαλεί 
και το συναίσθηµα «να είναι οι πιο αδύνατοι στα µαθήµατα» αλλά και οι «αποβολές», 
οι οποίες ως αρνητικό συναίσθηµα είναι πιο έντονο στα κορίτσια παρά στα αγόρια. 
 
Όσον αφορά τις αρνητικές προσδοκίες οι ακαδηµαϊκές έγνοιες προηγούνται τώρα 
εκείνων στον κοινωνικό τοµέα, παρότι στην πορεία φαίνεται να αναµιγνύονται. Κάτι 
άλλο αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως τα συναισθήµατα των παιδιών, όταν πάνε 
στο Γυµνάσιο, καθίστανται πιο έντονα, µε αποτέλεσµα, τόσο η ευχαρίστησή τους όσο 
και οι επιφυλάξεις τους να αυξάνονται αισθητά. Σχετικά µε τις καταστάσεις που 
δίνουν στα παιδιά ικανοποίηση, αναφέρονται η κοινωνική τους προσαρµογή και τα 
δηµιουργικά µαθήµατα.  
 
Όσον αφορά την αυτοϊδέα τους, τα ευρήµατα καταδεικνύουν ότι η µετάβαση από την 
πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει ένα αντίκτυπο πάνω της, που ως 
επί το πλείστον είναι δυσµενής. 
 
Επίσης τονίζεται ότι αν και κανένα Γυµνάσιο δε φαίνεται να έχει ένα συνεπές 
Πρόγραµµα Υποδοχής των µαθητών του ∆ηµοτικού, αρκετές από τις εκδηλώσεις που 
διεξάγονται στα Γυµνάσια θα µπορούσαν να ενταχθούν µέσα στην περιοχή αυτής της 
δραστηριότητας.  
 
Για το ξεπέρασµα αυτής της κατάστασης προτείνεται ένα Πρόγραµµα Υποδοχής των 
µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου από το Γυµνάσιο, το οποίο θα αντιµετωπίζει τα 
προβλήµατα της αλλαγής σχολείου και τα προβλήµατα της µετάβασης του µαθητή 
στο Γυµνάσιο, στους ακόλουθους τοµείς: 

1. Αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών της ∆ηµοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης.   

2. Γνωριµία και επαφή των τελειοφοίτων µαθητών του ∆ηµοτικού µε το 
µελλοντικό τους σχολείο. 

3. Εµπλοκή των γονιών στη διαδικασία αλλαγής σχολείου.  
4. Τεκµηριωµένη ενηµέρωση των µαθητών του ∆ηµοτικού για τις 

προκλήσεις του Γυµνασίου. 
5. Εξασφάλιση εξατοµικευµένων πληροφοριών για τους πρωτοετείς µαθητές 

του Γυµνασίου. 
6. Οργάνωση συστήµατος στήριξης για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, για παιδιά 

µε λειτουργικό αναλφαβητισµό και για παιδιά µε διαφορετική εθνική 
καταγωγή (∆ιαπολιτισµική  Εκπαίδευση). 

7. Αποτελεσµατική λειτουργία συστήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας από την 
Ανώτερη Οµάδα ∆ιεύθυνσης. 

8. ∆ηµιουργία µαθησιακού κλίµατος µέσα από ένα σύστηµα θετικής 
πειθαρχίας. 

9. Πρόγραµµα προσωπικής, κοινωνικής και υγιεινής αγωγής. 
10. ∆ηµιουργία ενεργών πολιτών, µέσα από ένα Πρόγραµµα Προσωπικής και 

Κοινωνικής  Αγωγής. 
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2.3 Στάση γονέων 
Όσον αφορά τη στάση των γονιών για τη µετάβαση των µαθητών προς τη Μέση 
Εκπαίδευση καταγράφεται µια γενική θετική προσέγγιση κυρίως όσον αφορά την 
περιοχή της πνευµατικής στάσης και των δραστηριοτήτων που έχουν ως βάση το 
σπίτι. Ωστόσο, για εκδηλώσεις που συνεπάγονται, είτε τη φυσική τους παρουσία στο 
σχολείο, ή την κοινολόγηση πληροφοριών, ή κάποιο κόστος (σε χρόνο ή χρήµα), 
αυτοί δεν είναι τόσο πρόθυµοι να συνεργαστούν. Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός 
ότι η επαφή των γονιών µε το σχολείο περιορίζεται κυρίως σε συναντήσεις µε τους 
καθηγητές που διδάσκουν τα παιδιά τους, για να συζητήσουν την πρόοδό τους και σε 
ένα πολύ µικρότερο βαθµό σε συναντήσεις µε τους Υπεύθυνους Τµηµάτων. Όπως 
προκύπτει οι γονείς κάνουν λανθασµένες εκτιµήσεις όσον αφορά καταστάσεις που 
εµπλέκονται στη διαδικασία αλλαγής σχολείου των παιδιών τους, κυρίως µε το να 
υποτιµούν δραστηριότητες που τους ευχαριστούν ή τους προβληµατίζουν ή µε το να 
υπερεκτιµούν τις ανησυχίες τους. 

 
 2.4 Κατά πόσο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κατανοούν τους µαθητές  
Όσον αφορά τους δασκάλους και τους καθηγητές, οι έρευνες δείχνουν ότι κρίνουν 
λανθασµένα τα συναισθήµατα των µαθητών τους σε καταστάσεις που εµπλέκονται 
στη διαδικασία της µετάβασης, µε το να υποτιµούν όλα τα σηµεία που τους 
ευχαριστούν και µε το να υπερεκτιµούν κυρίως τις ανησυχίες τους.  
 
Παρ΄ όλα αυτά, οι µαθητές και οι δάσκαλοι γενικά συµφωνούν µε την κατάταξη των 
θετικών συναισθηµάτων, αλλά διαφέρουν στον καθορισµό της προτεραιότητας των 
αρνητικών, αφού οι κύριες έγνοιες των µαθητών αναφέρονται στις κοινωνικές 
πλευρές του σχολείου, ενώ η προσοχή των δασκάλων εστιάζεται πάνω σε γνωστικές 
δραστηριότητες. 
      
 Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών του Γυµνασίου, διαπιστώνεται ότι 
σταθµίζοντάς τες έναντι των συναισθηµάτων των µαθητών τους, η κατάσταση δε 
διαφέρει σηµαντικά από εκείνη των δασκάλων, αφού, εδώ πάλι, οι καθηγητές 
υποτιµούν τις περισσότερες από τις δραστηριότητες που ικανοποιούν τα παιδιά. 
Ωστόσο, παρόλο ότι η κατάταξη των µεταβλητών µεταξύ των δύο καταλόγων 
διαφέρει εµφανώς, υπάρχει µια γενική συµφωνία όσον αφορά τον καθορισµό της 
προτεραιότητας που δίδεται στις κοινωνικές και δηµιουργικές εκδηλώσεις, σε 
αντίθεση µε τις ακαδηµαϊκές που ακολουθούν.  
 
Γυρνώντας στα αρνητικά συναισθήµατα, παρόλο ότι εκδηλώνεται ένα µεγαλύτερο 
ποσοστό σύµπτωσης όσον αφορά την πρώτη προτεραιότητα που δίδεται στις 
ακαδηµαϊκές πλευρές, οι καθηγητές, όπως και οι οµότιµοί τους, υπερεκτιµούν τους 
φόβους των µαθητών τους. Βέβαια έχουν προαναγγελθεί και έχουν ληφθεί υπόψη τα 
µέτρα που έχουν εισαχθεί από το Υπουργείο Παιδείας προς προώθηση του στόχου 
της εννιάχρονης υποχρεωτικής παιδείας ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ 
απογοητευτική και για τις δυο βαθµίδες, ιδιαίτερα για το Γυµνάσιο.  
 
Όσον αφορά τους λόγους στους οποίους αποδίδονται οι ευθύνες για την ύπαρξη του 
χάσµατος µεταξύ ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, οι δάσκαλοι επιρρίπτουν τη µεγαλύτερη 
ευθύνη πάνω στις διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και οι καθηγητές πάνω στο 
διαφορετικό αναλυτικό πρόγραµµα.  
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Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθµίδων είναι πρόθυµοι να 
συµµετάσχουν σε Προγράµµατα Υποδοχής.  
 
Αρκετοί έχουν την εντύπωση πως η µετάβαση του παιδιού από το δηµοτικό στο 
γυµνάσιο είναι ένα θέµα που αφορά όσους γονείς έχουν παιδιά στην Στ΄ ∆ηµοτικού. 
Χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια για να πειστούν κάποιοι πως τα πράγµατα δεν είναι 
έτσι.  
 
Ως γονείς και εκπαιδευτικοί αλλά και ως ΥΠΕΠΘ, έχουµε υποχρέωση να 
προετοιµάσουµε τα παιδιά µας για το κάθε µελλοντικό τους βήµα. Για το γυµνάσιο, 
την εφηβεία, την επαγγελµατική καθοδήγηση. Αυτό όµως µπορεί να γίνει µόνο µέσα 
από τη σωστή σχέση και επικοινωνία µε το παιδί από τη µικρή του ηλικία και τα 
πρώτα βήµατα της εκπαίδευσης. 
 
2. 5 Ενέργειες για την οµαλή µετάβαση των παιδιών  
Αρχικά µέσα από καινοτόµα προγράµµατα µπορούµε να καλλιεργήσουµε στο παιδί 
µας την αυτοπεποίθησή του, την αυτοεικόνα του, δηλαδή το βαθµό που το ίδιο το 
άτοµο εκτιµά τον εαυτό του. Αυτό εξαρτάται όµως από τις σχέσεις που το άτοµο 
ανάπτυξε µε το περιβάλλον γύρω του18.  Αν, δηλαδή, τα πρόσωπα που περιστοιχίζουν 
το παιδί το αναγνωρίζουν, επαινούν τις επιτυχίες του, εκτιµούν τις ικανότητές του και 
του δηµιουργούν ευκαιρίες για περισσότερες επιτυχίες, τότε και το παιδί εκτιµά σε 
µεγάλο βαθµό τον ίδιο τον εαυτό του. Η αυτοεκτίµηση του παιδιού, ψηλή ή χαµηλή, 
είναι καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της 
προσωπικότητας του. Η επιτυχία ή αποτυχία του ατόµου στη ζωή είναι συνυφασµένη 
µε το βαθµό αυτοεκτίµησης που έχει για τον εαυτό του. Εποµένως, αν µιλάµε για 
σωστή προετοιµασία του παιδιού για µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, αυτή 
περνά µέσα από την ενίσχυση της θετικής εικόνας που το παιδί διαµορφώνει για το 
εαυτό του. Περνά µέσα από την αυτοπεποίθηση την οποία οφείλουµε να 
καλλιεργήσουµε στο παιδί.  
 
Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της αυτοεικόνας του µαθητή περνά µέσα από µια σειρά 
θετικών στάσεων που ως γονείς πρέπει να διαµορφώσουµε και να αναπτύξουµε 
έναντι των παιδιών µας. Οφείλουµε να δηµιουργήσουµε ευκαιρίες για επιτυχία των 
παιδιών σε διάφορους τοµείς. Να µάθουµε να λέµε «µπράβο» στις θετικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα παιδιά µας, να δίνουµε λιγότερη σηµασία στους 
βαθµούς και στα εξωτερικά κίνητρα. Στην προσπάθειά µας να αναπτύξουµε την 
αυτοπεποίθηση του παιδιού µας θα πρέπει να το ενθαρρύνουµε να αναπτύξει 
κοινωνικές σχέσεις, να το ασκήσουµε να σκέφτεται θετικά για τον εαυτό του, να 
µάθει να αγαπά τον εαυτό του όπως είναι.  
 
Η ένταξη του παιδιού στο γυµνάσιο είναι ο προθάλαµος για τη µετάβαση από την 
παιδική στην εφηβική ηλικία. Είναι ένα στάδιο µεταβατικό. Θα πρέπει να 
θυµούµαστε πως η ανάπτυξη χτίζεται πάνω σε ό,τι προϋπάρχει. Εποµένως πολλά 
εξαρτώνται από τα βιώµατα που το παιδί κουβαλά από τη µικρότερη ηλικία. Αν το 
παιδί καταπιέζεται στην ηλικία που βρίσκεται τώρα στο δηµοτικό, αν βιώνει 
αρνητικές εµπειρίες (συγκρούσεις, καταπίεση, τιµωρίες, αποτυχίες, απόρριψη), τότε 
λογικά θα πρέπει να αναµένουµε δυσκολίες και προβλήµατα στο γυµνάσιο. Το 
γυµνάσιο και η ένταξη του παιδιού σ΄ αυτό είναι ό,τι εµείς ως γονείς και βέβαια ως 

                                                 
18 Neuman,2002,12-21 
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σχολείο έχουµε ετοιµάσει όλα αυτά τα χρόνια. Κι επειδή η πρόληψη οποιονδήποτε 
προβληµάτων είναι καλύτερη από την όποια αντιµετώπισή τους, καλό θα είναι να 
ξεκινήσουµε µια συνειδητή προσπάθεια να βάλουµε τις σχέσεις µας µε τα παιδιά µας 
και γενικότερα την οικογένειά µας πάνω σε ορθότερες βάσεις που θα στηρίζονται στο 
διάλογο, τη δηµοκρατικότητα, την συχνή επαφή κι επικοινωνία, τους χαµηλούς 
τόνους, τον αλληλοσεβασµό, το χιούµορ, την αποδοχή. Έτσι, θα µπορούµε να 
νιώθουµε ήρεµοι, όταν τα παιδιά µας θα φτάσουν στην ηλικία που θα αλλάξουν το 
σχολικό περιβάλλον, πηγαίνοντας από το δηµοτικό σχολείο στο γυµνάσιο. 
 
2.6 Ψυχολογικοί σκοποί της µετάβασης 
Το Γυµνάσιο παραλαµβάνει παιδιά και οφείλει να παραδώσει ώριµους εφήβους. 
Πρέπει ακόµα να εξοικειώσει τους µαθητές σε µια νέα πραγµατικότητα, δηλαδή στη 
µετάβαση από τον ένα δάσκαλο (του ∆ηµοτικού σχολείου) στους πολλούς και 
εξειδικευµένους καθηγητές (Γυµνασίου και Λυκείου). Επίσης, το Γυµνάσιο θα 
προωθήσει την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την επικοινωνιακή τους διάθεση.  
 
Στο Γυµνάσιο, τέλος, αφού γνωρίσουµε το κάθε παιδί µε την παρατήρηση, µε τη 
συζήτηση, µε ειδικά τεστ προσωπικότητας, µε κοινωνιογράµµατα και εκθέσεις των 
καθηγητών-συµβούλων, τότε µόνο είµαστε σε θέση να παρέχουµε στους κηδεµόνες 
το ψυχολογικό προφίλ των παιδιών. 

 
2.7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη µετάβαση 
Προβλήµατα όπως οικονοµικά, οικογενειακά, κοινωνικά, ακόµα και προβλήµατα 
υγείας,  όταν συσσωρεύονται, καθορίζουν το πόσο οµαλή θα είναι η µετάβαση των 
παιδιών. Η έρευνα αποδεικνύει ότι µέχρι τα Χριστούγεννα, δηλαδή τέσσερις µήνες 
µετά την έναρξη των µαθηµάτων, το 88% των παιδιών θα προσαρµοστούν στο νέο 
περιβάλλον. Φυσικά όταν λέµε προσαρµογή, εννοούµε την ένταξη στην υφιστάµενη 
κατάσταση του σχολείου, που µπορεί να µην είναι η καταλληλότερη, αν λάβουµε 
υπόψη την ανεπίσηµη κουλτούρα που επικρατεί στα σχολεία σήµερα. Το υπόλοιπο 
ποσοστό (12%) ή και µέρος του, µπορεί να µην προσαρµοστεί ποτέ. 
 
Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν καλύτερες επιδόσεις είναι πιο εύκολο να 
προσαρµοστούν στην αλλαγή αυτή. Ίσως τα παιδιά αυτά να προέρχονται από ένα 
οικογενειακό περιβάλλον πιο δεκτικό, πιο θετικό απέναντι στη µόρφωση. Αυτό, 
όµως, δεν είναι βασικό κριτήριο. 
 
Η σηµαντικότερη αιτία µειωµένης προσαρµογής είναι διαιώνιση της ανωριµότητας. 
Γι' αυτό  πρέπει ο µαθητής να ξεκινήσει να ανεξαρτητοποιείται από τους γονείς. Η 
ανωριµότητα συνδέεται µε την επίδοση του µαθητή στα µαθήµατά του. Όταν από 
µόνος δεν καταλάβει ότι πρέπει να µελετήσει, τότε δεν θα έχει καλή επίδοση. Επίσης 
η επιθετική συµπεριφορά είναι κάποιες φορές αποτέλεσµα αιτία µη προσαρµογής. 
Όταν ο µαθητής δεν τα βγάζει πέρα, αποτυγχάνει στα µαθήµατά του και προσπαθεί 
να κεντρίσει το ενδιαφέρον µε τη συµπεριφορά του. 
 
Η βαθµίδα του Γυµνασίου προϋποθέτει µια δύσκολη µεταβατική περίοδο 
προσαρµογής, διότι εκτός των άλλων περιέχει και µαθήµατα διαφορετικά από αυτά 
του ∆ηµοτικού. Η χρήση πιο επιτηδευµένου λεξιλογίου δυσκολεύει επίσης αρκετούς 
µαθητές που βρίσκονται σ' ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό του 
∆ηµοτικού. Πολλοί µαθητές από το Φεβρουάριο και µετά αρχίζουν να 
προσαρµόζονται στον τοµέα αυτό. Η δυσκολία προσαρµογής τους στην Α' Γυµνασίου 
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οφείλεται όχι µόνο στην έλλειψη συνεργασίας Στ΄ τάξης και Γυµνασίου, αλλά στην 
έλλειψη συνεργασίας σε όλη τη διάρκεια φοίτησης των µαθητών στο ∆ηµοτικό 
σχολείο µε το Γυµνάσιο. 
 
Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στις 3 τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου, όπως προκύπτει από έρευνες, κυρίως µε την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων και την δηµιουργία συνθηκών πραγµατικής µάθησης όπου το παιδί θα 
συµµετέχει ενεργά. Υπεύθυνοι των αναλυτικών προγραµµάτων του ∆ηµοτικού 
Σχολείου ισχυρίζονται ότι το πρόβληµα προσαρµογής πρέπει να ξεκινά τα τρία 
τελευταία χρόνια φοίτησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 
 
Η µετάβαση, όπως διαπιστώσαµε δεν είναι µία απλή διαδικασία αλλαγής 
περιβάλλοντος. Είναι µία ισχυρή διαδικασία προσαρµογής που απαιτεί λεπτούς 
χειρισµούς γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής φύσεως και πρέπει να τις 
λάβουµε υπόψη για να βοηθήσουµε τους µαθητές µας ώστε να περάσουν από τη µία 
φάση της ζωής τους στην άλλη µε όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες.  

 
2.8. Επίλογος 
Το ζητούµενο της εφαρµογής προγραµµάτων µετάβασης είναι η συνέχισή της τόσο 
στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης όσο και µε ανάλογες δράσεις και στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προκειµένου το παιδί να αισθάνεται ότι η εκπαίδευση σε 
οποιαδήποτε βαθµίδα αποτελεί µία οργανωµένη και συνειδητή συνέχεια και 
αντιµετωπίζεται ως µία δια βίου διαδικασία.  
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Η εικόνα του Κυνηγιού στα Αλφαβητάρια του Μεσοπολέµου.      
Κυνηγετική αγωγή ή πρώιµη Περιβαλλοντική εκπαίδευση; 

 
Παναγιώτης Μπερεδήµας  

 
 
Περίληψη  
Στις εικονογραφήσεις των αλφαβηταρίων της περιόδου του Μεσοπολέµου, που τα 
περισσότερα από αυτά προέρχονται από ιδιωτικούς εκδοτικούς οίκους, εµφανίζεται 
αυξηµένη ποσοτικά η παρουσία ζώων «άγριων» και «ήµερων», η παρουσία 
ανθρώπων της υπαίθρου µε τά ζώα τους καθώς και η παρουσία ενηλίκων, ανδρών, 
που απεικονίζονται σαν κυνηγοί. Ειδικά η τελευταία κατηγορία, αυτή των κυνηγών, 
κάνει για πρώτη φορά την εµφάνισή της σε σχολικά Αλφαβητάρια. Υπάρχει άραγε 
λόγος που η συγκεκριµένη εικόνα προβάλεται µέσα από αυτά; Ο φόνος ενός ζώου 
µπορεί να έχει θέση στην Παιδαγωγική διαδικασία; Ποια είναι η σχέση του αστικού 
παιδιού, αφού αυτό είναι κατά κύριο λόγο το αντικείµενο των εικόνων, µε το 
αγροτικό περιβάλλον και την φύση την εποχή εκείνη; 
 
 
Αν και οι εικόνες των ζώων και των πουλιών, µε τις επεξηγηµατικές  ονοµασίες τους 
και τις έγγραφες φωνητικές αποδόσεις των κραυγών τους ή του κελαϊδίσµατος τους, 
υπάρχουν ήδη από το πρώτο εικονογραφηµένο Αλφαβητάριο του Κοµήνιους, τον 17ο 
αιώνα, εντούτοις εικόνες της αρµονικής συµβίωσης των παιδιών µε τα ζώα δεν 
εµφανίζονται στα σχολικά αυτά βιβλία πριν τα τέλη του 19ου. Τα βιβλία του 
Κοµήνιους σήµερα δεχόµαστε ότι σηµατοδοτούν την απαρχή της Παιδαγωγικής19.  
Τα ελληνικά αλφαβητάρια έχοντας περάσει από την περιπέτεια των µεταγραφών, 
Πουριτανικών Ιεραποστολικών εικονογραφηµένων βιβλίων και των επανεκδόσεών 
τους ή ακόµα και των άκριτων λογοκλοπικών αντιγραφών τους, σύµφωνα µε τα 
«αλληλοδιδακτικά» πρότυπα, φτάνουν την περίοδο του Μεσοπολέµου λόγω της 
εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης του 1917 να σχηµατίζουν δικό τους ιδιαίτερο προφίλ 
και οντότητα άξια να µελετηθεί  εξετάζοντας τα ακόµα και σαν αυτόνοµα εικαστικά 
έργα Τέχνης. Οι περισσότερες απεικονίσεις του φυσικού περιβάλλοντος και που 
αφορούν τα ζώα και τους ανθρώπους της υπαίθρου, βρίσκονται στα αλφαβητάρια της 
περιόδου 1917-20, επίσης κατα υψηλό ποσοστό υπάρχουν σε αυτά της περιόδου 
1934-36. Οι περισσότερες παραστάσεις αγρίων ζώων αλλά ταυτόχρονα και του 
κλειστού αστικού τοπίου  εντοπίζονται στην περίοδο 1928-29. Για µεθοδολογικούς 
λόγους θα χωριστεί η χρονική περίοδος που διαρκεί από την σχολική Μεταρρύθµιση 
του Βενιζέλου το 1917 ευρύτερα γνωστής σαν «∆ηµοτικιστική Μεταρρύθµιση»  έως 
την ίδρυση του ΟΕΣΒ το 1937 σε υποπεριόδους που έχουν συγκεκριµένα υφολογικά 
γνωρίσµατα τόσο στην επιλογή των κειµενογράφων τους όσο και των εικονογράφων. 
 
Α) ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1917-20. 
1.Αλφαβητάριο των Νώντα Έλατου και Πέτρου Ρούµπου:  
Ήδη στην Ελλάδα του τέλους του 19ου αιώνα το κυνήγι και το ψάρεµα αρχίζουν να 
αντιµετωπίζονται σαν «χόµπι» ελεύθερου χρόνου και όχι πια σαν επιβιωτική 
ενασχόληση. Εκδίδονται, από το 1870 περίπου, ακόµη και κυνηγετικοί οδηγοί όπως 
                                                 
19 Houssaye J., ∆εκαπέντε παιδαγωγοί-σταθµοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης, Έκδοση 
Μεταίχµιο, Αθήνα,  2000, σελ28. 
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και κυνηγετικά ηµερολόγια, κατά τα ευρωπαϊκά αστικά πρότυπα, σε περιοχές µε 
έντονη κινητικότητα ξένων, εµπόρων και επιχειρηµατιών, όπως η Κωνσταντινούπολη 
και η Σύρος20. Οι σκηνές ψαρέµατος και οι νεκρές φύσεις µε ψάρια και θηράµατα 
είναι από τα αγαπηµένα θέµατα στην, κατά κύριο λόγο, ηθογραφική Ακαδηµαϊκή 
ζωγραφική του 19ου αιώνα στην Ευρώπη.           
 
Ο άνθρωπος στο αλφαβητάριο αυτό εικονίζεται σαν διαχειριστής και παρατηρητής 
του περιβάλλοντος ενώ τα ζώα σαν σύµβολα ιδιοτήτων και εννοιών. Υπάρχουν εδώ 
εικονογραφικές αναφορές σε  δύο Αισώπειους µύθους µε πρωταγωνιστές ζώα. 
 
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του θανάτου της αλεπούς, που είναι κοµψά 
διατυπωµένη. Εδώ δεν υπάρχει καν αίµα, η ενυπάρχουσα βία στην σκηνή του 
φονικού έχει λογοκριθεί προσεκτικά. Η φιγούρα του πριν λίγο υποψήφιου «θύτη» και 
τώρα «θύµατος» εξαφανίζεται αριστοτεχνικά, από τις πρόχειρες πρώτες αναγνώσεις 
ανάµεσα στην πυκνή γραµµοσκίαση  των βράχων. 
 
Αντί για αίµα, εδώ δεν υπάρχουν παρά µόνον οι επαναλαµβανόµενοι κύκλοι της 
εικόνας του «κοµποσκοινιού». Η πιστοποίηση του θανάτου επισηµοποιείται µε τον 
τονισµό του τουφεκιού που µόλις πυροβόλησε πάνω στην µεγάλη «αναγνωστική» 

διαγώνια του έργου, µε την 
παράθεση οριζόντιας 
γραµµοσκίασης γύρω από 
τις καµπύλες που 
σχηµατίζουν τα δακτυλίδια 
του καπνού. Η φιγούρα 
βέβαια του προφανώς 
χωρικού κυνηγού απέχει 
πολύ από αυτές των 
«κυνηγετικών πορτραίτων» 
των Άγγλων δανδήδων του 
19ου αιώνα, µάλλον µε 
φιγούρα «ληστού των 
ορέων», εµπνευσµένη από 
εικονογραφήσεις σε λαϊκά 

έντυπα της εποχής, µοιάζει. Το όπλο του δεν είναι ένα κοµψό και «υπογραµµένο» 
από κάποιον φηµισµένο τεχνίτη-οπλουργό κυνηγετικό δίκαννο σαν και αυτά πού 
παράγγελνε η νεοδηµιούργητη Ελληνική αστική τάξη στους οπλουργούς του 
Μπέρµινγκχαµ και της Λιέγης την περίοδο του Μεσοπολέµου, αλλά το νικηφόρο των 
Βαλκανικών πολέµων το «Gras Osterreich» ή όπως αλλιώς λεγόταν τότε, το 
«γκραδάκι του χωροφύλακα», αλλά ταυτόχρονα και των ληστών της Βαλκανικής και 
της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι αλήθεια ότι το φαινόµενο της ληστείας στην Ελλάδα 
που γνώρισε αρκετή δηµοσιότητα στην Ευρώπη µέχρι σχεδόν το τέλος του 19ου αιώνα 
υπήρξε αντικείµενο εκµετάλλευσης, πολιτικής για ψηφοθηρικούς κυρίως λόγους, όχι 
µόνον από τους Έλληνες πολιτικούς, αλλά και από τους µεγάλους γαιοκτήµονες που 
έλεγχαν έτσι την επιρροή τους στους αγροτικούς πληθυσµούς και την κυβέρνηση 21. 
                                                 
20 Ανωνύµου συντάκτη: Βιβλιοπαρουσίαση του «Κυνηγετικαί Πινακίδες» του Ε.Μ.Λεβίδη. Από την 
εφηµερίδα Ήλιος- Ερµουπόλεως, Σύρος, χ.χ 1901;  Αρχείο µικροφωτογραφήσεων της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής των Ελλήνων 
21 Clogg R.,  Σύντοµη ιστορία της νεότερης Ελλάδας, Εκδόσεις Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1984.Σελ 129. 
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Η προβολή της από τις πάµπολες ελληνικές εφηµερίδες της εποχής, δέκα πρωινές και 
τρεις απογευµατινές στο τέλος του 19ου αιώνα στην µικρή Αθήνα, υπήρξε πηγή 
έµπνευσης για την γέννηση θρύλων και λογοτεχνηµάτων. 
 
2. Ιωάννη Συκώκη και Νίκου Λύτρα:   

Η Φύση στο αλφαβητάριο αυτό έχει την εικόνα 
µητέρας-µητριάς, η εξερεύνηση της παρουσιάζεται 
επικίνδυνη, ενώ η καταιγίδα εδώ σαν σύµβολο ρήξης 
µε την παράδοση. Από όσο φαίνεται οι παραστάσεις 
αφορούν την εικόνα µιας οικογένειας αγροτικής 
καταγωγής που ζει στην πόλη έχοντας πια 
κατοχυρώσει σηµαντική θέση στην εκεί κοινωνική 
ιεραρχία. Η δραστηριότητα των παιδιών έξω από το 

σπίτι διαδραµατίζεται σε ένα ακαθόριστο φυσικό περιβάλλον, στην εξοχή ή κοντά σε 
κάποιο χωριό. Οι σχέσεις των αστικών παιδιών µε την φύση και τα ζώα είναι σχέσεις 
αγάπης-φόβου. Είναι προφανές ότι το περιβάλλον αυτό είναι άγνωστο στα παιδιά  
αφού ενώ φοβούνται τις χελώνες,  προσπαθούν ταυτόχρονα να πιάσουν ζωντανό ένα 
χέλι . Εδώ θα µπορούσαµε να πούµε ότι το αστικό περιβάλλον υπάρχει µόνο µέσα 
από την έντονη απουσία του.  
 
Η ενατένιση και η πάλη µε τα στοιχεία της φύσης, οι πικραγαπητικές σχέσεις του 
ανθρώπου άλλοτε µε µια φύση-µάνα κι άλλοτε µε µια φύση-µητρυιά αποτελούν 
βασικά στοιχεία της ροµαντικής τοπιογραφίας22. 
 
3. Το Αλφαβητάρι µε τον Ήλιο, Συντακτική Επιτροπή-Κ. Μαλέας,23:  
«Προσπαθήσαµε ακόµη να δώσουµε ζωντανά παραδείγµατα για την αγάπη στα 
ζώα (σ. 5, 16, 36, 38, 44. 56, 64. 66), την αγάπη στη φύση (σ. 1, 24, 26 κτλ.), την 
τόλµη και τη δύναµη (σ. 28), την πρόβλεψη και τη φρόνηση (σ. 76), τη φιλαλήθεια 
(σ. 54,)»24. 
Απεικονίζεται έντονα η ζωή στο χωριό, η Μητέρα-Φύση σαν δασκάλα, τα ζώα είτε 

άγρια είτε ήµερα ανήκουν στον «οικείο» παιδικό χώρο-
µικρόκοσµο. .  Η «Φύση» είναι παρούσα σαν χλωρίδα 
µε την µορφή τόσο των άγριων δέντρων όσο και των 
οπορωφόρων, της µηλιάς της ροδιάς και της 
αµυγδαλιάς. Η πανίδα περιλαµβάνει τα κατοικίδια ζώα 
της πόλης, γάτα και σκύλο που σχεδόν πάντα συνοδεύει 
τα παιδιά στις εξωτερικές τους δραστηριότητες, όσο και 
τα σπιτικά ζώα του χωριού, αγελάδα, κατσίκα µε τα 
κατσικάκια της. Οι εικόνες για τα άγρια ζώα εδώ έχουν 
την µορφή του ποντικού που πιάστηκε στην φάκα και 
την ψεύτικη εικόνα του φιδιού-παιχνιδιού που 
δηµιουργεί ένας από τους µικρούς µας ήρωες µε ένα 
κοµµάτι σκοινί. Βέβαια η εικόνα του φόνου του 

                                                 
3 Λαµπράκη-Πλάκα Μαρίνα.  Από το « Εθνική Πινακοθήκη-100 χρόνια. Τέσσερις αιώνες Ελληνικής 
Ζωγραφικής» Η αστική τάξη και οι ζωγράφοι της. 122-123. Κατάλογος έκθεσης έκδοση Ε.Π.Μ.Α.Σ, 
Αθήνα 2000.  
23  Από το: ∆ηµαράς Α. «Το αλφαβητάρι µε τον ήλιο». Εκδοτική Ερµής Αθήνα 1976 σελίδα136, 
ανατύπωση Εστία-Κολλάρος Αθήνα 1997 
24 Ανδρεάδης ∆, ∆ελµούζος Α, Νιρβάνας, Παπαντωνίου Ζ, Τριανταφυλίδης, Μαλέας Κ. «Τα νέα 
Αλφαβητάρια- οδηγίες για την διδασκαλία τους» Εθνικό Τυπογραφείο Αθήνα 1η 1919, 2η 1923 
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«δράστη-θύµατος» ποντικού παραλείπεται, έχοντας λογοκριθεί εντελώς, αφού 
µάλιστα ο «θύτης-τιµωρός» είναι η συµπαθέστατη γατούλα των παιδιών, η Χιόνα. 
Ένα άλλο άγριο «ζώο» που παρουσιάζεται εδώ είναι το χελιδόνι που τα παιδιά πολύ 
λυπούνται που φεύγει και χαίρονται µέσα από τα κείµενα όταν έρχεται. Σε αντίθεση 
µε το µεταναστευτικό χελιδόνι, η παρουσία του «περήφανου» και πανέµορφου 
κόκορα είναι καθοριστική για την εικόνα της µικρής πανίδας του αγροτικού σπιτικού 
τοπίου. Οι κότες και οι πάπιες κατέχουν απλά διακοσµητικό ρόλο στα περιθώρια της 
σελίδας. Παρατηρούµε επίσης, ότι λείπουν οι εικόνες που προϋποθέτουν  θάνατο 
ζώου η ψαριού, εικόνες δηλαδή από κυνήγι ή ψάρεµα.  
 
Β). ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1923-27 
 1. ∆ηµοσθένη Ανδρεάδη-∆ηµητριάδη Φωκίωνα : 

Ο πατέρας απεικονίζεται σαν κυνηγός µε τον 
σκύλο των παιδιών. Τα ζώα που 
απεικονίζονται είναι του ηµιαστικού σπιτιού.    
Στα χρόνια του µεσοπολέµου είναι που το 
κυνήγι αρχίζει να εξελίσσεται σε αστικό 
χόµπι, ενώ µέχρι τότε αποτελούσε αγροτική 
συνήθεια που είχε ως αποκλειστικό σκοπό 
την εξεύρεση τροφής για την οικογένεια. Ας 
µην ξεχνάµε εδώ την Πολίτικη καταγωγή  του 
ζωγράφου, όπου το κυνήγι, η κυνοφιλία και η 
αγάπη για τα ευρωπαϊκά χειροποίητα 
κυνηγετικά όπλα, κυρίως γαλλικά και βέλγικα, 
ήδη αποτελούσαν δείγµατα κοινωνικού 
«στάτους» και από καιρό αγαπηµένη ασχολία 
των αστικών πληθυσµών της 

«Βασιλεύουσας», όπως αναφέρει ο Α. Κωτίδης στο σχετικό µε την καταγωγή του 
ζωγράφου Μαλέα κεφάλαιο 25. 
 
Παράλληλα στην Ελλάδα η πρώτη συστηµατική νοµική ρύθµιση «περί θήρας» γίνεται, 
εκτός από τα Οθωνικά αστυνοµικά µέτρα, το 1923, όταν η Πολιτεία υιοθετεί κείµενο 
συµπερασµάτων συνεδρίου του Κυνηγετικού Συνδέσµου Αθηνών, το οποίο στην 
συνέχεια παίρνει τη µορφή ∆ιατάγµατος 26. 
 
2. Ι. Συκώκη-Απ. Γεραλή:  
Η φύση στο χωριό αποτελεί σχολείο και οι ενήλικοι, σαν ενδιάµεσοι,  αντικαθιστούν 
τους δασκάλους. Η φύση µιλάει κατευθείαν στις αισθήσεις των παιδιών αφού 
αποτελεί βασική πηγή αισθητηριακών εµπειριών. Εδώ όλα τα ζώα είναι σύµβολα 
κοινωνικών ρόλων, ο κόκορας είναι ο αρχηγός του κοτετσιού, ο σκύλος είναι ο 
φύλακας του σπιτιού και των ζώων του και το άγριο ζώο, η αλεπού, ο εισβολέας. 
Βέβαια η εικόνα του σκύλου αυτού πολύ λίγο ταιριάζει σε τσοπανόσκυλο φύλακα, ή 
έστω στα ντόπια σκυλιά δίωξης, µάλλον αντιστοιχεί σε κάποιο πανάκριβο, γαλλικής 
καταγωγής κυνηγόσκυλο παρόµοιο µε αυτά που απεικονίζονται στους 
βορειοευρωπαϊκούς ηθογραφικούς πίνακες κυνηγιών της Βικτωριανής περιόδου. Εδώ 
                                                 
25Κωτίδης Αν. «Μαλέας» Εκδόσεις Αδάµ, Αθήνα 2002  
26 Βλέπε σχετικά στο : Μαϊλιάνης Ν. «Σκέψεις για το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την θήρα». Περιοδικό 
ετήσιο : Πάν-Θηρας τα πάντα περί θήρας. Έκδοση Στ΄.Κ.Ο.ΜΑ.Θ, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2003, σελ 
64-69. Επίσης αναλυτικότερη αναφορά στο παραπάνω γίνεται στο κεφάλαιο για το αλφαβητάριο των 
Περβολαράκη-Παπαµαύρου. 
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λοιπόν για άλλη µια φορά διαπιστώνουµε ότι ο ικανότατος ζωγράφος µας αντλεί την 
έµπνευσή του για την ηθογραφία της ελληνικής αγροτικής υπαίθρου από τις  
«αγροτικές» περιοχές που βρίσκονται κάπου ανάµεσα στην πλατεία Συντάγµατος και 
τις παραθαλάσσιες γειτονιές  της Αθήνας. Ουσιαστικά οι αγροτικές εικόνες που 
δηµιουργεί ο Γεραλής στο Αλφαβητάριο αυτό και στην συνέχεια και στην ζωγραφική 
του, αποτελούν σίγουρα την πιο ωραιοποιηµένη εκδοχή που θα µπορούσε να φτιάξει 
η δηµιουργική φαντασία του, βασισµένη στις εξιδανικευµένες παιδικές του 
αναµνήσεις απο την ζωή στο χωριό. 
 
Γ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1928-29 
1. Παπαµαύρου Μιχ.- Όθωνα Περβολαράκη: 
Η πρώτη επαφή των παιδιών µε την φύση γίνεται στην πόλη µέσα από φυτά σε 
γλάστρα και κατοικίδια ζώα, ακόµα και µε τον αρκουδιάρη και την αρκούδα του, 
αλλά ολοκληρώνεται στο χωριό. Το κυνήγι εδώ είναι σπιτικό παιχνίδι. Ο 

αρκουδιάρης, που φοράει αγροτικά ρούχα και έχει ταγάρι, 
είναι αυτός που θα γνωρίσει στα παιδιά τη φοβερή 
αρκούδα, που όµως εδώ χορεύει µε το ντέφι, σύµβολο 
άραγε της επιβολής του ανθρώπινου µυαλού πάνω στα 
ακατέργαστα ένστικτα του  άγριου ζώου; Τα έντοµα στις 
εικόνες αυτές αντιπροσωπεύονται από τον συµπαθέστατο 
τζίτζικα, τα πουλιά από τον σπίνο και τα σπουργίτια που 
ζητιανεύουν µερικά ψίχουλα. Τα δέντρα από το πεύκο, 
αγαπηµένο µοντέλο του ζωγράφου και την λεύκα. Ο 
βάτραχος είναι µέρος παραµυθιού και τα αβγά των 
διαφόρων πουλιών µέτρο µονάδας σύγκρισης.  

Από όσο βλέπουµε η φύση έχει τοποθετηθεί σε ένα 
χρηστικό ρόλο που ο άνθρωπος µπορεί ανενδοίαστα να 

εκµεταλλεύεται. 
 
Το κυνήγι την περίοδο του Μεσοπολέµου όχι µόνο δεν είχε αµφισβητηθεί από 
κανέναν αλλά αποτελούσε µια δραστηριότητα κοινωνικά αποδεκτή, απολάµβανε όχι 
µόνο γενικής αποδοχής κι επιβράβευσης, αλλά αποτελούσε και µόδα ήδη από τις 
αρχές του αιώνα αφού όχι µόνο γράφονταν βιβλία για αυτό, αλλά τύχαιναν και 
ιδιαίτερης βιβλιοπαρουσίασης από τους εκδότες των τοπικών εφηµερίδων 27. Φυσικά 
φανατικοί οπαδοί του κυνηγιού υπήρχαν σε όλους τους αστικούς επαγγελµατικούς 
χώρους, ακόµα και στον εκδοτικό µε προεξάρχοντα τον φιλελεύθερο 
µεγαλοχαρτέµπορο Γιώργο ∆ιονυσόπουλο και τους τυπογράφους των Μιχαλά-
Κωνσταντινίδη 28. Οι εκφράσεις « για µπαρούτι έχω στάχτη» και «µπάµ ακούεται και 
µια µύγα πετά» χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα σε πειράγµατα κυνηγών. Να 
είναι άραγε οι εικόνες αυτές τα ειρωνικά σχόλια του αλφαβηταριογράφου και του 
εικονογράφου, κατ’ εξοχήν ανθρώπων του χώρου, για τα κατορθώµατα του  
∆ιονυσόπουλου και των συντρόφων του από τον εκδοτικό χώρο;  

                                                 
27∆ιαβάζουµε στο « Ηλιος Ερµουπόλεως» στα 1901 ότι: « Εστάλη ηµίν βιβλίον υπό τον τίτλον , 
«Κυνηγετικαί Πινακίδες» αρίστη πραγµατεία του λογίου νέου κ. Ε.Μ. Λεβίδου του οποίου την 
ανάγνωσιν συνιστώµεν εις πάντας τους φίλους του κυνηγίου….που.. συνεχίζει οµοίαν εργασίαν των κ. 
Οικονοµίδου, Μοσχονησίου και του συνταγµατάρχου κ. Όθωνος Κάρπου, αίτινες έχουσι γράψει διά 
το αυτόν αντικείµενον»      
28 Κάσδαγλη Ε.Χ. «Παλιά τυπογραφεία της Αθήνας. Μια αναδροµή και πρώτη απόπειρα καταγραφής 
στα τελευταία εκατό χρόνια» .Περιοδικό 7ηµέρες Καθηµερινή της Κυριακής 7 Απριλίου 1996. 
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Πάντως οι κυνηγοί την περίοδο του µεσοπόλεµου ήταν η µόνη οργανωµένη 
κοινωνική οµάδα που ενδιαφερόταν και πίεζε να ληφθούν µέτρα για την προστασία 
του περιβάλλοντος,  προσδοκώντας ταυτόχρονα και την ανάπτυξη των θηρεύσιµων 
ειδών. Η κοινωνική αξία του θηράµατος ήταν αυτή που µέχρι τότε είχε ωθήσει το 
νοµοθέτη στη θέσπιση κανόνων προστασίας της άγριας ζωής, µ' εξαίρεση 
µεµονωµένων περιπτώσεων άλλων ειδών, όπως π.χ. πελαργοί, χελιδόνια, γλάροι 
κ.λ.π, όπου τοπικές δοξασίες και παραδόσεις είχαν επιδράσει θετικά στο παρελθόν 
στην κατεύθυνση της παρουσίας τους. Στην Ελλάδα, µε την ίδρυσή της ως ανεξάρ-
τητο κράτος, άρχισαν να γίνονται και κάποιες ρυθµίσεις, κυρίως αστυνοµικού 
περιεχοµένου, όπως τα άρθρα 50 και 69 του ∆ιατάγµατος "Περί ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας" του 1836, δυο άλλων Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, µίας της 23/10/1879 "Για 
την προστασία των ωφελίµων στη γεωργία πτηνών" και της άλλης του 1895 "Για την 
απαγόρευση της θήρας του λαγού και της πέρδικας µε βρόγχους". ∆εν είναι τυχαία 
λοιπόν η διάκριση που συναντάµε ανάµεσα στα «καλά» και τα «κακά» ζώα. 
 
Η πρώτη συστηµατική ρύθµιση γίνεται το 1923, όταν η Πολιτεία υιοθετεί το κείµενο 
συµπερασµάτων συνεδρίου του Κυνηγετικού Συνδέσµου Αθηνών, το οποίο παίρνει 
τη µορφή ∆ιατάγµατος. Το ∆ιάταγµα αυτό µεταφέρεται σχεδόν αυτούσιο στ' άρθρα 
115 έως 139 του τότε ∆ασικού Κώδικα. Το έτος 1939 δηµοσιεύεται ο Α.Ν. 1926 
"Περί θήρας", ο οποίος θα ισχύσει µέχρι τον Αύγουστο του 1968, αντικαθιστάµενος 
από το Ν. 525/1968, ο οποίος τον επόµενο χρόνο θα ενσωµατωθεί στο νέο ∆ασικό 
Κώδικα, στο και σήµερα ισχύον γνωστό Ν.∆. 86/1969. Αν παρατηρήσει κανείς 
προσεκτικά τις νέες διατάξεις, ακόµα και µέχρι το 1970, θα διαπιστώσει ότι αυτές 
κατέγραψαν έναν άγραφο κυνηγετικό κώδικα, σύµφωνα µε τον οποίο το κυνήγι π.χ. 
κατά τη διάρκεια βαρυχειµωνιάς, στις πηγές, ή κατά την περίοδο αναπαραγωγής, 
ήταν ανέντιµο. Θα µπορούσαµε να πούµε γενικά ότι το κεφάλαιο θήρας του ∆ασικού 
Κώδικα περιέχει διατάξεις, οι οποίες και για σήµερα ακόµα, αρκετές θεωρούνται 
πρωτοποριακές. Άλλες βέβαια τις ξεπέρασε η νέα εποχή και τα καινούργια δεδοµένα. 
Η ατοµοκεντρική θεωρία του φιλελευθερισµού, όπως γράφουν οι  Β. Σκουρής και Α. 
Τάχος στο  «Το ∆ίκαιο της Προστασίας του Περιβάλλοντος» επέτρεψε τον 
υποβιβασµό του περιβάλλοντος στη θέση του µέσου για την επίτευξη οικονοµικού 
οφέλους κι έτσι το κατέστησαν εµπόρευµα και τ' αποτελέσµατα δεν άργησαν να 
φανούν 29. Είναι φανερό πως η αντίληψη που υπάρχει στην αντιµετώπιση των 
θεµάτων που αφορούν το παιδί και το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον είναι 
αστική, όµως η ελληνική κοινωνία που ζει στο όραµα της βιοµηχανικής ανάπτυξης 
και της οικονοµικής προόδου, δεν ξεκόβεται εύκολα από τις αγροτοκτηνοτροφικές 
της ρίζες που τώρα αρχίζουν πια να παίρνουν διαστάσεις µύθου. Η ζωή στο χωριό, 
όσο και να είναι γνωστό ότι είναι σκληρή, δεν παύει να αποτελεί ένα νοητό 
καταφύγιο όπου η Παράδοση οι µύθοι και οι θρύλοι του, συνιστούν έναν «χαµένο 
παράδεισο».  
 
Τα διδάγµατα του Ζαν Ζακ Ρουσώ και η περαιτέρω επεξεργασία τους από σχεδόν 
όλα τα Μετα-Ρουσωικά παιδαγωγικά συστήµατα έχουν ήδη διαµορφώσει ένα ισχυρό 
υπόβαθρο αποδοχής για την έννοια της «ολοτρίγυρα µητρικιάς τους Φύσης», που ο 

                                                 
29 Μαϊλιάνης Ν. «Σκέψεις για το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την θήρα». Περιοδικό ετήσιο : Πάν-Θηρας 
τα πάντα περί θήρας. Έκδοση Κ.Ο.ΜΑ.Θ, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2003, σελ 64-69. Εδώ πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ο αρθογράφος είναι δικηγόρος-οικονοµολόγος και αντιπρόεδρος της ΣΤ΄ Κυνηγετικής 
Οµοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης. 



 156

∆ελµούζος, ο Μαλέας και ένα σηµαντικό µέρος της ελληνικής Νεοροµαντικής 
διανόησης του µεσοπολέµου λάτρεψαν 30.   
2. Το Αλφαβητάριο µε τον ΄Ηλιο- µέρος ΄Β. Συντακτική Επιτροπή – Φώτης 
Κόντογλου.: Εδώ υπάρχουν εικόνες τόσο για την «ήµερη» όσο και για την «άγρια» 
φύση. Ο κύκλος της ζωής όπου το «καλό» ζώο επικρατεί και τρέφεται µε το «κακό», 
απεικονίζεται έντονα. Τα ζώα έχουν ρόλους συµβόλων ανθρώπινων ιδιοτήτων και η 
µετανάστευση των πουλιών κατέχει σηµαντικό όγκο στην συνολική εικονογράφηση.  
3. ∆. Ανδρεάδη-Καστανάκη-Σπαχή: Οι αναφορές στο φυσικό περιβάλλον είναι 
ασαφείς. ∆ύσκολα επίσης γίνεται εδώ αντιληπτό αν πρόκειται για αστικό η αγροτικό 
χώρο, ακόµα και για τους ανθρώπους που ασχολούνται µε την φύση δύσκολα γίνεται 
κατανοητή η σχέση τους µε αυτήν. Τα ζώα τιµωρούνται µε θάνατο για «παιδικά» 
παραπτώµατα, ενώ η αγάπη του γονιού στα παιδιά του περιγράφεται µέσα από 
διηγήσεις για ζώα και πουλιά. 
 
∆) ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1931-32  
1. Λιουδάκη –Γιαννικάκη και Γερµένη Β:  
Η φύση γενικά υπάρχει είτε κάπου δίπλα από την πόλη και µοιάζει σαν ζωγραφική 
τοπίου, είτε µέσα στον κήπο. Οι άνθρωποι της φύσης φοράνε φουστανέλες ενώ το 
«αγριότερο» ζώο που απασχολεί τους παράγοντες του βιβλίου είναι το 
µεταναστευτικό χελιδόνι.  
2. Ρόζας Ιµβριώτη-Γιάννη Κεφαλληνού, «Τα παιδάκια»:  
Η φύση υπάρχει κάπου δίπλα στην πόλη ή ακόµα και µέσα σε αυτήν κάπως σαν 
ζωολογικός κήπος, τα ζώα έχουν σηµαντικούς λόγους να υπάρχουν και όχι απλά 
κοινωνικούς ρόλους. Οι άνθρωποι της υπαίθρου παρατηρούνται µέσα στο αστικό 
τοπίο, όπως και τα καιρικά φαινόµενα. Η πόλη και το αστικό τοπίο είναι το παιδικό 

σύµπαν, πλην ελάχιστων διδακτικών, όµως πάντα, εξαιρέσεων. 
Αυτό που γίνεται εδώ ξεκάθαρο είναι ότι το αλφαβητάριο αυτό 
είναι ένας οδηγός για τα παιδιά της πόλης που εξηγεί τον 
κύκλο της ζωής στη φύση. Αποκαθιστά τις εικόνες των ζώων 
και των λειτουργιών που αυτά επιτελούν, µακριά από 
προκαταλήψεις και δεισιδαιµονίες. Τα κοράκια παρότι είναι 
άσχηµα και αντιπαθητικά επιτελούν ένα συγκεκριµένο έργο. Ο 
λύκος, που εδώ δεν παριστάνεται καν η εικόνα του έχοντας 
λογοκριθεί προσεκτικά, εκτός από το φοβερό ζώο που τρώει 
µικρά ζωάκια και ενδεχοµένως και παιδάκια, δεν παύει να 
είναι και ένα παιδικό παιχνίδι. Αντίθετα η ακίνδυνη για τα 
παιδιά  αλεπού, «που έχει τόοση την ουρά» ελεύθερα 
παριστάνεται µοχθηρή. Η εικόνα του γαϊδαράκου, µε την 
απαίσια φωνή, µπαίνει δίπλα-δίπλα στο κλουβί µε το αηδόνι, 
έτσι εύλογο θεωρείται πια το ερώτηµα «ποιος από τους δυο 
κελαηδά πιο γλυκά»;  

Είναι φανερό ότι η φύση χρησιµεύει εδώ και σαν πηγή 
αισθητηριακών δεδοµένων. 

 Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά της πόλης που στον 
ελεύθερο χρόνο τους µπορούν να περάσουν την ανθοστόλιστη 
πύλη που πάνω της γράφει τη λέξη «εξοχή» µε κεφαλαία 
γράµµατα. 

                                                 
30 Βλέπε σχετικά στο Ματθιόπουλος Ε.∆: « Η Τέχνη πτεροφύει εν οδύνη», εκδόσεις Ποταµός, Αθήνα 
2005. 
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Αυτός ο χώρος αποτελείται από ζωγραφιές όµορφων πραγµάτων και δεν είναι παρά ο 
προθάλαµος της πραγµατικής φύσης µε τους βοσκούς και τα αρνάκια τους ανάµεσα 
στα πεύκα που είναι «όλο δροσιά και υγεία». Βέβαια το παιδί µπορεί να συνεχίσει τη 
σχέση του µε τη φύση και µέσα στην πόλη γιατί και εκεί υπάρχει χιόνι, κρύος αέρας 
και φυσικά πουλάκια που κρυώνουν. Υπάρχουν επίσης και σπιτικά ζώα που το παιδί 
µπορεί να παίζει µαζί τους, να τα παρατηρεί να µεγαλώνουν τα µικρά τους και να 
παίζουν µεταξύ τους. ∆εν υπάρχουν εδώ εικόνες που σχετίζονται µε το κυνήγι, την 
ετήσια µετανάστευση ή το ψάρεµα. 
3. Συκώκη Ι.- Μάριου Αγγελόπουλου : Η εικόνα της φύσης των ζώων και των ανθρώπων 
της αναφέρεται σε φανταστικούς- αστικούς χώρους και όχι σε πραγµατικούς, φυσικά τα ζώα 
έχουν «εκλεκτές» ανθρώπινες αρετές και όλα εκτυλίσσονται σε µία «παραµυθένια» και 
Σουρεαλιστική ατµόσφαιρα. 
 
Ε) ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1934-36 
Ο Λυδάκης Γιώργος εικονογραφεί τα  δύο αλφαβητάρια που γράψανε οι:  
1. Αρσινόη Ταµπακοπούλου και  
2.  ο Νώντας Έλατος: 
Για πρώτη φορά στο αλφαβητάριο Της Ταµπακοπούλου  παρουσιάζεται η µορφή της 
κατσίκας στις δύο «λαϊκές» εκδοχές της, την αγαθή άσπρη και την διαβολική-µαύρη. 
Η παρουσία των ζώων εδώ είναι κάπως διαφορετικού ύφους από τις προηγούµενες 
εικονογραφικές παρουσίες τους, αφού εδώ, εκτός από τις συνήθεις ιδιότητές τους, για 
πρώτη φορά µαλώνουν διεκδικώντας ζωτικό χώρο.   
Οι εικόνες του αλφαβητάριου του  Νώντα Έλατου: Τα ζώα εδώ είναι σύντροφοι 
στο παιχνίδι των παιδιών αλλά και σύµβολα επιβολής της θέλησης του ανθρώπου στα 
ζώα και τα στοιχεία της φύσης που όµως δεν παύουν να τον τροµάζουν.  Η  τρικυµία, 
ο άνεµος κι η παγωνιά είναι συνθήκες που αναφέρονται υπερτονισµένες στις 
εικονογραφήσεις αυτές.  
3. Ζήσης ∆αµασκηνός-Ευθύµης Παπαδηµητρίου:  
Τα παιδιά αγαπούν τα ζώα, παίζουν µαζί τους, τα φροντίζουν αποδίδοντας σε αυτά τη 
φροντίδα που δέχονται από τους γονείς τους. Ταυτόχρονα όµως τα ζώα χρησιµεύουν 
σαν ηθικά πρότυπα, σαν προσωποποιήσεις της µητρότητας ακόµα και του ταξικού 
προορισµού ή της διαφοράς. Η εικόνα του ψαρά είναι γραφική ενώ η εικόνα του 
ναύτη είναι ιδιαίτερα προσφιλής εκείνο τον καιρό, αφού τα παιδιά µιµούνται τους  
ναυτικούς όχι µόνο στο ντύσιµό τους αλλά και στο παιχνίδι  
4. Ι. Συκώκης-Π. Βυζάντιος, 2η Έκδοση Α+Β. µέρος του 1933 : 
Το Φυσικό περιβάλλον αποτελεί έναν χώρο απόλαυσης και παιχνιδιού. Εκτός από την 
αυλή της γιαγιάς και το περιβόλι του παππού, η φύση υπάρχει ακόµα και µέσα στην 

πόλη. Η µητρότητα είναι ιερή και σεβαστή 
ακόµα και στα ζώα. Η εικόνα των ανθρώπων 
της φύσης µοιάζει σαν να έχει απευθείας 
αντιγραφεί από πίνακες ακαδηµαϊκής 
ηθογραφικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα, 
ευρωπαϊκής προέλευσης. Όλες οι παραστάσεις 
εδώ έχουν τις ρίζες τους στην ζωγραφική. 
Το Φυσικό περιβάλλον αποτελεί έναν χώρο 
απόλαυσης και παιχνιδιού. Εκτός από την αυλή 
της γιαγιάς και το περιβόλι του παππού, η φύση 
υπάρχει ακόµα και µέσα στην πόλη. Τα παιδιά 
αγαπούν τα ζώα και τους δίνουν την 

τρυφερότητα που δέχονται από την οικογένειά τους. Παρατηρούµε ότι υπάρχουν 
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τριών ειδών ζώα, τα ήµερα ζώα του σπιτιού, όπως οι πάπιες, οι κότες, η γάτα κι η 
κατσίκα της γιαγιάς. Τα κυνηγόσκυλα του παππού, το γαϊδουράκι του περιβολάρη, τα 
άλογα των χωρικών και το τσοπανόσκυλο µε τα πρόβατα του βοσκού ανήκουν σε 
αυτήν την κατηγορία.  

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει ένα µόνο 
άγριο ζώο, την πονηρή αλεπού, η οποία 
καταφέρνει όχι µόνο να κλέψει τον πιο όµορφο 
κόκορα της αυλής, αλλά και να ξεφύγει από τα 
κυνηγόσκυλα του παππού. Ο άνθρωπος όµως 
είναι πιο δυνατός από τη φύση, ή τουλάχιστον 
ζει µε αυτήν την ψευδαίσθηση. Έτσι η αλεπού 
κάποια µέρα θα πέσει στο δόκανο του παππού 
και φυσικά θα πονέσει πολύ, σαν τιµωρία για 

αυτό που τόλµησε. Ίσως η παράσταση αυτή να είναι από τις πιο φροντισµένες του 
βιβλίου, αφού πραγµατικά αριστοτεχνικά αποδίδεται η απαλότητα της γούνας, η 
σκληρότητα της σιδερένιας δαγκάνας της παγίδας κι ο πόνος του ζώου. Το ζώο όµως 
είναι «αµαρτωλό», έκλεψε, άρα πρέπει να τιµωρηθεί, χωρίς να συνυπολογιστεί ότι η 
πράξη του αυτή είναι φυσικό επακόλουθο του κύκλου της ζωής.  
 
 5. Βιττωρόπουλος: Σε ότι αφορά την εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος βλέπουµε 
ότι υπάρχει µια εµµονή από µέρος του ζωγράφου στην απόδοση των στερεοτύπων. 
Φολκλορικά στερεότυπες κι υπερβολικές είναι κι οι εικόνες των ανθρώπων της 
υπαίθρου, µάλλον έξω από τα όρια που θέτει η ηθογραφία. Οι µύθοι και οι ρόλοι των 
ζώων απεικονίζονται µε την ίδια υπερβολή.  
 
Σαν συµπέρασµα της επιφανειακής έστω αυτής επισκόπησης θα µπορούσαµε να 
έχουµε την επιλεκτική ανάθεση ανθρώπινων κοινωνικών ρόλων στα ζώα που γενικώς 
υπάρχει στο µεγαλύτερο αριθµό των αλφαβηταρίων. Τα ζώα που συνυπάρχουν µαζί 
µε τους ανθρώπους της υπαίθρου διεκδικώντας συγκεκριµένο χώρο στην ψυχή των 
παιδιών, δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά, απλά είναι διαφορετικά πλάσµατα. Η 
συνύπαρξη αυτή όµως εµφανίζεται έντονα σε αλφαβητάρια, Φιλελεύθερων κυρίως- 
παιδαγωγών όπως η Ρ.Ιµβριώτη, ο Α.∆ελµούζος, ο Π. Νιρβάνας και ο 
∆.Τριανταφυλίδης. Αντίθετα στα αλφαβητάρια των «επαγγελµατιών» 
αλφαβηταριογράφων σαν του Ανδρεάδη και του Συκώκη υπάρχει ο «λαϊκός» 
διαχωρισµός ανάµεσα στο «χρήσιµο» και το «επιβλαβές».  
 
Παρ ότι σχεδόν σε όλα τα αλφαβητάρια της περιόδου λογοκρίνεται συστηµατικά η 
εικονογράφηση θανάτωσης ζώου πουλιού η ψαριού οι εικόνες του κυνηγόσκυλου και 
του κυνηγού ή του ψαρά είναι εξιδανικευµένες και συνυφασµένες µε την επαφή του 
ανδρικού, αστικού  ή αγροτικού προτύπου. ∆εν είναι τυχαία νοµίζω η αυξηµένη 
συχνότητα εµφάνισης του «σπόρτσµαν» αστού κυνηγού στην δεκαετία 1923-1933 
τότε ακριβώς που αρχίζει στην Ελλάδα όχι µόνο η υποτυπώδης αστική ανάπτυξη 
αλλά και η νοµοθετική οριοθέτηση του νέου «χόµπυ». Είναι µία σαφής ένδειξη ότι το 
Ελληνικό σχολείο ζεί πια µέσα στην κοινωνική πραγµατικότητα και όχι σε 
φανταστικούς ιδεαλιστικούς «δασκαλισµούς». 
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Συγκριτική παρουσίαση ερευνών για τις γνώσεις των µαθητών στα 
Μαθηµατικά 
 

Μαλβίνα Παπαδάκη, Στάµη Τσικοπούλου 
 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή επιχειρείται µια διαχρονική σύγκριση των αποτελεσµάτων 
διαφόρων ερευνών για τις γνώσεις των αποφοίτων του ∆ηµοτικού σχολείου στις 
τέσσερις πράξεις των φυσικών και δεκαδικών αριθµών καθώς και των κλασµάτων. 
Με τη σύγκριση αυτή επιδιώκεται να διαπιστωθεί κατά πόσον τα αναλυτικά 
προγράµµατα, τα σχολικά βιβλία και η µέθοδοι διδασκαλίας καλλιεργούν στο 
∆ηµοτικό τις βασικές αυτές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να αφοµοιωθούν στο 
Γυµνάσιο οι νέες γνώσεις. 
 
 
Εισαγωγή 
∆ιάφορες έρευνες που εξετάζουν τις γνώσεις που αποκτούν οι µαθητές στα 
Μαθηµατικά µέσω του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, έχουν γίνει κατά καιρούς στη 
χα µας. Οι έρευνες αυτές, συνήθως προσπαθούν, να ανιχνεύσουν κατά πόσο οι 
µαθητές έχουν κατανοήσει τις διάφορες µαθηµατικές έννοιες και έχουν αποκτήσει τις 
δεξιότητες εκείνες που θεωρούνται απαραίτητες από τους στόχους των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων στις δύο βαθµίδες της εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθµια και στη 
∆ευτεροβάθµια. Σε όλες τις περιπτώσεις εξετάζονται δείγµατα µαθητών διαφόρων 
ηλικιών και βαθµολογούνται ερωτηµατολόγια, η επεξεργασία των οποίων καταλήγει 
σε ποσοτικές εκτιµήσεις. Άλλοτε πάλι αναλύονται και µελετώνται τα λάθη των 
µαθητών, οπότε προκύπτουν και ποιοτικά αποτελέσµατα. 
 
Σε πολλές από αυτές τις έρευνες δίνεται ιδιαίτερο βάρος, στην εξέταση των γνώσεων 
των µαθητών κατά την µετάβασή τους από την Πρωτοβάθµια στη ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. ∆εν θα µπορούσε να ήταν βέβαια διαφορετικά αφού, η µαθηµατική 
παιδεία που αποκτούν οι µαθητές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί θεµέλιο 
της γενικότερης µαθηµατικής τους µόρφωσης. Η στάση τους απέναντι στα 
Μαθηµατικά, η ανάπτυξη της µαθηµατικής τους σκέψης, η απόκτηση δεξιοτήτων για 
τη λύση προβληµάτων είναι στοιχεία που οι βάσεις τους τίθενται στο ∆ηµοτικό και 
που επηρεάζουν τη σχέση των µαθητών µε τα Μαθηµατικά στα επόµενα στάδια της 
εκπαίδευσής τους και γενικότερα στη ζωή τους.  
 
Είναι εποµένως αναγκαίο να αξιολογούµε κατά πόσο οι µαθητές που τελειώνουν το 
∆ηµοτικό Σχολείο έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες µαθηµατικές γνώσεις και 
ικανότητες καθώς και να επισηµαίνουµε τις δυσκολίες που έχουν στα µαθηµατικά. 
Μια τέτοια γνώση µεταξύ των άλλων είναι ενδεικτική για το κατά πόσο τα αναλυτικά 
προγράµµατα, τα σχολικά βιβλία και οι µέθοδοι διδασκαλίας στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση κρίνονται κατάλληλα για την επίτευξη των καλύτερων µαθησιακών 
αποτελεσµάτων. Είναι δε απαραίτητη και σε όσους ασχολούνται µε τη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές να µεταβούν οµαλά από 
το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. 
 
Η αξιολόγηση άλλωστε, αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-µαθησιακής 
διαδικασίας, η οποία αρχίζει µε τον καθορισµό των στόχων και ολοκληρώνεται µε 
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τον έλεγχο της επίτευξης τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της 
διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής 
ενηµέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων για το αποτέλεσµα των προσπαθειών 
τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά µαθησιακά αποτελέσµατα. 
 
H αξιολόγηση δεν πρέπει να συγχέεται µε τη βαθµολόγηση. Στόχος της αξιολόγησης 
είναι να βγουν τα απαραίτητα συµπεράσµατα που θα µας βοηθήσουν στη διδακτική 
πράξη ή στο διδακτικό σχεδιασµό. Αναφορικά µε τις λειτουργίες της, σύµφωνα µε 
τον Βloom, διακρίνουµε δύο κύριες αξιολογήσεις: 

– Όταν η προσπάθεια συλλογής στοιχείων για τις γνώσεις των µαθητών 
γίνεται στην αρχή της µαθησιακής διδασκαλίας τότε έχουµε τη 
«διαγνωστική αξιολόγηση», η οποία «…προσδιορίζει το σηµείο εκκίνησης 
και αποτελεί τη βάση για το σχεδιασµό της διδασκαλίας...», όπως  λέει ο 
Γ. Φιλίππου. 

– Όταν η προσπάθεια συλλογής στοιχείων για τις γνώσεις των µαθητών 
γίνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τότε έχουµε τη «διαµορφωτική 
αξιολόγηση» (formative) η οποία προσφέρει στους διδάσκοντες τις 
πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες για τον καλύτερο σχεδιασµό της 
µαθησιακής διδασκαλίας. Η διαµορφωτική αξιολόγηση επιδιώκει να 
παρέχει µια πληρέστερη εικόνα των δοµών και της λειτουργίας της 
σκέψης των µαθητών. Είναι η πυξίδα για τον έλεγχο της πορείας και 

– την «τελική αξιολόγηση» (summative) η οποία είναι πηγή 
ανατροφοδότησης και ταυτόχρονα τεκµήριο λογοδοσίας. 

 
Πολλές εκπαιδευτικές έρευνες, µικρής ή µεγάλης κλίµακας, πραγµατοποιούνται 
συνεχώς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και από διεθνείς οργανισµούς, µε θέµα την 
αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Χωρίς ένα ακριβές και σαφές ως προς τον µηχανισµό 
και τις διαδικασίες σύστηµα αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός δεν έχει τρόπο να 
πιστοποιήσει το βαθµό επίτευξης των διδακτικών του στόχων, ενώ ο µαθητής  δεν 
έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ατοµική του εξέλιξη. 
 
Παρουσίαση ερευνών  
Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουµε συγκριτικά κυρίως τέσσερις έρευνες που 
αφορούν τις γνώσεις των αποφοίτων του ∆ηµοτικού στις 4 πράξεις των φυσικών, των 
δεκαδικών και των κλασµατικών αριθµών.  
 
Από την εξέτασή τους προκύπτει ότι : 
α) Έχουν κοινούς στόχους. Όπως στις ίδιες τις έρευνες αναφέρεται ρητά στόχος τους, 
είναι να βγουν τα απαραίτητα συµπεράσµατα που θα βοηθήσουν στη διδακτική 
πράξη ή στο διδακτικό σχεδιασµό. Να αποκτήσει δηλαδή ο διδάσκων τις 
πληροφορίες που χρειάζεται για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει 
οι µαθητές του, στην προηγούµενη βαθµίδα, ώστε να µπορεί να οικοδοµήσει στέρεα 
τις νέες γνώσεις στην επόµενη βαθµίδα.  
 
β) Το δείγµα των µαθητών που εξετάζουν, διαφέρει ως προς το πλήθος από έρευνα σε 
έρευνα, όλοι τους όµως είναι απόφοιτοι του ∆ηµοτικού. ∆ιαφέρει επίσης και το είδος 
των ερωτήσεων που περιέχουν τα ερωτηµατολόγια της κάθε έρευνας. Άλλα εστιάζουν 
περισσότερο στην εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης των βασικών πράξεων και 
άλλα εστιάζουν περισσότερο στη λύση προβλήµατος. Σε όλα ανεξαιρέτως όµως 
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βρίσκει κανείς περισσότερες ή λιγότερες ερωτήσεις που προσπαθούν να µελετήσουν 
την ευχέρεια των µαθητών στις τέσσερις πράξεις.  
 
Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν είναι οι ακόλουθες: 

1. «Οι γνώσεις των αποφοίτων του ∆ηµοτικού σχολείου στις 4 πράξεις», 1987, 
των Μ. Παπαδάκη -Στ. Τσικοπούλου. 

2. «∆υσκολίες µάθησης των µαθηµατικών στο ∆ηµοτικό σχολείο», 1989, της ∆. 
Πόταρη. 

3. «Έρευνα για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των 
Μαθηµατικών», 2000, Κ.Ε.Ε.  

4. «∆ιαγνωστικό Test και Αξιολόγηση των Γνώσεων των Μαθητών κατά την 
Είσοδό τους στο Γυµνάσιο», 2005, Μ. Σαλίχος κ.α. 

 
Οι έρευνες αυτές έγιναν σε διάστηµα µιας 20ετίας (1985-2005), διάστηµα κατά το 
οποίο τα σχολικά βιβλία και το Αναλυτικό Πρόγραµµα στην Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση δεν άλλαξαν. Όλες οι έρευνες είναι δηµοσιευµένες σε έγκυρα 
επιστηµονικά περιοδικά ή παρουσιάσθηκαν στα συνέδρια της Ε.Μ.Ε. ή τα 
αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατά τους έχουν εκδοθεί σε ειδικούς τόµους. Σε 
κάποιες από αυτές εµπλέκονται και Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Σε άλλες υπεύθυνο 
είναι παιδαγωγικό ίδρυµα, όπως το Κ.Ε.Ε., το οποίο έχει κύρια αποστολή του την 
διεξαγωγή τέτοιων ερευνών. Πολλές είναι προϊόντα µεµονωµένων ερευνητών.  
 
∆ιαβάζοντας τις έρευνες στις οποίες θα αναφερθούµε, διαπιστώνουµε ότι: 
 

• Η πρώτη έρευνα που διεξήχθη στη χώρα µας για την επίδοση των αποφοίτων 
του ∆ηµοτικού στις τέσσερις πράξεις είναι εκείνη των Μ. Παπαδάκη και Στ. 
Τσικοπούλου έγινε το Σεπτέµβριο του 1985. Η πρώτη παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων της  έγινε στο τριήµερο σεµινάριο Μαθηµατικών που 
οργάνωσε η σύµβουλος κ. Κοθάλη, τον Ιούνιο του 1986, τα πρακτικά του 
οποίου δηµοσιεύθηκαν από τις εκδόσεις του περιοδικού Σύγχρονη 
Εκπαίδευση. Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο «να διαπιστώσει την ευχέρεια µε 
την οποία οι απόφοιτοι του ∆ηµοτικού εκτελούν τις 4 πράξεις» και σε 
µετέπειτα στάδιο να «καταγράψει τα κυριότερα λάθη που γίνονται σε αυτές». 
Σηµειώναµε τότε ότι, ζητήµατα σαν και αυτά µαζί µε την κατανόηση της 
έννοιας του κλάσµατος και του δεκαδικού αριθµού, είναι βασικά για την 
οικοδόµηση της µαθηµατικής σκέψης και απολύτως αναγκαία για την 
παρακολούθηση των Μαθηµατικών του Γυµνασίου. Η έρευνα εξέτασε δείγµα 
313 µαθητών ενός προτύπου και έξι Γυµνασίων της ∆υτικής Αττικής. Στους 
µαθητές δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς, κατά τη διάρκεια τριών 
διδακτικών ωρών, τρία ερωτηµατολόγια µε ερωτήσεις σε πράξεις µε 
φυσικούς, δεκαδικούς και κλασµατικούς αριθµούς.  

 
• Η σύµβουλος των µαθηµατικών Ε. Κοθάλη την επόµενη σχολική χρονιά, το 

1987, έδωσε τα ίδια ερωτηµατολόγια σε 14 Γυµνάσια του νοµού Αργολίδας 
σε σύνολο µαθητών 1375 και δηµοσίευσε τον ∆εκέµβρη του 1987, τα 
αποτελέσµατά της έρευνας της στο περιοδικό της Ε.Μ.Ε., Ευκλείδης Γ, 
επιβεβαιώνοντας τα ευρήµατα της αρχικής έρευνας. Στην έρευνα της Ε. 
Κοθάλη σηµειώνεται επίσης πόσο αναγκαία είναι η γνώση των 4 πράξεων και 
ότι, αν δεν κατανοηθούν αυτές και αφοµοιωθούν στο ∆ηµοτικό, καθίσταται 
αυτό πολύ δύσκολο αργότερα. Ισχυρίζεται δηλαδή ότι «µια επανάληψη στο 
Γυµνάσιο δεν είναι αρκετή». 
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• Στην έρευνα της ∆. Πόταρη η συγκέντρωση των πληροφοριών έγινε µε τη 

χρήση δυο τεστ. Όπως σηµειώνει,  «Η χρήση µόνο κάποιου τεστ, δεν είναι 
αρκετή για τη διάγνωση του κατά πόσο οι µαθητές έχουν κατανοήσει κάποιο 
θέµα ή για τη γενικότερη αξιολόγηση της-ανάπτυξης της σκέψης τους. 
Μπορεί όµως να αποτελέσει την αρχή για µια πιο βαθύτερη και λεπτοµερέστε-
ρη εξέταση». Τα ερωτήµατα του πρώτου τεστ αναφέρονται στις τέσσερεις 
αριθµητικές πράξεις των φυσικών, δεκαδικών και κλασµάτων. «Προσπάθεια 
έγινε ώστε οι ασκήσεις να είναι διαγνωστικές και να φανερώνουν δυσκολίες 
των µαθητών. Στην επιλογή των ασκήσεων λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις 
που αναφέρονται στο βιβλίο Diagnosis and Prescription (R.Rees and Barr, 
1984)». Τα ερωτήµατα του δεύτερου τεστ αναφέρονται σε στοιχεία της 
µαθηµατικής σκέψης και αποτελείται από 7 προβλήµατα. 

 
• Στην έρευνα του Κ.Ε.Ε., που έγινε σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και το 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, στον ειδικό τόµο που έχει εκδοθεί αναφέρεται ότι, 
«Κάθε προσπάθεια βελτίωση της µαθηµατικής παιδείας προϋποθέτει την 
αξιολόγηση των µαθηµατικών γνώσεων των µαθητών .... ώστε να 
καθοριστούν οι αλλαγές που απαιτούνται». Στην  έρευνα, πήραν µέρος 495 
µαθητές της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού από 22 σχολεία των νοµών Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων και Έβρου. ∆όθηκαν δύο γραπτές δοκιµασίες διάρκειας µιας ώρα η 
κάθε µια.  

 
• Στην έρευνα των Μ. Σαλίχου κ.α., πήραν µέρος 1500 µαθητές κατανεµηµένοι 

σε διάφορα σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά και διενεργήθηκε 
την πρώτη εβδοµάδα της σχολικής χρονιάς. Με την διαγνωστική αυτή 
αξιολόγηση µέσω του ερωτηµατολογίου που µοιράστηκε στους µαθητές 
επιχειρήθηκε να αξιολογηθεί η γνώση των µαθητών του ∆ηµοτικού σχολείου 
σε µαθηµατικές γνώσεις που θεωρούνται βασικές ώστε να προσαρµοστεί η 
διδασκαλία των καθηγητών των Μαθηµατικών στην Α΄ Γυµνασίου. Το 
διαγνωστικό αυτό τεστ, όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς σηµειώνουν, δεν 
φιλοδοξεί να είναι µια αξιολόγηση των γνώσεων των µαθητών κατά την 
είσοδό τους στο Γυµνάσιο. Ωστόσο δεν µπορούµε να το αγνοήσουµε. 

 
Ορισµένα από τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων ερευνών παρουσιάζονται στο 
επόµενο πίνακα, στο οποίο περιλαµβάνονται µόνο οι ερωτήσεις µε κοινό  
περιεχόµενο. 

 
 

Συγκριτικός πίνακας 
 

 Έρευνα / Αποτυχία%    
Μ. Παπαδάκη 
Στ. Τσικοπούλου 

1987 

∆. Πόταρη 
 

1989 

Κ.Ε.Ε. 
 

2000 

Μ. Σαλίχος κ.α 
 

2005 
12 +4 +13 +9        14% 967 + 2056     21%  984 +976 +4      9 % 
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12 + 3,4               49% 16,36 + 1,9      54%  38,6 + 9           27 %   

732 - 85               31% 904 - 586        42%  1023 - 679       20 % 

17 - 3,4                74% 2 - 0,05           68%  25 - 5,6            34 % 

42 ⋅14                  28%      41· 30             3 0 %   82 ⋅ 25            21 %   

1,8 ⋅ 4,7               58% 6,50· 0,25        71 %  1,2 ⋅ 2,01        32 % 

345 : 23                47% 1840 : 40         44 % 3 :5        42,6 % 156 :12           18 % 

Κατανόηση έννοιας 
κλάσµατος            17% 

 Κατανόηση έννοιας 
κλάσµατος  55,4% 
 

 Κατανόηση έννοιας 
κλάσµατος       60 %   
           

4
6

4
3

+                 25 %   
11
5

11
3

+          17 % 

9
1

3
2

+                 47 % 
16
3 +

64
5         73 % 

5
2 + 

3
7        71 % 

6
5

4
3

+            67 % 

7 - 
3
5                 78,27 %   4 - 

7
3                 62 % 1- 

12
5          78 % 7-

3
2                77 % 

4
3 ⋅ 

5
2             58,15 % 

3
2 ·

4
1              42 %  

5
2 ⋅

3
7             45 % 

4
3

:
4
5                 84,35 % 

2
1 :

5
3              73% 

5
2

:
3
7        76,4 %   

7
5 :

2
3            79 %    

 
Μερικά σχόλια 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι: 
• Η µία έρευνα επιβεβαιώνει την άλλη, καθώς τα ποσοστά αποτυχίας των µαθητών 

σε όλες τις έρευνες είναι λίγο ως πολύ συγκρίσιµα.  
• Οι διαφορές που παρατηρούνται πιθανόν να οφείλονται στις διαφορές δυσκολίας 

των διαφόρων ερωτήσεων π.χ το άθροισµα  2 1
3 9

+  είναι πιθανόν δυσκολότερο για 

τους µαθητές από το 2 7
5 3

+  γιατί στο πρώτο άθροισµα το 9 είναι πολλαπλάσιο του 

3 και άρα δυσκολότερα υπολογίζεται το ΕΚΠ. 
• Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των δύο πρώτων ερευνών και του 

διαγνωστικού τεστ, στην αφαίρεση δεκαδικού από ακέραιο, οφείλονται ίσως στο 
γεγονός ότι στο τελευταίο ερωτηµατολόγιο ζητήθηκε να αφαιρεθεί από διψήφιο 
ακέραιο διψήφιος δεκαδικός αριθµός. 

• Σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις διαπιστώνουµε ότι αφενός εµφανίζονται πολύ 
υψηλά ποσοστά αποτυχίας των αποφοίτων του ∆ηµοτικού σε χρονική διάρκεια 
µιας εικοσαετίας και αφετέρου ότι και στις 4 αυτές έρευνες τα ποσοστά αποτυχίας 
στις 4 πράξεις συµπίπτουν απελπιστικά. 

• Για µεν τους ακέραιους αριθµούς, πρόσθεση και αφαίρεση δεν µπορεί να 
εκτελέσει το 30% περίπου των µαθητών ή αλλιώς ο ένας στους τρεις των 
αποφοίτων του ∆ηµοτικού, ενώ στην διαίρεση το ποσοστό αποτυχίας µεγαλώνει. 
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• Την έννοια του κλάσµατος φαίνεται από τον πίνακα ότι δεν έχει κατανοήσει 
περίπου το 50% ή ο ένας στους δύο των αποφοίτων του ∆ηµοτικού. Στην διαίρεση 
των κλασµάτων το ποσοστό αποτυχίας γίνεται πάνω από 70%. 

• Αν θεωρήσουµε ως κοινά αποδεκτή παραδοχή ότι οι 4 πράξεις στους ακέραιους, 
τους δεκαδικούς και τα κλάσµατα είναι από τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει 
να αποκτούν οι µαθητές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, τόσο για το χτίσιµο 
άλλων γνώσεων όσο και για τη λύση πάσης φύσεως προβληµάτων, τα ποσοστά 
που µόλις αναφέρθηκαν θα όφειλαν να µας προβληµατίσουν. Ως καθηγητές των 
Μαθηµατικών που µας απασχολεί η ανάπτυξη της µαθηµατικής παιδείας των 
µαθητών µας, αλλά και ως πολιτεία, πανεπιστήµια ή άλλους θεσµοθετηµένους 
φορείς που τουλάχιστον στους ιδρυτικούς τους νόµους ή τα ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα έχουν την παρακολούθηση και άρα παρέµβαση στην εκπαίδευση, 
προδιαγράφοντας διδακτικούς στόχους και σχεδιάζοντας διδακτικές µεθόδους. 

• Ακόµα ας προσθέσουµε εδώ ότι και άλλες παρόµοιες έρευνες από επιστήµονες 
ξένων χωρών φαίνεται να καταλήγουν σε παραπλήσια ποσοστά για την ικανότητα 
των µαθητών να εκτελούν τις 4 πράξεις των αριθµών, πράγµα που αναφέρει και η 
έκδοση του Κ.Ε.Ε.   

 
Συµπληρωµατικά αναφέρουµε δύο ακόµα έρευνες µε ανάλογο περιεχόµενο. 
Την έρευνα του Γ. Φιλίππου, «Οι Μαθηµατικές Γνώσεις των Τελειοφοίτων του 
∆ηµοτικού Σχολείου και οι Εκτιµήσεις των ∆ασκάλων τους». Τον Ιούνιο του 1990 
δόθηκε δοκίµιο µε 62 ερωτήσεις σε τυχαίο δείγµα των τελειοφοίτων του ∆ηµοτικού 
της Επαρχίας Λεµεσού και της Ρόδου µε σκοπό τη διακρίβωση των Μαθηµατικών 
τους Γνώσεων. Από την εξέταση των αποτελεσµάτων προκύπτει για παράδειγµα ότι :  

 
Ποσοστά επιτυχίας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λεµεσός Ρόδος 

Απλός Αλγόριθµος 

Το αποτέλεσµα της αφαίρεσης  3457 – 758 είναι: 
73% 71,2% 

Σύνθετος Αλγόριθµος 

Το αποτέλεσµα της πρόσθεσης   1 56 9
2 6

+  είναι :  

 Α. 216
3

        Β.  116
3

           Γ.  615
8

        ∆. 515
12

       Ε. 16 

 
 

43,2% 

 
 
13.4% 

 
O Γ. Φιλίππου στην έρευνα αυτή έθεσε έναν ακόµα στόχο. Επειδή είχε διαπιστώσει 
όπως αναφέρει ότι «…η αξιολόγηση είναι συγκεχυµένη µέσα στον κόσµο των 
εκπαιδευτικών... Θεωρείται βέβαιο, πως ο κάθε δάσκαλος αξιολογεί µε το δικό του 
τρόπο, «άτυπα» το επίπεδο κατανόησης και τις ικανότητες των παιδιών. Πόσο 
καθαρή όµως είναι η τελική εικόνα που σχηµατίζει ο δάσκαλος και πόσο κοντά στην 
πραγµατικότητα;» Οπότε, σκοπός της έρευνας ήταν να δώσει µια απάντηση στα πιο 
πάνω ερωτήµατα. Γι αυτό πριν να εξετασθούν οι µαθητές τον ∆εκέµβριο του 1989, 
έδωσε τα δοκίµια µε τις ερωτήσεις σε 66 εκπαιδευτικούς ζητώντας τους να 
εκτιµήσουν τον δείκτη ευκολίας (ποσοστό ορθής απάντησης) της κάθε ερώτησης που  
θα αντιµετώπιζαν οι µαθητές. Από τα αποτελέσµατα της εξέτασης προέκυψε ότι η 
µέση αναµενόµενη τιµή επίδοσης των µαθητών ήταν πολύ υψηλότερη από την 
πραγµατική. Οι περισσότεροι δάσκαλοι ήταν αισιόδοξοι ή υπεραισιόδοξοι για τις 
γνώσεις που αποκτούν οι µαθητές τελειώνοντας το ∆ηµοτικό η πραγµατικότητα όµως 
ήταν πολύ διαφορετική. Όπως συµπεραίνει ο Γ. Φιλίππου «Είναι σαφές ότι οι 
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δάσκαλοι έχουν «ωραιοποιηµένη» εικόνα για τη δουλειά τους. Η ψευδαίσθηση πως οι 
στόχοι καλύφθηκαν ικανοποιητικά αναπόφευκτα οδηγεί πρώτα σε εφησυχασµό, µετά 
σε κακό σχεδιασµό της διδασκαλίας και τέλος σε απογοήτευση διδασκόντων και 
διδασκοµένων από τις απρόσµενες δυσκολίες» 
 
Συµπληρωµατικά αναφέρουµε και την σχετικά πρόσφατη έρευνα της Γ. Χαλεπάκη 
«Μπορούν οι µαθητές της Στ΄ Τάξης να εκτιµήσουν “Πόσο περίπου κάνει”;», η οποία 
εξέτασε 116 µαθητές της ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων του νοµού Ηρακλείου. Το 
ερωτηµατολόγιο της έρευνας περιείχε ερωτήµατα που αφορούσαν πολλαπλασιασµούς 
και διαιρέσεις από µνήµης, µε δυνάµεις του 10 (αρνητικές και θετικές). Από αυτήν 
προκύπτει για παράδειγµα ότι: 

 

Ερωτήσεις Ποσοστό 
επιτυχίας 

600  - 700 77,6 % 
 3,85  - 10000 69 % 
0,0467 - 1000 65,5 % 

4623 - 0,01 60,3 % 
4900 : 70 50,9 % 
5,37 : 100 37,9 % 
67 : 0,01 16,4 % 

 
Όπως σηµειώνει η Γ. Χαλεπάκη «Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής 
καταδεικνύουν το σηµαντικό έλλειµµα που εµφανίζουν οι µαθητές που είναι δέκτες 
της παραδοσιακής διδασκαλίας ως προς την εκτίµηση και τον έλεγχο του µεγέθους 
των αποτελεσµάτων των πράξεων πριν την εκτέλεση της πράξης». ∆ηλαδή και σε 
αυτόν τον τοµέα τα αποτελέσµατα είναι συγκρίσιµα µε αυτά των προηγούµενων 
ερευνών και δυστυχώς δεν είναι παρήγορα. 

 
Συµπεράσµατα 
Η αξιολόγηση της προόδου των µαθητών είναι διαρκής και σκόπιµη λειτουργία, η 
οποία πρέπει να ενσωµατώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης.  
Παρόλα αυτά οι έρευνες που αναφέρθηκαν φαίνεται να µην επηρεάζουν το 
εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι οι συγγραφείς των 
σχολικών βιβλίων του Γυµνασίου το 1986 αναγνωρίζοντας το πρόβληµα, 
συµπεριέλαβαν στο βιβλίο της Α΄ Γυµνασίου, µια ενότητα µε τις 4 πράξεις και στους 
φυσικούς και στους δεκαδικούς τα καινούργια βιβλία, το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα 
του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου δεν φαίνεται να λαµβάνει υπόψη του καµιά από τις 
έρευνες αυτές. Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στην φιλοσοφία και στο 
περιεχόµενο των νέων σχολικών βιβλίων του ∆ηµοτικού, δεν φαίνεται οι συγγραφείς, 
οι κριτές και όλοι όσοι αποφασίζουν και σχεδιάζουν τη Μαθηµατική εκπαίδευση στη 
χώρα µας να έχουν πάρει στα σοβαρά τα αποτελέσµατα όσων ερευνών προηγήθηκαν. 
 
Θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί µε νεώτερη σύγχρονη έρευνα στους αποφοίτους 
του ∆ηµοτικού, οι γνώσεις τους στις 4 πράξεις όταν θα έχουν ολοκληρώσει την 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση έχοντας διδαχθεί τα καινούργια βιβλία. Αυτό είναι 
πράγµατι µια πρόκληση.  
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Μαθηµατικές δραστηριότητες µε νόηµα για τα παιδιά προσχολικής 
και πρώτης σχολικής ηλικίας31 

 
Μαρία Παπανδρέου 

 
 
 
Περίληψη  
Τα µικρά παιδιά ως κατασκευαστές νοηµάτων κατανοούν µια εκπαιδευτική 
κατάσταση µε το δικό τους τρόπο και σύµφωνα µε τα εφόδια που διαθέτουν. Αρκετά 
συχνά όµως, το νόηµα και η σηµασία που αποδίδουν σε µια δραστηριότητα, δεν 
συναντά τους στόχους και τις προθέσεις στου εκπαιδευτικού.  Σε αυτή τη µελέτη 
δίνοντας έµφαση στη µαθηµατική εκπαίδευση επισηµαίνουµε την αναγκαιότητα για 
την ανάπτυξη µαθηµατικών δραστηριοτήτων µε νόηµα για τα µικρά παιδιά. Στα 
πλαίσια αυτά επιχειρούµε να προσδιορίσουµε αφενός πότε µια εκπαιδευτική 
δραστηριότητα έχει νόηµα για τα παιδιά κι αφετέρου να αναζητήσουµε τα 
χαρακτηριστικά που κάνουν µια δραστηριότητα µαθηµατική. Τέλος, εξετάζουµε 
διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα όπου µπορούµε να αναπτύξουµε µαθηµατικές 
δραστηριότητες µε νόηµα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση της λογοτεχνίας 
µε τα µαθηµατικά.  
 
 
Εισαγωγή 
Η µαθηµατική εκπαίδευση και πιο συγκεκριµένα όσον αφορά στις µικρές ηλικίες 
απασχολεί ένα µεγάλο µέρος ερευνητών εδώ και πολλά χρόνια  από διαφορετικές 
επιστηµονικές περιοχές: διδακτική των µαθηµατικών, γνωστική ψυχολογία και 
παιδαγωγική  και µε ποικίλους θεωρητικούς προσανατολισµούς. Μια άποψη που όλο 
και περισσότερο συναντά κανείς έχει να κάνει µε την αναγκαιότητα ανάπτυξης 
µαθηµατικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου περιεχόµενου που να 
έχει νόηµα για τα παιδιά (Donaldson, 1991, Hughes, 1996, Van Oers, 1996, Nicol & 
Crespo, 2005). Αυτή η άποψη ενώ αποτελεί  κοινό σηµείο διαφορετικών σύγχρονων 
διδακτικών προσεγγίσεων και φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τον προσανατολισµό 
της διδακτικής πράξης (Τζεκάκη, 2007), ερµηνεύεται µε αρκετά διαφορετικούς 
τρόπους (Nicol & Crespo, 2005).  Η υιοθέτηση λοιπόν αυτής της θέσης στα πλαίσια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας δηµιουργεί την ανάγκη να οριστεί τι σηµαίνει 
µαθηµατική δραστηριότητα µε νόηµα για τα µικρά παιδιά. Φαίνεται όµως ότι για να 
γίνει κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να απαντήσει κάποιος αρχικά στο ερώτηµα  πότε 
µια δραστηριότητα έχει νόηµα για τα παιδιά και στη συνέχεια να προσδιορίσει πότε 
µια δραστηριότητα  είναι µαθηµατική.   
 
Πότε µια δραστηριότητα έχει νόηµα για τα µικρά παιδιά; 
Είναι γνωστό ότι τα παιδιά έχουν ένα ρεπερτόριο γνώσεων  που τις φέρνουν µαζί τους 
στο σχολείο. Αυτές βέβαια δεν είναι όλες ίδιες για όλα τα παιδιά και εξαρτώνται από 
τις εµπειρίες τους στο οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον που ζουν. 
Κοινή παραδοχή διαφορετικών διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων  είναι ότι 
οι προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες είναι η βάση για να οργανώσουµε 
δραστηριότητες και πρόγραµµα µε κέντρο το παιδί. Όταν το περιεχόµενο µιας 
δραστηριότητας βρίσκεται κοντά στις εµπειρίες των παιδιών τότε είναι πιο εύκολο για  
                                                 
31 Το κείµενο αυτό βασίζεται σε άρθρο που πρόκειται να δηµοσιευτεί σε επιστηµονικό περιοδικό 
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αυτά να την κατανοήσουν (Donaldson, 1991, Hughes, 1996, Ντολιοπούλου, 1999). 
Για πολλούς λοιπόν µια δραστηριότητα έχει πιθανότητες να έχει νόηµα για τα παιδιά 
αν βρίσκεται κοντά στην πραγµατική ζωή  των παιδιών. Ο Egan (1992) όµως θέτει και 
µια διαφορετική διάσταση στην πιθανότητα εµπλοκής των παιδιών σε µια 
δραστηριότητα, που έχει σχέση µε την ενεργοποίηση της φαντασίας. Έτσι 
υποστηρίζει ότι όσο πιο µακριά και όσο πιο διαφορετικό είναι κάτι από την 
καθηµερινή εµπειρία των µαθητών, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να συνδεθεί 
µε τη φαντασία. Οι Nicol & Crespo (2005) µιλώντας για την µαθηµατική εκπαίδευση 
σηµειώνουν ότι η ποιότητα ενός έργου δεν είναι απαραίτητο να κρίνεται από το 
βαθµό της σχέσης του µε την πραγµατική ζωή αλλά κυρίως από το βαθµό της 
επιθυµίας των  µαθητών να εµπλακούν και να σκεφτούν για τα µαθηµατικά που 
εµπεριέχονται στο έργο.  
 
Σύµφωνα µε τον  Vygotsky (1978), κάθε διδακτική παρέµβαση θα πρέπει να 
υπερβαίνει ελαφρά το παρόν αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Αυτή η άποψη 
απορρέει από την υιοθέτηση µιας βασικής αρχής της θεωρίας του: «την ζώνη 
εγγύτερης ανάπτυξης» (ΖΕΑ). Όσοι επιχειρούν την παιδαγωγική εφαρµογή αυτής της 
αρχής υποστηρίζουν ότι αν µια δραστηριότητα βρίσκεται έξω από «ZEA» ενός 
παιδιού, τότε αυτό την αγνοεί γιατί απλά δεν την κατανοεί. Κάτω από µια τέτοια 
προοπτική µια άλλη αναγκαία προϋπόθεση λοιπόν, για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων µε νόηµα για το παιδί του νηπιαγωγείου, µπορεί να θεωρηθεί η 
βαθιά γνώση των ικανοτήτων του κάθε στιγµή. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια αυτής 
της εκπαιδευτικής προοπτικής η ανάπτυξη των παιδιών προκαλείται όταν ο 
εκπαιδευτικός σταδιακά εµπλουτίζει τις δραστηριότητες των παιδιών ξεκινώντας από 
τις ικανότητες που διαθέτουν µια δεδοµένη στιγµή της ανάπτυξής τους. Τέτοιες 
δραστηριότητες αποκτούν νόηµα και παράλληλα αποτελούν πρόκληση για το παιδί 
(Ντολιοπούλου, 1999). 
 
Μια παιδαγωγική προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία το πρόγραµµα καθορίζεται και 
διαµορφώνεται σταδιακά από κοινού, από τα παιδιά και τον/την εκπαιδευτικό,   
στηρίζεται κυρίως στις ανάγκες, ενδιαφέροντα, ερωτήµατα και προβληµατισµούς, 
στις προηγούµενες γνώσεις κι εµπειρίες των παιδιών (∆αφέµου, κά, 2006, Helm & 
Katz, 2002).   Όταν όλα αυτά συµβαίνουν τα παιδιά γνωρίζουν γιατί συµµετέχουν σε 
µια δραστηριότητα ή σε ένα πρόγραµµα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν είναι πάντα 
ιδιαίτερα απλή. Όταν οι προβληµατισµοί των παιδιών δεν είναι ξεκάθαροι ή δεν 
διατυπώνουν ερωτήµατα ή δεν έχει προκύψει αυθόρµητα ενδιαφέρον για κάτι, τότε, 
είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι και κατάλληλες δραστηριότητες που θα 
διεγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών, θα τα προβληµατίσουν και θα τα 
παρακινήσουν να διατυπώσουν τα δικά τους ερωτήµατα (Μπιρµπίλη, 2008).  
 
Ένα παιδί λοιπόν, έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει πραγµατικό νόηµα σε µια 
δραστηριότητα η οποία βρίσκεται κοντά στις εµπειρίες  και στη ΖΕΑ του, υπάρχει 
κάποιος λόγος για να γίνει και προκύπτει από τα ενδιαφέροντα και τους  
προβληµατισµούς του ή προκαλεί το ενδιαφέρον και τον προβληµατισµό του. Κάτι 
τέτοιο λοιπόν σηµαίνει ότι αρχικά κατανοεί το στόχο της δραστηριότητας, ανακαλεί 
πιθανόν προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις, αναζητά εργαλεία και τεχνικές  και  
είναι σε θέση να διαχειριστεί δεδοµένα και πληροφορίες περισσότερο ή λιγότερο, 
ανάλογα δηλαδή µε το ρεπερτόριο που διαθέτει.  
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Πότε µια δραστηριότητα είναι µαθηµατική; 
Όπως αναφέρει η Τζεκάκη (2007) τα κύρια χαρακτηριστικά µιας µαθηµατικής 
δραστηριότητας είναι η «µαθηµατική δράση», η «λεκτική διατύπωση», οι 
«διαδικασίες ελέγχου» και η φάση της «επισηµοποίησης».  
 
Όταν µια δραστηριότητα προωθεί τη µαθηµατική δράση του µικρού παιδιού σηµαίνει 
ότι το παιδί αναπτύσσει κυρίως νοητικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν µε την 
ανάκληση προηγούµενων γνώσεων, µε συγκρίσεις και συνδυασµούς δεδοµένων, µε 
την ανάπτυξη ή την εφαρµογή και αναµόρφωση στρατηγικών κά., στα πλαίσια πάντα 
του µαθηµατικού στόχου της δραστηριότητας.  
 
Xωρίς να παραγνωρίζονται άλλα µέσα αναπαράστασης της σκέψης, η γλώσσα 
υποστηρίζεται ότι παίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης της µαθηµατικής 
σκέψης (Nunes, 1996, Noss & Hoyles, 1996). Μια δραστηριότητα που επιτρέπει την 
λεκτική περιγραφή, την διατύπωση, ανάλυση ή και διαπραγµάτευση µαθηµατικών 
συλλογισµών (Stephan & Cobb, 1998, Nunes, 1996) έχει πολλές πιθανότητες να 
οδηγήσει τα παιδιά σε αναστοχασµό, αναδιοργάνωση µιας στρατηγικής, και τέλος 
στην ανάπτυξη νέων µαθηµατικών νοηµάτων.   
 
Όλες οι σύγχρονες παιδαγωγικές ή διδακτικές προσεγγίσεις δεν ενδιαφέρονται τόσο 
για το τελικό αποτέλεσµα µιας νοητικής δράσης, αλλά δίνουν έµφαση κυρίως στη 
διαδικασία που ακολουθεί ο µαθητής για να διαχειριστεί µια δραστηριότητα. Ειδικά 
στο χώρο των µαθηµατικών σήµερα προτείνονται «δυναµικές µορφές ελέγχου» όπως 
η αυτοαξιολόγηση ή ο έλεγχος στα πλαίσια της οµάδας, οι οποίες ακολουθούν µια 
µαθηµατική δράση. Τέτοιες διαδικασίες µπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά να 
αναστοχαστούν τη δράση τους και τη στρατηγική που ακολούθησαν για να λύσουν 
ένα πρόβληµα, να αναθεωρήσουν και να εξελίξουν στρατηγικές (Τζεκάκη, 2007).  
 
Σύµφωνα µε την θεωρητική θέση του Vergnaud (1994), µια έννοια παίρνει νόηµα 
µέσα από µια ποικιλία καταστάσεων. Η φάση της «επισηµοποίησης» αποτελεί λοιπόν 
την κατάληξη µιας διαδικασίας, όπου ο µαθητής επεξεργάζεται µια µαθηµατική 
έννοια µέσα από διαφορετικές καταστάσεις- προβλήµατα. Ωστόσο, µπορεί κάποιος 
να δει αυτή την φάση ως απαραίτητη και κατά το κλείσιµο πολλών µαθηµατικών 
δραστηριοτήτων, όπως κατά την επίλυση κάποιου προβλήµατος  όπου έχουν 
προκύψει για παράδειγµα πολλές και διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης. Τότε 
µπορεί να πάρει την µορφή του αναστοχασµού στα πλαίσια της οµάδας, δίνοντας 
νόηµα στις επιλογές του κάθε µέλους µέσα από την ανάδειξη και την σύγκριση 
ιδιαίτερων στοιχείων που θα οδηγήσουν σε οµαδικά συµπεράσµατα.  
 
Πλαίσια µέσα στα οποία µπορούµε να αναπτύξουµε µαθηµατικές 
δραστηριότητες  µε νόηµα για τα παιδιά στο νηπιαγωγείο 
Με βάση τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων όπως προκύπτουν από τις δύο 
προηγούµενες ενότητες θα αναφερθούµε στα πλαίσια εκείνα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στο νηπιαγωγείο που µπορούν να µας  διευκολύνουν στην ανάπτυξη 
µαθηµατικών δραστηριοτήτων µε νόηµα.  
 
Α. Οι συνήθεις καθηµερινές καταστάσεις 
Οι συνήθεις καθηµερινές καταστάσεις είναι πάντα µια καλή ευκαιρία για 
µαθηµατικές προσεγγίσεις (Schulman Dacey & Eston, 1999), ειδικά για το 
νηπιαγωγείο. Από την µια µεριά οι ρουτίνες όπως το παρουσιολόγιο, το ηµερολόγιο, 
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η απασχόληση στις γωνιές, το µεσηµεριανό φαγητό (µοίρασµα, σχέδιο κ.λ.π) και από 
την άλλη µεριά οι αυθόρµητες εκφράσεις µαθηµατικών ιδεών, όπως σχόλια των 
παιδιών για δικές τους εµπειρίες εκτός νηπιαγωγείου ή συζητήσεις πάνω στο παιχνίδι 
µε µαθηµατικά στοιχεία, αποτελούν πλούσιο υλικό που µπορούν να δώσουν νόηµα σε 
µαθηµατικές αναζητήσεις (Παπανδρέου, 2005α).  
 
Β. Σχέδια εργασίας και θεµατικές προσεγγίσεις 
Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ  και τον οδηγό νηπιαγωγού (∆αφέρµου κά, 2006) δύο είναι 
οι κύριοι τρόποι εργασίας που προτείνονται για το νηπιαγωγείο: τα σχέδια εργασίας 
και οι θεµατικές προσεγγίσεις. Οι διερευνήσεις που προκύπτουν σε αυτά τα πλαίσια 
εξασφαλίζουν συχνά το κατάλληλο περιεχόµενο για την ανάπτυξη µαθηµατικών 
δραστηριοτήτων µε νόηµα (Παπανδρέου, 2008α). Τέτοιες ευκαιρίες δίνονται µε τις 
δραστηριότητες παρατήρησης, συλλογής, καταγραφής, περιγραφής και ανάλυσης 
δεδοµένων, ή µε τα σύνθετα ανοιχτά προβλήµατα που προκύπτουν και τα οποία 
µπορούν να αναλυθούν σε πολλά µικρότερα µε µαθηµατικό περιεχόµενο. Για 
παράδειγµα στο ερώτηµα – πρόβληµα «πως θα επισκεφτούµε το Μουσείο;», µπορεί να 
ανοίξουν διάφορα προβλήµατα όπως: πόσοι είµαστε; ποιο µέσο; πόσους χωράει; 
πόσα χρήµατα; Πως θα µαζέψουµε τα χρήµατα; Πως θα σηµειώνουµε;  κ.λ.π. Ωστόσο 
εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να µην χαθεί και κυρίως να αναδειχθεί το 
µαθηµατικό νόηµα των δραστηριοτήτων. 
 
Γ. Ελεύθερο και οργανωµένο παιχνίδι 
Ο Vygotsky (1978) υποστήριξε ένθερµα ότι το παιχνίδι διαµεσολαβεί τη διαδικασία 
της µάθησης. Σε πλαίσια παιχνιδιού τα παιδιά επιθυµούν να µάθουν µε ένα τρόπο που 
έχει νόηµα για αυτά και τα παιδιά κατανοούν τη σηµασία του κόσµου καθώς παίζουν 
µε τις αναπαραστάσεις τους για τον κόσµο. Έχει υποστηριχτεί από πολλούς (Kamii, 
& de Clark, 1995, Χριστοφορίδη-Ερίκες, 1998), ότι ειδικά για τα µικρά παιδιά το 
παιχνίδι αποτελεί το βασικό  υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της 
µαθηµατικής σκέψης.  
 
Υπάρχουν δυο τρόποι:  

1. Ξεκινώντας από τα µαθηµατικά: Στοιχεία µαθηµατικών µετατρέπονται σε 
παιγνιώδεις δραστηριότητες π.χ παιχνίδια αρίθµησης, domino, lotto, 
επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια, οµαδικά παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά 
έχουν πάντα τον χαρακτήρα του προβλήµατος προς επίλυση. Κατά τη 
διάρκεια ενός οργανωµένου παιχνιδιού ο παίκτης έχει να αντιµετωπίσει 
συνεχόµενα προβλήµατα, τα οποία ή επαναλαµβάνονται τα ίδια ή σχεδόν τα 
ίδια (στις πιο απλές µορφές) ή εµπλουτίζονται µε νέα που αποτελούν και τις 
µικρές εκπλήξεις αυτών των παιχνιδιών, βοηθώντας να διατηρηθεί το 
ενδιαφέρον του παιδιού (Παπανδρέου, 2008β). 

2.  Ξεκινώντας από το παιχνίδι: Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να εισάγει στοιχεία 
µαθηµατικών στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, για παράδειγµα το παιχνίδι 
µε το οικοδοµικό υλικό ή το συµβολικό παιχνίδι (van Oers, 1996). Οι 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται µέσω του παιχνιδιού µπορούν να 
καλύψουν πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω: 
ενδιαφέρον, νοηµατοδότηση, δράση, λεκτική διατύπωση, διαδικασίες 
ελέγχου, ωστόσο ιδιαίτερη σηµασία εδώ έχει η φάση της «επισηµοποίησης», 
για να αναγνωρισθεί το πραγµατικό µαθηµατικό νόηµα της δραστηριότητας-
παιχνιδιού (Παπανδρέου, 2008α).  
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∆. Αφήγηση ιστοριών και λογοτεχνία 
Η λογοτεχνία τέλος και γενικότερα η αφήγηση ιστοριών µπορεί να αποτελέσει το 
κατάλληλο περιεχόµενο για την ανάπτυξη µαθηµατικών δραστηριοτήτων µε νόηµα 
για τα παιδιά. Στη συνέχεια επισηµαίνουµε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
αφήγησης και της παιδικής λογοτεχνίας, τα οποία θεωρούµε ότι ενισχύουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης µαθηµατικών δραστηριοτήτων µε νόηµα.  

1. Λογοτεχνία και άλλες γνωστικές περιοχές  
Μια ιστορία δεν µπορεί να περιοριστεί  στα στενά πλαίσια ενός γνωστικού 
αντικειµένου. Έτσι, η λογοτεχνία θεωρείται ότι µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό 
ρόλο στην προσπάθεια αναµόρφωσης των παραδοσιακών διδακτικών 
προσεγγίσεων. Στα πλαίσια µάλιστα µιας διαθεµατικής προσέγγισης προς την 
οποία κλείνουν τα περισσότερα σύγχρονα ΑΠ, η λογοτεχνία µπορεί να 
αποτελέσει το σύνδεσµο ανάµεσα αφενός στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα  και 
αφετέρου στις διάφορες κοινωνικές και συναισθηµατικές εµπειρίες που έχουν τα 
παιδιά στο χώρο του σχολείου και έξω από αυτόν (Αποστολίδου, 2000). 
2. Ενεργοποίηση της φαντασίας 
Ο Egan (1999) υποστηρίζει ότι η ιστορία αποτελεί το κατ΄ εξοχήν παιδαγωγικό 
µέσο για  την προσχολική ηλικία. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας βρίσκονται στο 
‘µυθικό’, όπως το ονοµάζει, στάδιο της κατανόησης. Οι ιστορίες, ειδικά όταν 
βρίσκονται έξω από τη καθηµερινή πραγµατικότητα, εµπλέκουν τα παιδιά και τα 
ενθαρρύνουν να χρησιµοποιήσουν την φαντασία τους, να µετακινηθούν από την 
πραγµατικότητα στο µυθικό περιβάλλον της ιστορίας που. Το φανταστικό 
σενάριο τους ωθεί να εξερευνήσουν πιθανότητες, να διατυπώσουν υποθέσεις, να 
επινοήσουν λύσεις, να ερµηνεύσουν τα γεγονότα, να διακρίνουν αίτια και 
αποτελέσµατα. (Kelly, 1996, Egan, 1999). Είναι πιθανόν τα παιδιά  µέσα από τις 
ιστορίες να έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε αφηρηµένες ιδέες (Donaldson, 
1978, Whitehead, 1996, Kely, 1996). Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι µέσα από 
ένα παραµύθι όπου ενεργοποιείται η φαντασία των παιδιών υπάρχουν πολλές 
πιθανότητες να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους για µια δραστηριότητα, να 
αυξηθεί ο βαθµός εµπλοκής τους και παράλληλα είναι δυνατό να διατυπωθούν 
σηµαντικές µαθηµατικές ιδέες µε εναλλακτικό τρόπο, και έτσι ίσως είναι πιο 
εύκολο να έχουν πρόσβαση σε αυτές τα µικρά παιδιά.  
3. Η λογοτεχνία είναι ένας τρόπος παιχνιδιού για τα µικρά παιδιά.  
Η λογοτεχνία µπορεί να αναγνωριστεί και ως ένας τρόπος παιχνιδιού, ειδικά για 
τα µικρά παιδιά. Το παιδί της προσχολικής ηλικίας χαρακτηρίζεται ως  
αναγνώστης -παίκτης (Κανατσούλη, 1997, σελ. 24). Τα παιδιά όπως αγαπούν να 
επαναλαµβάνουν τα ίδια παιχνίδια, τους αρέσει να ακούν τις ίδιες ιστορίες και να 
βλέπουν τις ίδιες εικόνες ξανά και ξανά. Η λογοτεχνία είναι ένα γλωσσικό 
παιχνίδι ρόλων, αλλά δεν σταµατά στο επίπεδο της γλώσσας. Συναισθήµατα, 
ιδέες, σκέψεις εξερευνούνται και δοκιµάζονται από τους ακροατές-παιδιά. Οι 
ερωτήσεις και οι απαντήσεις των παιδιών κατά την αφήγηση ιστοριών δείχνουν 
ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την παιγνιώδη εξερεύνηση όλων των πιθανοτήτων 
που συναντούν στην λογοτεχνία (Whitehead, 1996, σελ. 118). Οι Anderson et al  
(2005) παρατήρησαν µάλιστα ότι αυτό το «παιχνίδι» των ερωτήσεων – 
απαντήσεων παιδιού και γονέα κατά την ανάγνωση παραµυθιών έχει πολύ συχνά 
µαθηµατικό περιεχόµενο χωρίς ή ίδια η ιστορία να υποστηρίζει απαραίτητα κάτι 
τέτοιο, γεγονός που υπονοεί το ενδιαφέρον των παιδιών για µαθηµατικές 
αναζητήσεις σε τέτοια πλαίσια.  
4. Αφηγηµατική ικανότητα των µικρών παιδιών  
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Η διαδικασία να σκέφτονται τα παιδιά και να δηµιουργούν νέους κόσµους µέσα 
από αυτοσχέδιες ιστορίες είναι εµφανής µε την εµφάνιση του συµβολικού 
παιχνιδιού και τον τρόπο που χειρίζονται τη γλώσσα σε αυτές τις φάσεις. Τα 
παιδιά δοµούν και αφηγούνται ιστορίες από µικρή ηλικία (Tizard & Hudges, 1984 
στο Whitehead, 1996). Το κάνουν σχεδόν καθηµερινά µε πολύ χαρακτηριστικό 
τρόπο, αυθόρµητα, τόσο µέσα από το συµβολικό παιχνίδι όσο και µέσα από το 
σχέδιο. (van Oers, 1997, Pollad &  van Oers, 2007). Εποµένως, η αφήγηση 
ιστοριών ως πλαίσιο για µαθηµατικές δραστηριότητες βρίσκεται για ένα ακόµα 
λόγο  πολύ κοντά σε µια διαδικασία που είναι απόλυτα οικεία στα παιδιά -να 
παίζουν µε τις λέξεις, να φτιάχνουν νέους κόσµους και να οργανώνουν τη σκέψη 
τους-.  
5. ∆ιαφορετικές χρήσεις της λογοτεχνίας στη διδασκαλία των µαθηµατικών  
Οι ιστορίες και τα παραµύθια έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς µε διάφορους 
τρόπους κατά τη διδασκαλία των µαθηµατικών. Υπάρχουν ιστορίες που 
µεταφέρουν άµεσα µαθηµατικά νοήµατα (Griffiths & Clyne ,1991). Έχουν 
γραφτεί δηλαδή µε στόχο κυρίως να «διδάξουν» µαθηµατικά (Jefrey & Giorgis, 
2004). ∆ιακρίνονται ωστόσο δυο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά ιστορίες όπου 
τα µαθηµατικά αποτελούν την βάση του σεναρίου, εκείνες δηλαδή που µιλούν 
άµεσα για µαθηµατικές ιδέες και νοήµατα. Για παράδειγµα το βιβλίο  «στην 
Αριθµούπολη» (Τασσοπούλου, 2004), όπου παρουσιάζονται οι αριθµοί έως το 31. 
Εδώ ο συγγραφέας επιχειρεί να σηµασιοδοτήσει κάθε ένα από αυτούς µε  
κοινωνικές και πολιτισµικές συµβάσεις, όπως για παράδειγµα όταν ο αριθµός 12 
συνδέεται µέσα από την ιστορία µε τους 12 µήνες και τους 12 θεούς του 
Ολύµπου. Παρόµοια παραδείγµατα είναι οι ιστορίες για τα σχήµατα της Σοφίας 
Ζαραµπούκα (1991), ή «η κάµπια µε τους αριθµούς» (Γκόµπολι, 1991) κ.ά. Τα 
παραµύθια αυτής της υποκατηγορίας είναι σχετικά περιορισµένα και χρειάζονται 
ιδιαίτερη προσοχή από τον εκπαιδευτικό ως προς το περιεχόµενο των 
µαθηµατικών νοηµάτων που µεταφέρουν, γιατί υπάρχει πιθανότητα να 
διαµορφώνουν εσφαλµένες ή ελλείπεις ιδέες για τα µαθηµατικά αντικείµενα που 
επεξεργάζονται. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει µε ιστορίες, όπου η 
κατανόηση των µαθηµατικών ενσωµατώνεται στην κατανόηση της ιστορίας 
(Jefrey & Giorgis, 2004). Τέτοια παραδείγµατα είναι κάποια βιβλία του Ε. 
Τριβιζά (1996α, 1996β) όπως «η Φουφήχτρα η µάγισσα µε την ηλεκτρική 
σκούπα» και «η Φιφή και η Φωφώ: οι φαντασµένες φάλαινες». Σε αυτά τα 
παραµύθια προκύπτουν διάφορα µαθηµατικά προβλήµατα που βρίσκονται σε 
άµεση σχέση µε την εξέλιξη της ιστορίας, τα οποία προτείνονται στα παιδιά για 
επίλυση. Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών και οι τρόποι διαχείρισης των 
προβληµάτων εξαρτάται βέβαια αποκλειστικά από τις παιδαγωγικές επιλογές του 
εκπαιδευτικού. Σε αυτήν την λογική οι Casey et al., (2004) επιχειρούν να 
διδάξουν µαθηµατικές έννοιες µέσω της αφήγησης ιστοριών στα πλαίσια µιας 
διαθεµατικής προσέγγισης που επιχειρεί να ενσωµατώσει τα µαθηµατικά µε τη 
λογοτεχνία για την ανάπτυξη µαθηµατικών προβληµάτων µε νόηµα για τα παιδιά.  
Χρησιµοποίησαν εκτενείς ιστορίες περιπέτειας, οι οποίες γράφτηκαν ειδικά για να 
δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο για την ολοκληρωµένη διδασκαλία µαθηµατικών 
εννοιών µέσω µια συστηµατικά ιεραρχηµένης εξέλιξης. Οι χαρακτήρες 
εµπλέκονται σε διάφορες περιπέτειες και τα παιδιά καλούνται κάθε φορά να τους 
βοηθήσουν για να λύσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και έτσι να 
συνεχιστεί η ιστορία. Κάποια πρώτα αποτελέσµατα αυτής της εφαρµογής µε 
γεωµετρικές έννοιες σε παιδιά νηπιαγωγείου έδειξαν µεγαλύτερη βελτίωση στις 
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επιδόσεις των παιδιών που διδάχτηκαν τις έννοιες µέσω της ιστορίας από την 
οµάδα ελέγχου.  
Υπάρχει µια µεγάλη κατηγορία παραµυθιών όπου διακρίνονται φανερά 
µαθηµατικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι όµως απαραίτητα για την κατανόηση της 
ιστορίας (Jefrey & Giorgis, 2004). Στο παραµύθι «ο λαίµαργος Τουνελόδρακος» 
(Τριβιζάς, 1985), διαβάζουµε: «ένα καλοκαιριάτικο πρωί ο Τσουφ-Τσουφ 
ξύπνησε πολύ χαρούµενος γιατί εκείνη την ηµέρα είχε τα γενέθλιά του. Γινόταν 
πέντε χρονών και µόλις είχε βγάλει το πέµπτο του βαγόνι…(Στο Τρενιντατ τα 
τρένα κάθε χρόνο βγάζουνε ένα καινούργιο βαγόνι, όπως τα παιδιά βγάζουνε 
δοντάκια. Τα αιωνόβια τρένα έχουν εκατό βαγόνια)». Σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι δυνατόν να αναδυθούν µαθηµατικές συζητήσεις µε φυσιολογικό τρόπο από 
τα ίδια παιδιά, από τον εκπαιδευτικό ή και τον γονιό (Anderson et al., 2005). Μια 
ανάλογη προσπάθεια, µε γνωστά παραµύθια που εµπεριέχουν µαθηµατικά 
στοιχεία, έγινε από τις Μητακίδου και  Τρέσσου (2002) σε µια τάξη υποδοχής 
πέντε παιδιών ηλικίας 9-12 ετών µε στόχο την φυσική κατάκτηση της γλώσσας 
µέσα από την κατάκτηση γνώσεων και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα λογοτεχνία 
και µαθηµατικά.  
 
Κάτω από ένα λίγο διαφορετικό πρίσµα τα ίδια τα παιδιά, λίγο µεγαλύτερης 
ηλικίας (8 ετών), στα πλαίσια δικών τους αυτοσχέδιων ιστοριών ενθαρρύνονται 
να δηµιουργήσουν τα δικά τους  αριθµητικά προβλήµατα (Saenz-Ludlow, 2006). 
Οι ερευνητές σηµειώνουν ότι τα παιδιά βελτιώθηκαν ως προς την κατανόηση των 
αριθµητικών σχέσεων, ανέπτυξαν τη συµβολική δραστηριότητά τους και αύξησαν 
τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους αλλά και µε τον εκπαιδευτικό. 
 
Τέλος, µια αρκετά διαφορετική προσέγγιση ενσωµάτωσης της λογοτεχνίας στην 
επεξεργασία µαθηµατικών εννοιών έχει να κάνει µε τη χρήση του σεναρίου µιας 
ιστορίας ως πλαίσιο για την ανάπτυξη προβληµατικών καταστάσεων µε νόηµα για 
τα παιδιά (Stephan & Cobb, 1998, Παπανδρέου, 2007). Εδώ µπορεί κάποιος να 
εκµεταλλευτεί  το ίδιο το σενάριο σε συνδυασµό µε κατάλληλες φάσεις της 
ιστορίας, και να κατασκευάσει µαθηµατικά προβλήµατα. Ας πάρουµε το διάσηµο 
παραµύθι  «η κοκκινοσκουφίτσα» (Perrault, 1993). Ο λύκος προτείνει στην 
κοκκινοσκουφίτσα ένα παιχνίδι, να ακολουθήσουν διαφορετικά µονοπάτια και να 
δουν ποιος θα φτάσει πρώτος και πιο κάτω υπογραµµίζεται ότι ο λύκος πήρε το 
συντοµότερο µονοπάτι, έτρεξε πιο γρήγορα και έφτασε πρώτος. Σε ένα άλλο 
παραµύθι «ο λαίµαργος Τουνελόδρακος» (Τριβιζάς, 1985), διαβάζουµε «ο 
Τουνελόδρακος ήταν πελώριος! Το στόµα του ήταν διακόσιες φορές πιο µεγάλο από 
τόσο:» ακολουθεί εικόνα, «ο λαιµός του ήταν ενενήντα χιλιάδες πιο µακρύς από 
τόσο:» εικόνα «και η κοιλιά του ήταν…». Όπως είναι φανερό και από τα δυο 
παραµύθια µπορούν να προκύψουν ευκαιρίες είτε από σχόλια των ίδιων των 
παιδιών είτε από τον/την εκπαιδευτικό για την ανάπτυξη µαθηµατικών 
προβληµάτων σχετικά µε τις µετρήσεις (µήκος και επιφάνεια) (βλ. Παπανδρέου, 
2000, 2005β) ή ακόµα και αναζητήσεων για το νόηµα τόσο µεγάλων αριθµών. Σε 
µια παρόµοια λογική η Σκουµπουρδή (2007), στα πλαίσια της κλινικής 
ερευνητικής µεθόδου χρησιµοποιεί το παραµύθι για να δώσει νόηµα σε µια 
πειραµατική διαδικασία ανίχνευσης της ικανότητας των παιδιών νηπιαγωγείου να 
αναπαριστούν ποσότητες καθώς και να αναγνωρίζουν τις αναπαραστάσεις τους. 
Σε µια πειραµατική διδακτική παρέµβαση δοκιµάσαµε την τελευταία προσέγγιση 
και προτείναµε τη χρήση ιστοριών που δεν µεταφέρουν απαραίτητα µαθηµατικά 
νοήµατα. Χρησιµοποιήσαµε το περιεχόµενο διαφόρων ιστοριών και αναπτύξαµε 
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αριθµητικά προβλήµατα, ως µέρος της ιστορίας (µε πιθανές παραλλαγές). Τα 
µαθηµατικά προβλήµατα προτείνονται στο σύνολο της τάξης και τα παιδιά 
εργάζονται ατοµικά µε χαρτί και µολύβι (Παπανδρέου, 2007). Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µπόρεσαν να διαχειριστούν αρκετά 
σύνθετα προβλήµατα και να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές.  
 
Αυτή η ιδέα µοιάζει αρκετά σύνθετη και όχι τόσο εύκολη στην εφαρµογή, επειδή 
απαιτεί από τον εκπαιδευτικό ικανότητες και διάθεση για ανάπτυξη κατάλληλων 
µαθηµατικών προβληµάτων µε νόηµα για τα παιδιά σύµφωνα µε τις  αρχές που 
έχουµε ήδη περιγράψει. Ωστόσο, επιτρέπει την αξιοποίηση αξιόλογων 
λογοτεχνικών κειµένων που αρέσουν ιδιαίτερα στα παιδιά και µπορούν να 
τραβήξουν το ενδιαφέρον τους και παράλληλα την ανάπτυξη µαθηµατικών 
προβληµάτων προσαρµοσµένων στις ικανότητες µιας συγκεκριµένης οµάδας 
παιδιών.  
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Οι Φυσικές Επιστήµες στο Νηπιαγωγείο: Στάσεις και προσεγγίσεις 
των Νηπιαγωγών 

 
Μαρκέλλα Παραµυθιώτου 

 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή γίνεται µια πρώτη διερεύνηση των στάσεων των νηπιαγωγών του 
Ν. Κυκλάδων σχετικά µε τις Φυσικές Επιστήµες στο Νηπιαγωγείο. Στην έρευνα 
χρησιµοποιήθηκε γραπτό  ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιελάµβανε ερωτήσεις που 
αφορούσαν τις απόψεις των νηπιαγωγών για το αντικείµενο των φυσικών επιστηµών, 
τις διδακτικές τους προσεγγίσεις καθώς και τη σχέση των Φ.Ε. µε τη βασική τους 
εκπαίδευση και επιµόρφωση. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι 
ενώ αντιλαµβάνονται τη σηµασία και την αναγκαιότητα του αντικειµένου των 
φυσικών επιστηµών στο Νηπιαγωγείο, δεν πραγµατοποιούν δραστηριότητες σε ένα 
οργανωµένο πλαίσιο και δεν εντάσσουν αυτές στο πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου. 
Τέλος, υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία η επιµόρφωσή τους στις Φυσικές Επιστήµες. 
 
 
Εισαγωγή  
Τις τελευταίες δεκαετίες συζητούνται διεθνώς αλλά και στη χώρα µας προβλήµατα 
αναποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών σε όλα τα επίπεδα 
της εκπαίδευσης (Ραβάνης, 2003). Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι νηπιαγωγοί 
έχουν λανθασµένες αντιλήψεις για έννοιες Φυσικών Επιστηµών, υπάρχουν 
προβλήµατα κατά την προσέγγιση των εννοιών και αντιµετωπίζουν µε αβεβαιότητα 
και µειωµένη αυτοπεποίθηση τα θέµατα των Φυσικών Επιστηµών στην τάξη. 
 
Στο Νηπιαγωγείο, σύµφωνα µε το ισχύον νέο αναλυτικό πρόγραµµα (∆ΕΠΠΣ, 2002), 
οι Φυσικές Επιστήµες καταλαµβάνουν σηµαντικότερη θέση από ότι στο παλιό 
αναλυτικό πρόγραµµα (ΥΠΕΠΘ, 1991). Στο ∆ΕΠΠΣ οι Φυσικές Επιστήµες 
εντάσσονται στην ενότητα «Παιδί και Περιβάλλον» και συγκεκριµένα στο Φυσικό 
Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση. Στον Οδηγό Νηπιαγωγού αναφέρεται σχετικά µε 
αυτήν την ενότητα: «Η διερεύνηση του φυσικού κόσµου από τα µικρά παιδιά, όπως 
αναφέρει ο Κ. Ραβάνης αποτελεί όχι µόνο µία αναγκαία συµβολή στο πεδίο της 
γνωστικής ανάπτυξης, αλλά επίσης και ένα ενδιαφέρον πλαίσιο για την καλλιέργεια 
αξιών, για τη µύηση των παιδιών στον τεχνολογικό κόσµο, την ευαισθητοποίησή τους 
στις επιπτώσεις των σχέσεων φυσικών επιστηµών και κοινωνίας. Σε αυτή την 
προοπτική, η ανάπτυξη του διερευνητικού πνεύµατος αποτελεί µια σηµαντική 
προτεραιότητα της εκπαίδευσης στις µικρές ηλικίες και ουσιαστική προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη του επιστηµονικού εγγραµµατισµού» (∆αφέρµου, Κουλούρη, 
Μπασαγιάννη, 2006).  
 
Βασική επιδίωξη των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο, είναι να 
οδηγήσουν την παιδική σκέψη σε µία αλλαγή άποψης του φυσικού και τεχνητού 
κόσµου από το αυθόρµητο στο συστηµατικό, από το αόριστο στο συγκεκριµένο. 
Καλλιεργούνται στάσεις και αναπτύσσονται δεξιότητες που δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις για την προοδευτική ανάπτυξη της αφαιρετικής σκέψης. Όπως: 
-    Παρατήρηση. Το παιδί παρατηρεί αξιοποιώντας µία ή περισσότερες αισθήσεις, 
ενισχύει τις παρατηρήσεις του µε απλά όργανα π.χ. µεγεθυντικούς φακούς, ακουστικά 
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κ.λπ. και τις περιγράφει. 
-    ∆ιατύπωση ερωτηµάτων. Το παιδί ενθαρρύνεται να διατυπώνει ερωτήµατα και να 
αναζητά απαντήσεις τόσο µέσα από όσα ήδη γνωρίζει όσο και µέσω πειραµατισµού ή 
διερεύνησης.  
-    ∆ιατύπωση προβλέψεων. Τα παιδιά γίνονται ικανά να διατυπώνουν προβλέψεις, 
όταν τους δίνονται συχνές ευκαιρίες να δίνουν εξηγήσεις και να περιγράφουν τα όσα 
συµβαίνουν γύρω τους.  
-    ∆ιατύπωση λειτουργικών ορισµών. Προσδιορίζει την αντίληψη του παιδιού για 
την έννοια τη δεδοµένη χρονική στιγµή και σε ό, τι αφορά τις φυσικές επιστήµες, 
προωθεί τη συσχέτιση των εννοιών µεταξύ τους και τη σύνδεσή τους µε την πράξη. 
-    Εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα παιδιά µελετούν τις πληροφορίες και τα δεδοµένα 
που συγκεντρώνουν και, συνδυάζοντάς τα µε προηγούµενες εµπειρίες, καταλήγουν 
σε συµπεράσµατα (Μπέκα, 2008). 
 
Το σηµαντικό ζήτηµα, όµως,  είναι ο τρόπος ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
φυσικών επιστηµών, πώς, δηλαδή, αυτές οι δραστηριότητες δεν θα έχουν 
επιστηµονικά λάθη, πώς θα εµπεριέχουν τα ευρήµατα της διδακτικής των φυσικών 
επιστηµών, αλλά και πώς θα είναι λειτουργικές και εφικτές από τη νηπιαγωγό στις 
πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό νηπιαγωγείο (Μπαγάκης, 
Παραµυθιώτου, Σιόλου, κ.ά, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται µία 
προβληµατική εστιασµένη κυρίως στο αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών, στο 
σχεδιασµό των διδακτικών στρατηγικών και στην οργάνωση κατάλληλων 
δραστηριοτήτων και διδακτικών παρεµβάσεων (Ραβάνης 1999).  
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, τα παιδιά από µικρή 
ηλικία συγκροτούν παραστάσεις από το κοινωνικό, οικογενειακό και φυσικό 
περιβάλλον (Ραβάνης, 2003). Οι νοητικές αυτές παραστάσεις είναι µηχανισµοί που 
διαµορφώνουν και χρησιµοποιούν οι µαθητές προκειµένου να εξηγήσουν φαινόµενα 
που συναντώνται στο φυσικό κόσµο.  
 
Στο πλαίσιο της θεωρητικής αυτής προσέγγισης η διερεύνηση και η γνώση των 
υπαρχουσών ιδεών και αντιλήψεων των παιδιών είναι αναγκαία για το σχεδιασµό και 
τη χάραξη διδακτικών παρεµβάσεων που να είναι προσαρµοσµένες στις γνωστικές 
τους δυσκολίες και ανάγκες, ώστε οι παρεµβάσεις αυτές να είναι λειτουργικές και 
αποτελεσµατικές (Σολωµονίδου, Κακανά, 2001). Έτσι, η προσπάθεια να 
µετασχηµατιστεί η επιστηµονική γνώση σε σχολική στο πλαίσιο του Νηπιαγωγείου 
µπορεί, ενδεχοµένως, να επιτευχθεί µε την ανίχνευση των νοητικών παραστάσεων 
των παιδιών αλλά παράλληλα και την επίτευξη στόχων που αποτελούν «εµπόδια» για 
τα παιδιά (Μπαγάκης, κ.ά, 2006). Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, ως διαµεσολαβητής, 
αναλαµβάνει το ρόλο του ενδιάµεσου µεταξύ των διδακτικώς µετασχηµατισµένων 
επιστηµονικών γνώσεων και της παιδικής σκέψης και δράσης, φροντίζοντας να 
δηµιουργήσει, στα πλαίσια του εφικτού, συµµετρικές σχέσεις επικοινωνίας µε τα 
παιδιά. Λειτουργεί δηλαδή ως διαπραγµατευτής των γνωστικών αλλαγών των 
µαθητών του προκειµένου να φέρει σε επικοινωνία τις παραστάσεις των µαθητών µε 
την επιθυµητή επιστηµονική γνώση (Καµπεζά, 2007).  
 
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες σχετικά µε τις 
αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για έννοιες των Φυσικών 
Επιστηµών καθώς και για ζητήµατα διδακτικών προσεγγίσεων στο χώρο των 
φυσικών φαινοµένων, στο πλαίσιο του Νηπιαγωγείου (Ravanis & Bagakis 1998, 
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Μπαγάκης, Παπαδηµητρίου και Χατζηανδρέου 2004, Μπαλάσκα, Μπαγάκης και 
∆ιδάχου 2004, Μπαγάκης και Οµάδα Νηπιαγωγών Γλυφάδας 2004, Μπαγάκης, 
Παραµυθιώτου, Σιόλου, Μερίκου, Ακτύπη, Αγγέλη 2006). 
 
Όµως, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τις Φυσικές Επιστήµες δεν 
έχουν αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης ερευνητικής µελέτης στη χώρα µας. Η 
Χαλκιά (2001), µε βάση τις εµπειρίες της από το Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο, αναφέρει 
ότι «οι περισσότερες νηπιαγωγοί εµφανίζουν αρνητική στάση ως προς τις Φυσικές 
Επιστήµες … και έχουν λανθασµένη αντίληψη σχετικά µε τις δυνατότητες αξιοποίησής 
τους στην προσχολική εκπαίδευση». Από µελέτη των Καλλέρη και Ψύλλου (2001), 
σχετικά µε τις αντιλήψεις νηπιαγωγών για έννοιες των Φυσικών Επιστηµών που 
διαπραγµατεύονται εν γένει στο νηπιαγωγείο, βρέθηκε ότι µόλις το 21.9% είχε 
προσεγγίσεις σύµφωνες µε τις επιστηµονικά αποδεκτές θεωρίες ( Τζιµογιάννης, 
www.clab.edc.uoc.gr/aestit/3rd/contributions/278.pdf).  
 
Η εργασία αυτή έχει στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπιαγωγών για τις 
Φυσικές Επιστήµες στο Νηπιαγωγείο, αναφορικά µε το αναλυτικό πρόγραµµα, την 
εκπαίδευση και την επιµόρφωση. Πρόκειται για µία αρχική µελέτη στο πλαίσιο µιας 
ευρύτερης έρευνας που θα πραγµατοποιηθεί στην Περιφέρεια του νοµού Κυκλάδων. 
 
Μεθοδολογία της έρευνας  
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2008 σε ένα µικρό δείγµα 
νηπιαγωγών  του Ν. Κυκλάδων. Το ερωτηµατολόγιο απευθύνθηκε σε 60 
νηπιαγωγούς. Επιστράφηκαν συµπληρωµένα 30 ερωτηµατολόγια. 
 
Ως εργαλείο συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε γραπτό ανώνυµο 
ερωτηµατολόγιο µε 16 ερωτήσεις εκ των οποίων 13 ήταν κλειστού τύπου και 3 
ανοικτού. Μέσα από το ερωτηµατολόγιο διερευνήθηκαν:  
α) το προφίλ των νηπιαγωγών  
β) οι απόψεις των νηπιαγωγών για το αντικείµενο των φυσικών επιστηµών στην 
προσχολική εκπαίδευση 
γ) οι απόψεις τους για τις διδακτικές προσεγγίσεις των φυσικών επιστηµών στο 
νηπιαγωγείο 
δ) οι απόψεις τους για τη εκπαίδευση και επιµόρφωση των νηπιαγωγών σχετικά µε τις 
φυσικές επιστήµες.  
 
Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από 29 γυναίκες νηπιαγωγούς και έναν άνδρα 
νηπιαγωγό, που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία των Κυκλάδων.  
 
Από το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου συλλέχθηκαν  τα στοιχεία εκείνα που 
αναφέρονται στο προφίλ των νηπιαγωγών και έχουν να κάνουν µε το φύλο, την 
ηλικία, τις σπουδές και την επαγγελµατική εµπειρία. 
 
Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι το 70% των νηπιαγωγών έχει 
ηλικία 25-35 ετών, το 16,7% είναι 36-45 ετών, το 6,7 είναι κάτω των 25 ετών και 
τέλος το 6,6% πάνω από 46 ετών. Ένα µεγάλο ποσοστό 73,3% έχει πτυχίο ΑΕΙ, ενώ 
µόνο το 6,7% είναι απόφοιτοι Σχολών Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης. Τέσσερις 
νηπιαγωγοί παρακολούθησαν πρόγραµµα εξοµοίωσης. Επίσης, ένα 6,7% έχουν 
Μεταπτυχιακό δίπλωµα. Ένα µεγάλο ποσοστό περίπου 65% γνωρίζει ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και τους εφαρµόζει στην εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο από καλά 
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έως πολύ καλά. Όσον αφορά στην επαγγελµατική εµπειρία, τα αποτελέσµατα είναι 
αξιοσηµείωτα και φαίνεται πως έχουν άµεση σχέση µε την ηλικία των νηπιαγωγών. 
Το 64% περίπου των νηπιαγωγών υπηρετούν από 1 έως 5 έτη, το 23% από 6-10, και 
το υπόλοιπο 13% από 11 χρόνια µέχρι 20. Από την ανάλυση των στοιχείων που 
αφορούν το προφίλ των νηπιαγωγών καταδεικνύεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
νηπιαγωγών που υπηρετούν σε νησιά των Κυκλάδων αποτελείται από νέες/ους  σε 
ηλικία νηπιαγωγούς, αποφοίτους πανεπιστηµιακών τµηµάτων, οι οποίες/οι έχουν 
µικρή επαγγελµατική εµπειρία. 
 
Αποτελέσµατα  
Α. Απόψεις για το αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο. 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει  ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών 
(47% πολύ και 13% πάρα πολύ) θεωρεί ότι η διδακτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο 
πρέπει να περιλαµβάνει δραστηριότητες φυσικών επιστηµών. Το 33% θεωρεί ότι 
πρέπει να περιλαµβάνονται µέτρια και µόνο το 7% λίγο. 
Στην ερώτηση «Οι δραστηριότητες φυσικών επιστηµών είναι απαραίτητες για τη 
νοητική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας» οι νηπιαγωγοί αξιολογούν 
θετικά τη σηµασία των δραστηριοτήτων των φυσικών επιστηµών για τη νοητική 
ανάπτυξη των παιδιών. Το 54% δήλωσε «πολύ» και το 20% «πάρα πολύ» ενώ µόνο 
το ένα τέταρτο των νηπιαγωγών θεωρεί πως είναι «µέτρια» απαραίτητες οι 
δραστηριότητες των φυσικών επιστηµών για την ανάπτυξη των παιδιών. 
 
Β. Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τις διδακτικές προσεγγίσεις των φυσικών 
επιστηµών στο Νηπιαγωγείο. 
Στην ερώτηση «Πόσες ώρες την εβδοµάδα πραγµατοποιείτε δραστηριότητες που έχουν 
σχέση µε τις φυσικές επιστήµες;» το 40% απάντησε µία (1) ώρα εβδοµαδιαίως, το 
26,7% καµία (0) ώρα, το 20% πραγµατοποιεί 2 ώρες και το 13,3% 3 ώρες 
εβδοµαδιαίως. Εδώ διαπιστώνεται µία αντίφαση, δηλαδή ενώ οι νηπιαγωγοί 
αξιολογούν θετικά τη σηµασία των Φυσικών Επιστηµών στη διδακτική διαδικασία 
και στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών, η πλειοψηφία αυτών φαίνεται να 
πραγµατοποιεί δραστηριότητες µόνο µία ώρα την εβδοµάδα (40%) ή και καθόλου 
(26,7%).  
 
Τα αποτελέσµατα που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι 
δραστηριότητες, αν είναι δηλαδή τυχαίες και αποσπασµατικές ή εντάσσονται στο 
πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας ή µιας θεµατικής προσέγγισης είναι µοιρασµένα. Το 
43,3% των νηπιαγωγών εντάσσει αυτές σε οργανωµένο πλαίσιο, το 30% τις 
πραγµατοποιεί τυχαία και 8 νηπιαγωγοί (26,7%) εφαρµόζουν και τους δύο τρόπους.  
 
Εδώ, παρά το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν αρκετά καλά το ∆ΕΠΠΣ, αφού το 
µεγαλύτερο ποσοστό έχει αποφοιτήσει πρόσφατα και έχει µελετήσει το ∆ΕΠΠΣ και 
τον Οδηγό της Νηπιαγωγού δίνοντας στον ΑΣΕΠ, η εκτίµηση είναι πως δεν 
εφαρµόζεται η µεθοδολογία που προτείνεται στο Αναλυτικό πρόγραµµα. 
 
Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι οι δραστηριότητες των φυσικών επιστηµών 
παρουσιάζουν δυσκολίες στο σχεδιασµό και την οργάνωσή τους;» το 63,3% 
υποστηρίζει πως παρουσιάζουν µέτρια δυσκολία, το 20%  πολλή , το 10% πάρα 
πολλή και µόνο 6,7% λίγη δυσκολία. Φαίνεται πως η πλειονότητα των νηπιαγωγών 
θεωρεί πως ο σχεδιασµός και η οργάνωση δραστηριοτήτων φυσικών επιστηµών 
παρουσιάζει µέτρια έως πάρα πολύ δυσκολία. 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών (76,7%) απάντησε πως δεν έχει στην 
τάξη του  Νηπιαγωγείου τους  γωνιά φυσικών επιστηµών, παρατήρησης ή 
ανακαλύψεων. Μόνο 7 νηπιαγωγοί απάντησαν θετικά. 
 
Οι δραστηριότητες των φυσικών επιστηµών στο Νηπιαγωγείο πραγµατοποιούνται, 
συνήθως, µε αποσπασµατικότητα, µε πολλά αναπάντητα ερωτήµατα της νηπιαγωγού 
ως προς την επιστηµονική τους βάση (µε εµπειρικό τρόπο), καθώς και µε 
στερεότυπες ως επί το πλείστον µεθόδους (Μπαγάκης, κ.α. 2006). Αυτό 
αποδεικνύεται και από την παρακάτω απάντηση. 
 
Όταν ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να περιγράψουν ένα πείραµα που 
πραγµατοποίησαν τον τελευταίο καιρό το 30% αυτών ανέφερε το πείραµα της βροχής 
(βρασµού ή εξαέρωσης) και το υπόλοιπο 70% µοιράστηκε σε διάφορα πειράµατα που 
είχαν να κάνουν µε τη βύθιση – πλεύση, µαγνήτες, ανάπτυξη φυτών, ουράνιο τόξο 
κ.ά. Το πείραµα της εξαέρωσης είναι µία στερεότυπη, επαναλαµβανόµενη 
πειραµατική προσέγγιση, που συνήθως πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας θεµατικής 
για το νερό ή τη βροχή χωρίς να υποστηρίζεται από τη διδακτική και τις έννοιες των 
Φυσικών Επιστηµών. 
 
Στην ερώτηση «Κατά πόσο ο Οδηγός της Νηπιαγωγού και το ∆ΕΠΠΣ αποτελούν 
χρήσιµα εργαλεία για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων φυσικών επιστηµών» οι 
νηπιαγωγοί αναφέρουν σε ποσοστό 46,7% ότι «µέτρια» τα θεωρούν χρήσιµα 
εργαλεία, το 30% πολύ, το 6,7% πολύ και το 16,6% λίγο. Είναι εµφανές από τις 
απαντήσεις των νηπιαγωγών ότι το ∆ΕΠΠΣ σε µικρό βαθµό υποστηρίζει τις 
διδακτικές ανάγκες των νηπιαγωγών σχετικά µε τις Φυσικές Επιστήµες.  
 
Στο ∆ΕΠΠΣ αναφέρεται στην ενότητα Παιδί και Περιβάλλον, όπου περιλαµβάνονται 
γνώσεις και διαδικασίες «από το χώρο των φυσικών επιστηµών, της γεωγραφίας, της 
ιστορίας, των θρησκευτικών, έννοιες της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής καθώς και 
στοιχεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και κυκλοφοριακής αγωγής, 
όπου προσεγγίζονται διαθεµατικά µέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη µελέτη 
του περιβάλλοντος» (∆ΕΠΠΣ, 2002). 
 
Η Κουτσουβάνου (2007) αναφέρει πως «Ο διαχωρισµός αυτός δεν διευκολύνει, αλλά 
προκαλεί σύγχυση. Γιατί να µην υπάρχει ξεκάθαρο το αντικείµενο των φυσικών 
επιστηµών, όπου τονίζεται η διαδικασία της παρατήρησης, της σκέψης και του 
στοχασµού πάνω σε γεγονότα και σε πράξεις, καθώς και η εφαρµογή της επιστήµης σε 
προβλήµατα προσαρµογής του ανθρώπου στο περιβάλλον του, που αναφέρεται ως 
τεχνολογία; Στις φυσικές επιστήµες περιλαµβάνονται, π.χ., περιεχόµενα από τη βιολογία 
–ζωολογία, φυτολογία, τις περιβαλλοντικές επιστήµες, την υγεία, τη φυσική, τη χηµεία 
και άλλα. Στα προγράµµατα των άλλων χωρών βλέπουµε ξεκάθαρα τα αντικείµενα και 
τα ανάλογα περιεχόµενά τους, κάτι που δεν προκαλεί καµία σύγχυση στις/στους 
νηπιαγωγούς». 
 
Όταν οι νηπιαγωγοί ερωτήθηκαν τι τους εµποδίζει να πραγµατοποιήσουν 
δραστηριότητες φυσικών επιστηµών 14 από αυτές απάντησαν «έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδοµής», 4 «δυσκολία κατανόησης των εννοιών», 3 «ο µεγάλος 
αριθµός των παιδιών», 3 «παιδιά που δεν µιλούν ελληνικά» και 6 από αυτές δεν 
απάντησαν. 
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Γ. απόψεις των νηπιαγωγών για την εκπαίδευση και επιµόρφωση σχετικά µε τις 
φυσικές επιστήµες.  
Οι νηπιαγωγοί θεωρούν «µέτρια» επαρκή τη βασική τους εκπαίδευση για τις φυσικές 
επιστήµες σε ένα ποσοστό 60%, 13,3% «πολύ» και 23,3% «λίγο». 
Στην ερώτηση αν έχουν επιµορφωθεί για τις φυσικές επιστήµες το συντριπτικό 
ποσοστό του 96,7% απάντησε «όχι». 
 
Σε αυτές τις δύο ερωτήσεις που αφορούν τη βασική εκπαίδευση και την επιµόρφωση 
των νηπιαγωγών διαπιστώνεται ότι υπάρχει µία αντίφαση στις απαντήσεις τους. Ενώ 
θεωρούν επαρκή τη βασική τους εκπαίδευση σε θέµατα φυσικών επιστηµών ζητούν 
να επιµορφωθούν σε ποσοστό 97% περίπου. Και αυτό διαπιστώνεται και από την 
τελευταία απάντηση. 
 
Στην τελευταία ερώτηση ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να κάνουν τις δικές τους 
προτάσεις ώστε να µπορούν να οργανώνουν καλύτερα τη διδασκαλία των φυσικών 
επιστηµών στο Νηπιαγωγείο. Το 70% από αυτές προτείνει επιµόρφωση και 
βιωµατικά σεµινάρια, το 20% ζητά εµπλουτισµό των τάξεων των Νηπιαγωγείων µε 
ανάλογο υλικό  και το 10% θα ήθελε ένα ειδικό σύγγραµµα φυσικών επιστηµών για 
το Νηπιαγωγείο.  
 
Συζήτηση  
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της εργασίας αυτής, προκύπτει ότι ενώ οι 
νηπιαγωγοί θεωρούν το αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών σηµαντικό στη 
διδακτική διαδικασία και στην ανάπτυξη των µικρών παιδιών, δεν αντικατοπτρίζεται 
αυτό στην πράξη αφού µία στις δύο περίπου πραγµατοποιεί λιγότερο από µία ώρα την 
εβδοµάδα δραστηριότητες φυσικών επιστηµών στην τάξη του Νηπιαγωγείου. Επίσης, 
24 από τις 30 νηπιαγωγούς του δείγµατος δεν έχουν γωνιά φυσικών επιστηµών, 
ανακάλυψης ή παρατήρησης στο νηπιαγωγείο τους. Ακόµη, δεν φαίνεται οι 
δραστηριότητες να σχεδιάζονται σε ένα οργανωµένο πλαίσιο και αυτό αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι το 90% των νηπιαγωγών του δείγµατος έχουν µέτρια έως πάρα 
πολύ δυσκολία να σχεδιάσουν και να οργανώσουν µια δραστηριότητα φυσικών 
επιστηµών. Το ∆ΕΠΠΣ και ο Οδηγός της Νηπιαγωγού δεν φαίνεται να υποστηρίζει 
τις διδακτικές ανάγκες των νηπιαγωγών στις φυσικές επιστήµες, µε συγκεκριµένη 
µεθοδολογία και διδακτικές προτάσεις.  
 
Κατά τη γνώµη των νηπιαγωγών όλες αυτές οι δυσκολίες οφείλονται στην έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδοµής, στο µεγάλο αριθµό παιδιών και στην απουσία επιµόρφωσης 
στο αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών. 
 
Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας σε συνδυασµό µε αποτελέσµατα άλλων ερευνών 
διαµορφώνουν έναν αριθµό παραγόντων που καθορίζουν σε ένα βαθµό τις αντιλήψεις 
και τις στάσεις των νηπιαγωγών για τις Φυσικές Επιστήµες. 

• Υπάρχει επιφυλακτικότητα, φόβος και απώθηση πολλές φορές από τις 
νηπιαγωγούς για τις Φυσικές Επιστήµες (Μπαγάκης, κ.ά., 2006). 

• Η σηµασία που δίνεται σε έννοιες και φαινόµενα από το χώρο των φυσικών 
επιστηµών είναι µικρή σε σχέση µε άλλες δραστηριότητες όπως αυτές της 
γλώσσας, των µαθηµατικών, της µουσικής, της ζωγραφικής και άλλων, στο 
∆ΕΠΠΣ και στον Οδηγό της Νηπιαγωγού.  
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• Οι νηπιαγωγοί νοιώθουν περισσότερο εξοικειωµένες, παραγωγικές και 
δηµιουργικές µε άλλα διδακτικά αντικείµενα όπως η γλώσσα, η γραφή, τα 
µαθηµατικά, τα εικαστικά κ.ά. 

• Οι νηπιαγωγοί συνήθως πραγµατοποιούν δραστηριότητες φυσικών επιστηµών 
βασιζόµενες στη διδακτική τους εµπειρία και τον πειραµατισµό. Όσον αφορά 
στη διδακτική των φυσικών επιστηµών φαίνεται ότι παραµένει έξω από την 
καθηµερινότητα των εκπαιδευτικών, µε αποτέλεσµα τα στοιχεία της 
διδακτικής  που αναδεικνύονται για τον εκπαιδευτικό να µην υπερβαίνουν το 
διαγνωστικό επίπεδο και να συνεισφέρουν ελάχιστα στην παρέµβαση ή στην 
αλλαγή σε πραγµατικές συνθήκες τάξης (Μπαγάκης, κ.ά. 2006). 

• Οι παραδοσιακές µορφές επιµόρφωσης θεωρούνται ανεπαρκείς. 
• Αυτή η εργασία αποτελεί µία πρώτη διερεύνηση των στάσεων των 

νηπιαγωγών για τις Φυσικές Επιστήµες. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση 
των αντιλήψεων, των στάσεων και των διδακτικών παρεµβάσεων των 
νηπιαγωγών για τις φυσικές επιστήµες που θα στοχεύει στην αλλαγή στάσης 
των νηπιαγωγών, στο σχεδιασµό και την υιοθέτηση κατάλληλων διδακτικών 
τακτικών στο Νηπιαγωγείο. Θεωρούµε ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι σε 
συνάρτηση µε τη  διεύρυνση του πεδίου αναφοράς των νηπίων για  την 
οικοδόµηση  νέων ιδεών στις προηγούµενες παραστάσεις τους σχετικά µε το 
φυσικό κόσµο, µε σκοπό την καλλιέργεια στάσεων και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των µικρών παιδιών. 
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Η Ελλάδα στα ∆ιεθνή Προγράµµατα Αξιολόγησης της Επίδοσης των 
Μαθητών/τριών στα Μαθηµατικά 

 
Παρθένα Τριανταφυλλίδου 

 
 

Περίληψη 
Το PISA και το TIMSS αποτελούν τις µεγαλύτερες σε διεθνές επίπεδο έρευνες 
αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών/τριών στα µαθηµατικά. Στην εισήγηση 
παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές η δοµή των δύο διεθνών ερευνητικών 
προγραµµάτων, καθώς και η επίδοση των Ελλήνων µαθητών/τριών σε αυτές. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη διαφοροποίηση τόσο της επίδοσης, όσο και των 
στάσεων απέναντι στα µαθηµατικά, των µαθητών/τριών ως προς το φύλο.  
 
 
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει µεγάλος αριθµός ερευνητικών 
προγραµµάτων τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο που αξιολογούν τις 
επιδόσεις των µαθητών και µαθητριών σε συγκεκριµένα µαθήµατα και σε περιοχές 
του προγράµµατος σπουδών στα µαθηµατικά. 
 
Σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει αρκετές ερευνητικές προσπάθειες αξιολόγησης της 
επίδοσης των παιδιών στα µαθηµατικά, που διαφοροποιούνται ως προς την έκτασή 
τους, όπως το Kassel Project, τα IAEP I και II, το Australasian Schools Competitions, 
το TIMSS και τέλος το PISA. 
 
Το Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) µαζί µε το 
Programme for International Student Assessment (PISA), αποτελούν τις µεγαλύτερες 
σε διεθνές επίπεδο έρευνες που ένας από τους στόχους τους είναι η αξιολόγηση της 
επίδοσης των µαθητών/τριών στα µαθηµατικά και στοχεύουν σε παρόµοιο ηλικιακά 
µαθητικό πληθυσµό. 
 
Σύµφωνα µε τον Hegarty32 (2004), οι απόψεις για τη χρησιµότητα των διεθνών 
προγραµµάτων αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών/τριών είναι αντικρουόµενες: 
 
Κάποιες υποστηρίζουν ότι καθώς η εκπαίδευση είναι ατοµικό επίτευγµα, τέτοιες 
συγκρίσεις είναι περιττές και καλύτερα να αποφεύγονται. Άλλες εστιάζονται στη 
δυσκολία παρουσίασης έγκυρων, συγκρίσιµων στοιχείων για την εκπαίδευση, 
ειδικότερα ανάµεσα σε χώρες που διαφέρουν σηµαντικά η µια από την άλλη και 
βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι η αµφισβήτηση της φύσης των PISA και TIMSS ως αµιγώς 
«ακαδηµαϊκών ερευνών». 
 
Πολλοί όµως βρίσκουν ότι είναι χρήσιµες οι αξιολογήσεις αυτού του είδους. 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της IEA, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις λόγοι για τους 
οποίους είναι σηµαντική η εξαγωγή έγκυρων πληροφοριών για την εκπαίδευση: 

α) Η επικέντρωση της δηµοσιότητας στα θέµατα της εκπαίδευσης. 

                                                 
32  O Dr. Seamus F. Hegarty είναι ο πρόεδρος της IEA. 
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β) Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις της 
επίδοσης µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν στις έρευνες είναι χρήσιµα και έχουν 
χρησιµοποιηθεί τακτικά στον προσδιορισµό των τοµέων στους οποίους πρέπει να 
εστιαστεί το ενδιαφέρον και η δραστηριοποίηση των φορέων της εκπαίδευσης. 

γ) Αυξάνεται η κατανόηση των εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων. 
δ) Βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης (Improving 

Mathematics and Science Education in Countries Around the World, 2004). 
 
TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY 
(TIMSS) 
Ιστορικό 
Σύµφωνα µε την International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (ΙΕΑ) στόχος του TIMSS είναι να «βελτιώσει τη διδασκαλία και την 
εκµάθηση των µαθηµατικών και των φυσικών επιστηµών µε την εξασφάλιση 
δεδοµένων για την επίδοση των µαθητών/τριών, σε σχέση µε τους διαφορετικούς 
τύπους προγραµµάτων σπουδών, εκπαιδευτικών πρακτικών και σχολικών 
περιβαλλόντων» (IEA, 2004).  
 
Ο Dr. Hans Wagemaker33 επεσήµανε τα χαρακτηριστικά της IEA, τονίζοντας ότι 
είναι µια ανεξάρτητη, µη – επικερδής διεθνής συνεργασία ερευνητικών ιδρυµάτων 
από 61 χώρες-µέλη, που βασίζεται στη συνέργια των ερευνητών/τριών, των 
µαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των κυβερνήσεων των χωρών που 
συµµετέχουν σε αυτήν. Υποστηρίζεται οικονοµικά από µεγάλους επενδυτικούς 
οργανισµούς, όπως το US National Science Foundation (Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών 
των Η.Π.Α.), το US National Center for Education Statistics (Εθνικό Κέντρο 
Στατιστικής για την Εκπαίδευση των Η.Π.Α.), τη World Bank (Παγκόσµια Τράπεζα) 
και το United Nations Development Programme (Πρόγραµµα Ανάπτυξης των 
Ηνωµένων Εθνών – UNDP). Βασική πεποίθηση της IEA είναι ότι τα αναλυτικά 
δεδοµένα που συγκεντρώνονται αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές πολιτικές, πρακτικές 
και επιδόσεις, θα προσφέρουν σηµαντικά κέρδη στους οικονοµικούς εταίρους, 
στους/στις ερευνητές/τριες και στους φορείς χάραξης πολιτικής (Wagemaker, 2004).  
 
Το TIMSS, µια ανεξάρτητη διεθνή συνεργασία εθνικών ερευνητικών ιδρυµάτων και 
κυβερνητικών αντιπροσωπειών, πραγµατοποιεί µελέτες για τις διεθνείς επιδόσεις από 
το 1959. Συγκεντρώνει επίσης συµπληρωµατικές πληροφορίες  για τον τρόπο µε τον 
οποίο πραγµατοποιείται η εκµάθηση των µαθηµατικών και των φυσικών επιστηµών 
σε κάθε χώρα. Αυτό γίνεται µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από µαθητές/τριες, 
εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ντριες σχολείων αναφορικά µε το πρόγραµµα 
σπουδών, τις σχολικές µονάδες, τις τάξεις και τη διδασκαλία. Με αυτές τις 
πληροφορίες δίνεται η δυνατότητα στους φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, 
τους/τις ειδικούς προγράµµατος σπουδών και ερευνητές/ριες, να σχηµατίσουν µια 
δυναµική εικόνα για την εφαρµογή των εκπαιδευτικών πολιτικών και των πρακτικών 
σε όλο τον κόσµο και να προχωρήσουν σε εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις και 
βελτιώσεις. 
 
Το TIMSS το 1999 µετονοµάστηκε σε Trends in International Mathematics and 
Science Study (Τάσεις στη ∆ιεθνή Έρευνα στα Μαθηµατικά και τις Φυσικές 
Επιστήµες) δίχως να αλλάξουν τα αρχικά του και αποφασίστηκε να επαναλαµβάνεται 

                                                 
33 Ο Dr. Hans Wagemaker είναι ο διευθυντής της IEA. 
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περιοδικά ανά τέσσερα χρόνια. Ακολούθησαν το TIMSS 2003 και το TIMSS 2007, 
που εξέτασαν την επίδοση στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες των 
µαθητών/τριών της τέταρτης και της όγδοης τάξης. Η Ελλάδα συµµετείχε µόνο στο 
TIMSS 1995. Το TIMSS 1995 παρουσίαζε την ιδιαιτερότητα ότι ορισµένες χώρες 
εξέτασαν επιπλέον την επίδοση των µαθητών/τριών τους στην τελευταία τάξη της 
δεύτεροβάθµιας εκπαίδευσης (12η τάξη για τις περισσότερες χώρες). 
 
Οι Επιδόσεις των µαθητών/τριών στο TIMSS 1995 
 
Τρίτη και Τέταρτη τάξη 
Από τις 26 χώρες που συµµετείχαν στην αξιολόγηση της επίδοσης των 
µαθητών/τριών στην τέταρτη τάξη, η Ελλάδα πήρε την 21η θέση συγκεντρώνοντας 
492 βαθµούς, ενώ ο διεθνής µέσος όρος ήταν 529. Στην κορυφή της κατάταξης 
βρίσκονταν χώρες όπως Σιγκαπούρη, Κορέα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Κάτω Χώρες, 
Τσεχία και Αυστρία (TIMSS 1995, Table 1.1). Στην τρίτη τάξη συµµετείχαν 24 χώρες 
και η Ελλάδα κατέλαβε την 20η θέση µε µέση επίδοση 428 ενώ η διεθνής µέση 
επίδοση ήταν 470. 
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Πίνακας 1. Επίδοση των µαθητών/τριών στα µαθηµατικά στο TIMSS 1995 

Fourth Grade* Third Grade* 

Country Average 
Achievement Country Average 

Achievement 

Singapore 625 Korea 561 

Korea 611 Singapore 552 

Japan 597 Japan 538 

Hong Kong 587 Hong Kong 524 

Netherlands 577 Czech Republic 497 

Czech Republic 567 Netherlands 493 

Austria 559 Slovenia 488 

Slovenia 552 Austria 487 

Ireland 550 Australia 483 

Hungary 548 United States 480 

United States 545 Hungary 476 

Canada 532 Ireland 476 

Israel 531 Canada 469 

Latvia (LSS) 525 Latvia (LSS) 463 

Scotland 520 Scotland 458 

England 513 England 456 

Cyprus 502 Thailand 444 

Norway 502 New Zealand 440 

New Zealand 499 Cyprus 430 

Greece 492 Greece 428 

Thailand 490 Portugal 425 

Portugal 475 Norway 421 

Iceland 474 Iceland 410 

Iran, Islamic Rep 429 Iran, Islamic Rep 378 

Kuwait 400 

  

  

  

 
Highlights of Results from TIMSS Third International Mathematics and Science Study,  1996. 
 
Οι περιοχές του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών που εξετάστηκαν στο 
TIMSS 1995 για τους/τις µαθητές/τριες της τρίτης και τέταρτης τάξης ήταν: 
• Φυσικοί αριθµοί  
• Κλάσµατα και αναλογίες  
• Μέτρηση, εκτίµηση και έννοια του αριθµού  
• Παρουσίαση δεδοµένων, ανάλυση και πιθανότητα 
• Γεωµετρία  
• Μοτίβα, σχέσεις και συναρτήσεις  
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Έβδοµη και Όγδοη τάξη 
Από τις 41 χώρες που συµµετείχαν στην αξιολόγηση της επίδοσης των 
µαθητών/τριών στην όγδοη τάξη, η Ελλάδα πήρε την 33η θέση, συγκεντρώνοντας 484 
βαθµούς ενώ ο διεθνής µέσος όρος ήταν 513. Η Σιγκαπούρη ήταν η χώρα µε τη 
µεγαλύτερη µέση επίδοση (643) στην όγδοη και έβδοµη τάξη και ακολούθησαν η 
Κορέα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, το φλαµανδικό Βέλγιο και η Τσεχία. Από τις 39 
χώρες που συµµετείχαν στην αξιολόγηση της επίδοσης στην έβδοµη τάξη, η Ελλάδα 
ήρθε 34η συγκεντρώνοντας 440 βαθµούς µε διεθνή µέσο όρο 484. 
 
Οι περιοχές του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών που εξετάστηκαν στο 
TIMSS 1995 για την έβδοµη και όγδοη τάξη ήταν: 

• Κλάσµατα και έννοια του αριθµού  
• Γεωµετρία  
• Άλγεβρα  
• Παρουσίαση δεδοµένων, ανάλυση και πιθανότητα  
• Μέτρηση  
• Αναλογικότητα  

 
Μια από τις σηµαντικότερες διαπιστώσεις ήταν οι µεγάλες διαφορές που 
παρατηρούνταν ανάµεσα στην µέση επίδοση των χωρών που βρίσκονταν στην 
κορυφή της κλίµακας και όσων βρίσκονταν στο τέλος. Στις περιοχές του 
περιεχοµένου που εξετάστηκαν οι µαθητές/τριες των χωρών που συµµετείχαν στην 
αξιολόγηση, παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές, τόσο µεταξύ των χωρών, εξαιτίας 
του διαφορετικού προγράµµατος σπουδών αλλά και των διδακτικών προσεγγίσεων 
που εφαρµόζονται σε κάθε χώρα34, όσο και σε σύγκριση µε τη συνολική µέση 
επίδοση της ίδιας της χώρας. Αν και υπήρξαν διαφορές µεταξύ των δύο τάξεων, η 
σχετική επίδοση έτεινε να είναι παρόµοια στις δύο τάξεις που εξετάζονταν. Συνολικά 
τη µεγαλύτερη δυσκολία συνάντησαν τα παιδιά στα κλάσµατα και τις αναλογίες. 
 
Παρατηρήθηκε συσχέτιση ανάµεσα στο βαθµό που αρέσουν στους/στις µαθητές/τριες 
τα µαθηµατικά και στη συνολική επίδοσή τους. Οι µαθητές/τριες που ανέφεραν ότι 
τους «αρέσουν» ή ότι τους «αρέσουν πολύ» τα µαθηµατικά, είχαν υψηλότερη επίδοση 
από εκείνους/ες που ανέφεραν ότι τα αντιπαθούν σε κάποιο βαθµό. Στην Ελλάδα, οι 
µαθητές/τριες που δήλωσαν ότι τους/τις αρέσουν πολύ τα µαθηµατικά (ποσοστό 71%, 
ένα από τα υψηλότερα της αξιολόγησης), είχαν µέση επίδοση 502 βαθµούς, ενώ οι 
µαθητές/τριες που δήλωσαν ότι τα αντιπαθούν (ποσοστό 4%) είχαν µέση επίδοση 475 
βαθµούς. 
 
 

                                                 
34 Schmidt, W.H., McKnight, C.C., Valverde, G.A., Houang, R.T., and Wiley, D.E. (1997). Many Visions, Many 
Aims: A Cross-National Investigation of Curricular Intentions in School Mathematics. Dordrecht, the Netherlands: 
Kluwer Academic Publishers. 
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Πίνακας 2. Επίδοση των µαθητών/τριών στα µαθηµατικά στο TIMSS 1995 
8η Τάξη   7η Τάξη 
Singapore 643 Singapore 601 

Korea 607 Korea 577 

Japan 605 Japan 571 

Hong Kong 588 Hong Kong 564 

Belgium (Fl) 565 Belgium (Fl) 558 

Czech Republic 564 Czech Republic 523 

Slovak Republic 547 Netherlands 516 

Switzerland 545 Bulgaria 514 

Netherlands 541 Austria 509 

Slovenia 541 Slovak Republic 508 

Bulgaria 540 Belgium (Fr) 507 

Austria 539 Switzerland 506 

France 538 Hungary 502 

Hungary 537 Russian Federation 501 

Russian Federation 535 Ireland 500 

Australia 530 Slovenia 498 

Ireland 527 Australia 498 

Canada 527 Thailand 495 

Belgium (Fr) 526 Canada 494 

Thailand 522 France 492 

Israel 522 Germany 484 

Sweden 519 Sweden 477 

Germany 509 England 476 

New Zealand 508 United States 476 

England 506 New Zealand 472 

Norway 503 Denmark 465 

Denmark 502 Scotland 463 

United States 500 Latvia (LSS) 462 

Scotland 498 Norway 461 

Latvia (LSS) 493 Iceland 459 

Spain 487 Romania 454 

Iceland 487 Spain 448 

Greece 484 Cyprus 446 

Romania 482 Greece 440 

Lithuania 477 Lithuania 428 

Cyprus 474 Portugal 423 

Portugal 454 Iran, Islamic Rep. 401 

Iran, Islamic Rep. 428 Colombia 369 

Kuwait 392 South Africa 348 

Colombia 385   

South Africa 354 

 

  

 

TIMSS 1995, Highlights of Results for the Middle School Years, 1996  
 
Οι στάσεις των παιδιών απέναντι στα µαθηµατικά 
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Σχετικά µε την αυτό-εικόνα τους, οι περισσότεροι/ες µαθητές/τριες, πίστευαν ότι τα 
πήγαιναν πολύ καλά στα µαθηµατικά, γεγονός που δε συµφωνεί απόλυτα µε τις 
συγκρίσεις των επιδόσεων που γίνονται στο TIMSS. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τα 
παιδιά της χώρας µας καθώς στην πλειονότητά τους (ποσοστό 61% για τους µαθητές 
της τέταρτη τάξης και 80% για τους µαθητές της όγδοης τάξης) πίστευαν ότι η 
επίδοσή τους ήταν πολύ καλή.  
 
Παρατηρήθηκε στενή σχέση ανάµεσα στην υψηλή επίδοση στα µαθηµατικά και: 

• Στο χρόνο ενασχόλησης των µαθητών/τριών µε εργασίες µαθηµατικών στο 
σπίτι. 

• Στους εκπαιδευτικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά στο σπίτι 
τους. Οι µαθητές/τριες της χώρας µας διέθεταν σε υψηλά ποσοστά λεξικά και 
ατοµικό γραφείο, αλλά είχαν υπολογιστή σε ποσοστό µόνο 29% (TIMSS 
1995, Table 4.1).  

• Στον αριθµό των βιβλίων που είχαν στις βιβλιοθήκες τους. Τα παιδιά που στο 
σπίτι τους είχαν µεγάλο αριθµό βιβλίων, γεγονός που δείχνει την αξία και την 
ακαδηµαϊκή υποστήριξη που δίνει το οικογενειακό περιβάλλον στο παιδί, 
είχαν και υψηλότερη επίδοση. Στην Ελλάδα µόνο το 12% διέθετε πάνω από 
200 βιβλία στο σπίτι του και η µέση επίδοσή του ήταν 519. 

• Στο επίπεδο της εκπαίδευσης των γονέων. Οι µαθητές/τριες που οι γονείς τους 
είχαν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακή) σηµείωσαν και 
υψηλότερη µέση επίδοση. Στη χώρα µας το 18% των παιδιών είχαν γονείς µε 
πανεπιστηµιακή µόρφωση και µέση επίδοση 537. 

 
Στο TIMSS ερευνήθηκε η σχέση ανάµεσα στο µεταναστευτικό υπόβαθρο των γονέων 
και στην επίδοση των µαθητών/τριών. Περίπου στο ένα τρίτο των χωρών -όπως 
Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Ηνωµένες Πολιτείες- που συµµετείχαν στην έρευνα, οι 
µαθητές/τριες που οι γονείς τους ήταν γηγενείς σηµείωσαν υψηλότερη επίδοση από 
εκείνους/ες µε έναν γονέα γεννηµένο σε αυτήν και αυτοί µε τη σειρά τους ξεπέρασαν 
αντίστοιχα όσα παιδιά δεν είχαν κανένα γονέα γεννηµένο στη χώρα όπου έγινε η 
έρευνα. Υπήρξαν ωστόσο χώρες που δεν υπήρξε καµία διαφοροποίηση, όπως η 
Αυστραλία, το Ισραήλ και η Νέα Ζηλανδία, γεγονός που τονίζει τη σηµασία της 
εκπαιδευτικής παρέµβασης της πολιτείας. 
 
Εκπαιδευτικά πλαίσια και Πρακτικές 

• Το 90% των Ελλήνων εκπαιδευτικών πίστευαν ότι η εξατοµικευµένη 
εξάσκηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος είναι αποτελεσµατική προσέγγιση 
για τους/τις µαθητές/τριες που συναντούν δυσκολίες. 

• Η ενασχόληση των µαθητών/τριών µε την επίλυση προβληµάτων της 
καθηµερινής ζωής µε µαθηµατικό περιεχόµενο ανερχόταν στη χώρα µας µόνο 
στο 56%. 

• Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών στις συµµετέχουσες χώρες ανέφεραν ότι 
για τη διδασκαλία τους βασίζονται περισσότερο στους οδηγούς του 
προγράµµατος σπουδών απ’ ότι στα διδακτικά εγχειρίδια ή στις προδιαγραφές 
των εξετάσεων για να αποφασίσουν ποια θέµατα θα διδάξουν. Οι εξαιρέσεις 
ήταν η Ελλάδα, το Ιράν, η Ιρλανδία, η Ιαπωνία, η Κορέα, οι Κάτω Χώρες, η 
Νορβηγία και η Ταϊλάνδη, όπου οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι χρησιµοποιούν 
περισσότερο τα διδακτικά εγχειρίδια από άλλες πηγές πληροφοριών . (TIMSS 
1995, Table 5.9). 
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• Η Ελλάδα συµπεριλαµβανόταν στις χώρες που ανέθεταν το µεγαλύτερο 
αριθµό εργασιών στο σπίτι σε εβδοµαδιαία βάση. 

  
Ως περιοριστικοί παράγοντες στην επιτυχία του διδακτικού έργου αναφέρθηκαν: 
α) Το υψηλό ποσοστό αναλογίας εκπαιδευτικού/µαθητή-τριας, καθώς παρατηρήθηκε 
αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση στο µέγεθος της τάξης για τις χώρες που συµµετείχαν 
στην αξιολόγηση του TIMSS µε το µέσο όρο να κυµαίνεται από 19 παιδιά στη 
Νορβηγία έως 43 στην Κορέα. 
β) Η διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών πόρων, όπως οι ελλείψεις του εξοπλισµού για 
τη χρήση του, τόσο στα µαθηµατικά, όσο και στις φυσικές επιστήµες, επηρεάζει την 
οργάνωση της διδασκαλίας. Στη χώρα µας το συγκεκριµένο ποσοστό ανήλθε στο 
50%. 
γ) Η περιορισµένη χρήση της αριθµοµηχανής και των υπολογιστών από τους/τις 
µαθητές/τριες. 
 
∆ωδέκατη τάξη 
Σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από αρκετές χώρες που συµµετείχαν στο TIMSS 
(16 χώρες35), ανάµεσα σε αυτές και η Ελλάδα, για να προσδιορίσουν τι γνωρίζουν και 
µπορούν να κάνουν οι µαθητές/τριες που αποφοιτούσαν από τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και είχαν παρακολουθήσει µια προχωρηµένη σειρά µαθηµάτων στα 
µαθηµατικά, από τη στιγµή που οι ικανότητες αυτών των παιδιών είναι δυνατόν να 
καθορίσουν τη µελλοντική δυνατότητα της χώρας να συναγωνιστεί στη διεθνή 
οικονοµία. Για την αξιολόγηση αυτών των µαθητών/τριών αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα 
τεστ. Ως διεθνής µέσος όρος ορίστηκαν οι 501 βαθµοί. 
 
Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολόγιου κάλυπταν τρεις περιοχές περιεχοµένου: Αριθµοί 
και εξισώσεις, Υπολογισµός και Γεωµετρία   
 
Παρατηρήθηκε ότι: 

• Οι µαθητές/τριες της Ελλάδας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κύπρου, της 
Γαλλίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας παρακολουθούσαν τις περισσότερες 
ώρες µαθηµατικών σε εβδοµαδιαία βάση. 

• Οι περισσότεροι/ες από τους/τις µαθητές/τριες σκόπευαν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στην ανώτατη εκπαίδευση σε τοµείς όπως οι επιχειρήσεις, οι 
επιστήµες υγείας, οι υπολογιστές και η εφαρµοσµένη µηχανική. Αν και 
λίγοι/ες µαθητές/τριες επέλεξαν τα µαθηµατικά ως την περιοχή της 
µελλοντικής τους µελέτης, η πλειονότητα των παιδιών στις περισσότερες 
χώρες –περισσότερα αγόρια από ότι κορίτσια- δήλωσαν ότι θα επιθυµούσαν 
µια δουλειά που στοιχείο της θα ήταν η χρήση των µαθηµατικών. 

                                                 
35 Συµµετείχε και το Ισραήλ, επειδή όµως τα χαρακτηριστικά του δείγµατος δεν ήταν απόλυτα γνωστά, 
τα αποτελέσµατα της επίδοσης του Ισραήλ εµφανίζονται στο TIMSS 1995 Mathematics and Science 
Achievement in the Final Year of Secondary School, 1997, Appendix D. 
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Πίνακας 3. Η επίδοση των µαθητών/τριών στα προχωρηµένα µαθηµατικά (advanced 
mathematics) στο TIMSS 1995 

 
TIMSS 1995 Highlights, 1998, Table 4 
 
Οι διαφορές φύλου στο TIMSS 1995 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα του TIMSS 1995 και 
όπως αυτά παρουσιάζονται από τους Mullis et all., γίνεται φανερό ότι χρειάζεται να 
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να επιτευχθεί ισότητα στις επιδόσεις στα 
µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες ανάµεσα στα φύλα36. Ενώ τα αποτελέσµατα 
έδειξαν µικρές διαφορές στη µέση επίδοση στα µαθηµατικά ανάµεσα στα δύο φύλα 
στην τέταρτη και όγδοη τάξη, εντούτοις υπήρξαν σηµαντικές διαφορές στην επίδοσή 
τους στα µαθηµατικά στην τελευταία τάξη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (12η 
τάξη για τις περισσότερες χώρες). ∆εδοµένα δεκαοχτώ χωρών από τις είκοσι µία που 
συµµετείχαν έδειξαν ότι τα αγόρια είχαν στατιστικά καλύτερη επίδοση στο 
µαθηµατικό γραµµατισµό. 

• Τα αγόρια, σε όλες τις τάξεις που έγινε η έρευνα, είχαν υψηλότερη επίδοση σε 
θεµατικές µονάδες που αφορούσαν χωρικές αναπαραστάσεις, αναλογίες, 
µετρήσεις καθώς και προβλήµατα που δεν απαιτούσαν άµεση εφαρµογή 
τύπου. Στην τέταρτη και όγδοη τάξη τα κορίτσια υπερτερούσαν των αγοριών 
σε θεµατικές µονάδες που περιείχαν ανάγνωση διαγραµµάτων, υπολογισµούς 

                                                 
36 Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Beaton, A.E., Gonzalez, E.J., Kelly, D.L., and Smith, T.A. (1998). Mathematics 
and Science Achievement in the Final Year of Secondary School: IEA’s Third International Mathematics and 
Science Study (TIMSS). Chestnut Hill, MA: Boston College.  
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Beaton A.E., Gonzalez, E.J., Kelly, D.L., and Smith T.A. (1997). Mathematics 
Achievement in the Primary School Years: IEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). 
Chestnut Hill, MA: Boston College.  
Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Beaton, A.E., Gonzalez, E.J., Smith, T.A., and Kelly, D.L. (1997). Science 
Achievement in the Primary School Years: IEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). 
Chestnut Hill, MA: Boston College.  
Beaton, A.E., Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J., Kelly, D.L., and Smith, T.A. (1996). Mathematics 
Achievement in the Middle School Years: IEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). 
Chestnut Hill, MA: Boston College 
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και επίλυση προβληµάτων µε αλγόριθµους. Στην τελευταία τάξη της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά µέσο όρο τα κορίτσια δεν ξεπέρασαν σε 
καµιά θεµατική περιοχή τα αγόρια διεθνώς. 

• Σύµφωνα µε τους Mullis et al. (1996), τα µοτίβα των επιδόσεων των δύο 
φύλων στις θεµατικές περιοχές των µαθηµατικών, ήταν παρόµοια στις 
διαδοχικές αξιολογήσεις SIMS και TIMSS 1995. Σηµειώνουν την 
παρατήρηση των συγγραφέων της αναφοράς του SIMS, σύµφωνα µε την 
οποία τα αγόρια ήταν καλύτερα στη µέτρηση, εξαιτίας της ενασχόλησής τους 
µε «ανδρικές» εργασίες, χόµπι και παιχνίδια, τονίζοντας τη σηµαντική 
επίδραση που µπορεί να έχει η εµπειρία στη µάθηση. 

• Παρόλο που οι διαφοροποιήσεις ως προς την επίδοση ανάµεσα στα αγόρια και 
τα κορίτσια ελαττώνονται προοδευτικά και σε ορισµένες χώρες έχουν 
εξαλειφθεί, παρατηρούνται µεγάλες διαφορές στη στάση απέναντι στα 
µαθηµατικά ανάλογα µε το φύλο των µαθητών/τριών. Τα αγόρια 
παρουσιάζουν θετικότερη στάση απέναντι στα µαθηµατικά, ενώ τα κορίτσια 
αισθανόµενα περισσότερο ανασφαλή, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο εκτός 
σχολείου για τη µελέτη των µαθηµατικών και των φυσικών επιστηµών. Τα 
αγόρια υιοθετούν µια περισσότερο «εργαλειακή» χρησιµοποίηση των 
µαθηµατικών, µε στόχο να ευχαριστήσουν τους γονείς τους και να πετύχουν 
τη µελλοντική τους επαγγελµατική αποκατάσταση. Περισσότερα αγόρια απ’ 
ότι κορίτσια επιλέγουν τα µαθηµατικά σαν περιοχή της µελλοντικής τους 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. 

 
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του TIMSS συµφωνούν µε τα ευρήµατα ερευνών, 
σύµφωνα µε τα οποία τα κορίτσια παρουσιάζουν µειωµένη αυτοπεποίθηση απέναντι 
στα µαθηµατικά, ακόµη και όταν σηµειώνουν υψηλές επιδόσεις σε αυτά. Έχουν την 
τάση να αποδίδουν τις επιτυχίες τους σε καθαρή τύχη και τις αποτυχίες σε µειωµένη 
ικανότητα, σε αντίθεση µε τα αγόρια που θεωρούν ότι οι επιτυχίες τους είναι 
αποτέλεσµα µεγάλης ικανότητας, ενώ οι αποτυχηµένες ενέργειές τους οφείλονται σε 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κακή διδασκαλία και η έλλειψη προσπάθειας εκ 
µέρους τους. 

 
Η έρευνα της Hanna (1999), -του Ontario Institute for Studies in Education of the 
University of Toronto (Ινστιτούτο του Οντάριο για Μελέτες στην Εκπαίδευση, 
Πανεπιστήµιο του Τορόντο)- έδειξε ότι οι συγκεκριµένοι κοινωνικοί και πολιτισµικοί 
παράγοντες πραγµατικά διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην χαµηλή επίδοση 
και συµµετοχή των γυναικών σε τοµείς όπως τα µαθηµατικά και οι φυσικές 
επιστήµες. Οι ερευνητές/τριες διαπίστωσαν: α) την ύπαρξη «ψυχρού κλίµατος» στην 
τάξη απέναντι στα κορίτσια, β) την προσφορά µεγαλύτερης προσοχής στους µαθητές 
απ’ ότι στις µαθήτριες, και γ) ότι τα αγόρια κατευθύνονταν σε σειρές µαθηµάτων 
υψηλότερου επιπέδου στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες, ακόµη και όταν οι 
βαθµοί τους στα συγκεκριµένα µαθήµατα ήταν χαµηλότεροι από αυτούς των 
κοριτσιών.  

 
Παρόλο που οι γυναίκες µετέχουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε 
αυξανόµενους ρυθµούς, ωστόσο η παρουσία τους σε ορισµένους επιστηµονικούς 
κλάδους όπως τα µαθηµατικά, οι φυσικές επιστήµες και η εφαρµοσµένη µηχανική, 
υπολείπεται αυτής των ανδρών (Hanna, 1999). Το γεγονός αυτό οφείλεται σε 
κοινωνικούς και πολιτισµικούς φραγµούς που τις εµποδίζουν από το να 
απολαµβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες. 
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Τα άρθρα πολλών ερευνητών όπως οι Burton (1990), Fennema & Lender (1990), 
Crevholm & Hanna (1995), Hanna (1996), Rogers & Kaiser (1995), κατεύθυναν την 
προσοχή των εκπαιδευτικών στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι δάσκαλοι/ες, 
οι διευθυντές/ντριες, τα µέλη του σχολικού συµβουλίου και οι γονείς στην προώθηση 
της ισότητας ανάµεσα στα φύλα τόσο στην επίδοση, όσο και στην αντιπροσώπευση 
στις σπουδές σε τοµείς που έχουν σχέση µε τη µαθηµατική επιστήµη.  
 
 
PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA) 
Το Programme for International Student Assessment (PISA), είναι ένα διεθνές 
πρόγραµµα των χωρών-µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και άλλων συνεργαζόµενων χωρών, που έχει στόχο να 
αξιολογήσει το γραµµατισµό στη γλώσσα, τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες και 
την επίλυση προβληµάτων των µαθητών/τριών ηλικίας 15 χρόνων, ώστε να 
διαπιστωθεί ο βαθµός στον οποίο είναι προετοιµασµένοι/ες για να αντιµετωπίσουν τις 
προκλήσεις των σηµερινών κοινωνιών της γνώσης37.. 
Η αξιολόγηση του PISA εστιάζεται κυρίως στην ικανότητα των νέων να 
χρησιµοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους για να αντιµετωπίσουν τις 
πραγµατικές προκλήσεις της ζωής παρά στη δυνατότητά τους να αντεπεξέρχονται σ’ 
ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών. Αυτός ο προσανατολισµός εκφράζει και µια 
τάση για αλλαγή στους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους των ίδιων των 
αναλυτικών προγραµµάτων. Τα αναλυτικά προγράµµατα έτσι στρέφονται όλο και 
περισσότερο στο τι µπορούν να κάνουν οι µαθητές/τριες εφαρµόζοντας τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που απέκτησαν εντός και εκτός σχολείου και όχι µόνο στην 
απόκτηση των γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για να αντεπεξέλθουν σε αυτά. 

 
Στο The PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and 
Problem Solving Knowledge and Skills (OECD, 2003) ο µαθηµατικός γραµµατισµός 
ορίζεται ως «…η ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει και να κατανοεί το ρόλο που 
παίζουν τα µαθηµατικά στον κόσµο, να κάνει καλά θεµελιωµένες κρίσεις, να 
χρησιµοποιεί και να ασχολείται µε τα µαθηµατικά µε τρόπους που να ικανοποιεί τις 
ανάγκες της προσωπικής ζωής του ως δηµιουργικός, ενδιαφερόµενος και 
σκεπτόµενος πολίτης» (The PISA 2003 Assessment Framework-Mathematics, 
Reading, Science and Problem Solving, 2003, 24). Σε κάθε κύκλο αξιολόγησης 
εξετάζονται και οι τρεις περιοχές του γραµµατισµού, η µία αναλυτικά και οι άλλες 
δύο συνοπτικά. 
 
Η πρώτη έρευνα του PISA πραγµατοποιήθηκε το 2000 σε 32 χώρες38 (28 χώρες-µέλη 
του ΟΟΣΑ) και 11 χώρες39 ολοκλήρωσαν την ίδια αξιολόγηση µέσα στο 2002 

                                                 
37 Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ η ηλικία στην οποία ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση 
είναι στα 15 ή 16 χρόνια. Στις Η.Π.Α. είναι τα 17 χρόνια και στο Βέλγιο, Γερµανία και Κάτω Χώρες 
είναι τα 18 χρόνια (OECD, 2001). 
38 Οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ που συµµετείχαν στην αξιολόγηση ήταν: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Κορέα, Λουξεµβούργο, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχία, Σουηδία, Φινλανδία. 
Οι χώρες που δεν ήταν µέλη του ΟΟΣΑ και συµµετείχαν στην αξιολόγηση ήταν: Βραζιλία, Λετονία, 
Λιχνενστάιν, Ρωσική Οµοσπονδία. 
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(OECD, 2001, Figure 1.1). Αξιολογήθηκαν περίπου 4.500 µε 10.000 µαθητές από 
κάθε χώρα. Ερεύνησε τρεις περιοχές γραµµατισµού: την περιοχή της γλώσσας, των 
µαθηµατικών και των φυσικών επιστηµών -µε µια αρχική εστίαση στη γλώσσα- 
καθώς τα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου της έρευνας επικεντρώθηκαν σε αυτήν. 
 
Ο δεύτερος κύκλος αξιολόγησης του PISA πραγµατοποιήθηκε το 2003 και πήραν 
µέρος σε αυτόν 41 χώρες, από τις οποίες οι 30 ήταν χώρες -µέλη του ΟΟΣΑ40 
(OECD, 2004, Figure 1.1). Η έρευνα εστιάστηκε στα µαθηµατικά και εξετάστηκαν µε 
µικρότερη λεπτοµέρεια η γλώσσα και οι φυσικές επιστήµες. Στο PISA 2003 
προστέθηκε και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των µαθητών/τριών στην επίλυση 
προβληµάτων, ικανότητες που χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές του 
σχολικού προγράµµατος σπουδών.  
 
Ο τρίτος κύκλος πραγµατοποιήθηκε το 2007 και εστιάστηκε στις φυσικές επιστήµες. 
�Κάθε περιοχή του γραµµατισµού που εξετάζεται από το PISA αξιολογείται 
σύµφωνα µε τρεις διαστάσεις: (α) Το περιεχόµενο ή τη δοµή της γνώσης που πρέπει 
να αποκτήσουν οιµαθητές/τριες για κάθε περιοχή. (β) Οι διαδικασίες που πρέπει να 
εκτελεστούν. (γ) Τα πλαίσια στα οποία η γνώση και οι δεξιότητες εφαρµόζονται. 
 
Αναφορικά µε το περιεχόµενο των µαθηµατικών στο οποίο αξιολογήθηκαν τα παιδιά, 
οργανώθηκε γύρω από τέσσερις «κυρίαρχες ιδέες»: χώρο και σχήµα, µεταβολή και 
σχέσεις, ποσότητα και αβεβαιότητα. Η συγκεκριµένη οργάνωση της αξιολόγησης 
διαφέρει από τη συνηθισµένη προσέγγιση του περιεχοµένου των µαθηµατικών ως 
τµήµα του αναλυτικού προγράµµατος που συνέβαινε στο TIMSS. 
 
Η ηλικία- στόχος του PISA είναι οι µαθητές/τριες ηλικίας µεταξύ 15 ετών και 3 
µηνών και 16 ετών και 2 µηνών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ανεξάρτητα από 
την τάξη ή τον τύπο του ιδρύµατος που είναι εγγεγραµµένοι/ες και εάν είναι πλήρους 
ή µερικής φοίτησης. Αποκλείονται οι µαθητές/τριες που δεν είναι εγγεγραµµένοι/ες 
σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και όσοι/ες µαθητές/τριες στην ηλικία των 15 
χρόνων φοιτούν στην έκτη τάξη41.. 
 
Σύµφωνα µε τις κριτικές που έχουν ασκηθεί στα ερωτηµατολόγια του PISA, έχει 
τονιστεί επανειληµµένα από τους µελετητές, ότι αυτό που ήταν ασυνήθιστο και 
δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους/τις µαθητές/τριες που συµµετείχαν στην αξιολόγηση ήταν 
το µέγεθος του κειµένου που θα έπρεπε να διαβάσουν πριν φθάσουν στο µαθηµατικό 
περιεχόµενο, καθώς και σύνθετη γραµµατική δοµή τους. Εκφράστηκε δε η ανησυχία 
ότι αυτό το µεγάλο ποσό ανάγνωσης θα µπορούσε να αποδειχθεί στείρο και σε 
ορισµένες περιπτώσεις θα µπορούσε να εµποδίσει και την επίλυση των θεµατικών 
µονάδων.  
 
                                                                                                                                            
39 Οι χώρες στις οποίες ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση το 2002 ήταν: Αλβανία, Αργεντινή, Βουλγαρία, 
Ινδονησία, Ισραήλ, Ρουµανία, Περού, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 
Ταϊλάνδη, Χιλή, Χονγκ-Κονγκ-Κίνα. 
40 Οι χώρες –µέλη του ΟΟΣΑ που συµµετείχαν στο PISA 2003 ήταν: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Κορέα, Λουξεµβούργο, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία, Σλοβακία, Σουηδία, Φιλανδία. Οι χώρες που δεν 
ήταν µέλη του ΟΟΣΑ ήταν: Βραζιλία, Χονγκ-Κονγκ – Κίνα, Ινδονησία, Λετονία, Λιχνενστάιν, 
Μακάο-Κίνα, Ρωσική Οµοσπονδία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη. 
41 Στο PISA 2003 τέτοιοι/ες µαθητές/τριες υπήρξαν σε σηµαντικό ποσοστό µόνο στη Βραζιλία. 
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Σε γενικές γραµµές, το ποσό και το επίπεδο της αναγνωστικής ικανότητας που 
απαιτείται από το PISA φαίνεται να τροποποίησε τη φύση της αξιολόγησης, 
φορτίζοντας µε άγχος την ικανότητα και την προθυµία των παιδιών να διαβάσουν 
κείµενα µεγάλης έκτασης. 
 
Οι επιδόσεις των µαθητών/τριών στο PISA 2003 
Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί η επίδοση των µαθητών/τριών στο PISA 2003, 
καθώς ο συγκεκριµένος κύκλος της αξιολόγησης εστιάστηκε στα µαθηµατικά.  
 
Στο PISA 2003 πήραν µέρος 41 χώρες –από τις οποίες 30 χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ- και 
πάνω από 275.000 µαθητές/τριες. 
 
Το Χονγκ Κονγκ, η Φινλανδία και η Κορέα ήταν οι χώρες που κατέλαβαν τις τρεις 
υψηλότερες θέσεις στην κλίµακα αξιολόγησης του µαθηµατικού γραµµατισµού. Η 
χώρα µας κατέλαβε την 27η θέση στο σύνολο των 30 χωρών42 του ΟΟΣΑ, 
ακολουθούµενη από την Τουρκία και το Μεξικό και την 32η στο σύνολο των 41 
χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα (∆ιάγραµµα 1). 
 
Τα αποτελέσµατα του PISA 2003 έδειξαν, ότι: 
 

• Ως προς τα επίπεδα ικανότητας, την υψηλότερη µέση επίδοση παρουσιάζει το 
Χονγκ Κονγκ-Κίνα που φτάνει το 4ο Επίπεδο. Η µέση επίδοση των 
περισσοτέρων χωρών της κοινοπραξίας του ΟΟΣΑ φτάνει στο 3ο Επίπεδο 
ικανότητας, ενώ η επίδοση των µαθητών/τριών της Φινλανδίας κυµαίνεται 
µεταξύ του 3ου και 4ου Επίπεδου ικανότητας (∆ιάγραµµα 2). 

 
• Ένα πολύ µικρό ποσοστό των µαθητών/τριών των χωρών του ΟΟΣΑ -που 

αγγίζει το 4%- είναι ικανό να εκτελέσει µε επιτυχία τους σύνθετους στόχους 
που απαιτούνται στο 6ο Επίπεδο ικανότητας. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 
διπλάσιο στις χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κλίµακας αξιολόγησης 
του γραµµατισµού στα µαθηµατικά.  

 
• Τα τρία τέταρτα των µαθητών/τριών των χωρών του ΟΟΣΑ µπορούν να 

ανταποκριθούν µε επιτυχία στους µαθηµατικούς στόχους του 2ου Επιπέδου. 
Ωστόσο, το 11% των παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα δεν είναι ικανό 
να επιτύχει ούτε τους στόχους του 1ου Επιπέδου. 

 
• Το υψηλότερο ανά κεφαλή εθνικό εισόδηµα, προσφέρει ένα σχετικό 

πλεονέκτηµα στην επίδοση των µαθητών/τριών και αποτελεί παράµετρο που 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της επίδοσης 
χωρών µε µέσο ή χαµηλό εθνικό εισόδηµα. 

 

                                                 
42 Ουσιαστικά οι χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ ήταν 29, καθώς το Ηνωµένο Βασίλειο δε συµπεριλήφθηκε 
στις διεθνείς συγκρίσεις. 
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∆ιάγραµµα 1.   Η ΜΕΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ PISA 2003

0 100 200 300 400 500 600

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ

ΤΑΫΛΑΝ∆Η

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΟΡΤ ΟΓΑΛΙΑ

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

Η.Π.Α .

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ο .Ο .Σ.Α .

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

∆ΑΝΙΑ

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

Ν .  ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΜΑΚΑΟ-ΚΙΝΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΛΙΧΝΕΝΣΤ ΑΪΝ

ΚΑΤΩ  ΧΩΡΕΣ

ΚΟΡΕΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

ΕΠΙ∆ΟΣΗ

Το ∆ιάγραµµα 1 δηµιουργήθηκε µε στοιχεία του OECD PISA 2003 database 
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∆ιάγραµµα 2: Ποσοστά των µαθητών/τριών σε κάθε επίπεδο ικανότητας στην κλίµακα 
των µαθηµατικών 

 

 
First Results from PISA 2003 - Executive Summary, 2003, 8 
 
 

• Παρατηρείται θετική σχέση ανάµεσα στα ποσά που δαπανούν οι χώρες ανά 
µαθητή/τρια και στη µέση επίδοση των χωρών στο γραµµατισµό στα 
µαθηµατικά, τη γλώσσα και τις φυσικές επιστήµες. Ωστόσο, ενώ οι 
επενδύσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για 
την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, οι δαπάνες από µόνες τους δεν 
είναι αρκετές για να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα επίδοσης.. 

 
• Αντικείµενο της έρευνας του PISA 2003, ήταν και το κοινωνικοοικονοµικό 

υπόβαθρο της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ: 
 

• Οι χώρες του ΟΟΣΑ δαπανούν το 6.1% του Α.Ε.Π. τους σε επενδύσεις στην 
εκπαίδευση.  

 
• Τα άτοµα που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, αντιµετωπίζουν σηµαντικά λιγότερες προοπτικές στην αγορά 
εργασίας. Τα ποσοστά συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό είναι ανάλογα µε 
την ολοκλήρωση των βαθµίδων της εκπαίδευσης (Education at a Glance, 
2004). 

 
• Τα επίπεδα των µισθών είναι υψηλότερα για όσους/ες ολοκλήρωσαν την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση (Education at a Glance, 2004). 
 

• Οι ευκαιρίες για «δια βίου» µάθηση είναι τριπλάσιες για τους/τις αποφοίτους 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, απ’ ότι για όσους/ες δεν 
ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ουσιαστικά, η σχετική µε την 
εργασία κατάρτιση µετά το σχολείο, είναι ελάχιστα πιθανή για αυτούς/ές που 
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τη χρειάζονται περισσότερο (Education at a Glance, 2000 και Literacy in the 
Information Age, 2000). 

 
• Το ποσοστό χρηµατοδότησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από ιδιωτικές 

πηγές κυµαίνεται κάτω από το 4% στη ∆ανία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία και 
τη Φινλανδία, ενώ ξεπερνά το 50% στην Αυστραλία και στις Η.Π.Α. και το 
80% στην Κορέα. Στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η σχέση 
των δηµόσιων και των ιδιωτικών δαπανών παρέµεινε σε γενικές γραµµές 
αµετάβλητη (Education at a Glance: OECD Indicators – 2005 Edition, 2005). 

 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έκθεσης του PISA 2003: 
Τα ιδιωτικά σχολεία ξεπερνούν σε επίδοση τα δηµόσια (33 µονάδες), όταν όµως 
ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες, η επίδοση των ιδιωτικών 
σχολείων παύει να είναι µεγαλύτερη. 
 
Οι διαφορές της επίδοσης ως προς το φύλο στο PISA 2003 
Τα αποτελέσµατα του PISA 2003 έδειξαν ότι τα αγόρια παρουσιάζουν υψηλότερη 
επίδοση από τα κορίτσια στα µαθηµατικά, όµως η συνολική διαφορά δεν είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη. Ανάµεσα στις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ, η διαφοροποίηση της 
επίδοσης είναι ιδιαίτερα µεγάλη στην Κορέα και την Ελλάδα, µε 23 και 19 βαθµούς 
αντίστοιχα. Η Ισλανδία είναι η µοναδική χώρα του ΟΟΣΑ όπου τα κορίτσια 
ξεπερνούν σε επίδοση τα αγόρια. 

 
• Η διαφοροποίηση της επίδοσης ανάµεσα στα δύο φύλα είναι µεγαλύτερη στην 

περιοχή του χώρου και σχήµατος, µε εξαίρεση τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τις 
Κάτω Χώρες και την Ιαπωνία, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τις θεωρίες 
που υποστήριζαν ότι τα κορίτσια υστερούν από τη φύση τους στις χωρικές 
ικανότητες. 

 
• Στο ανώτερο άκρο της κατανοµής στην κλίµακα της αξιολόγησης και στις 

τέσσερις περιοχές των µαθηµατικών που αξιολογήθηκαν, περισσότερα αγόρια 
απ’ ότι κορίτσια απέδωσαν στο 6ο Επίπεδο. 

 
• Στις περισσότερες χώρες οι διαφορές στην επίδοση ανάµεσα στα αγόρια και 

στα κορίτσια, είναι µεγαλύτερες στο εσωτερικό των σχολικών µονάδων, απ’ 
ότι είναι συνολικά.  

 
• Έρευνες που µελετούν τις διαφορές στην επίδοση ανάµεσα στα δύο φύλα 

έχουν δείξει ότι, κατά µέσο όρο τα αγόρια τείνουν να παρουσιάζουν ελαφρά 
υψηλότερη επίδοση από τα κορίτσια στα µαθηµατικά, ιδιαίτερα στις 
υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες (Danahoe et al. 2000, Mullis et al. 2000, 
Gonzales et al. 2000, στο Learning for Tomorrow’s World – First Results from 
PISA 2003, 2004). 

 
Συγκεκριµένα: 
• Οι διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά το µέγεθος των 

εκπαιδευτικών προσόντων, µεταβάλλεται υπέρ των γυναικών. Οι νεαρές 
γυναίκες σήµερα ολοκληρώνουν την ανώτατη εκπαίδευση σε µεγαλύτερη 
αναλογία απ’ ότι συνέβαινε πριν από τριάντα χρόνια. 
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• Τα ποσοστά αποφοίτησης των γυναικών από ιδρύµατα της ανώτατης 
εκπαίδευσης έχουν φθάσει πλέον στο ίδιο επίπεδο ή και υπερτερούν των 
ανδρών σε 21 από τις 27 χώρες του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, οι διαφορές ως προς το 
φύλο συνεχίζουν να παραµένουν µεγάλες στις επιστήµες των µαθηµατικών 
και της τεχνολογίας (Education at a Glance, 2004). 

• Οι γυναίκες µε χαµηλό επίπεδο µόρφωσης είναι πολύ πιθανό να µην 
εργάζονται σε σύγκριση µε: α) µε τους άνδρες µε παρόµοιο µορφωτικό 
επίπεδο, και β) µε τις γυναίκες που έχουν υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης. 
Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, 
το Μεξικό και η Τουρκία. 

• Η εκπαίδευση δεν εξαλείφει τις εισοδηµατικές ανισότητες που σχετίζονται µε 
τα δύο φύλα, καθώς µέσα στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου µορφωτικού 
επιπέδου, οι αποδοχές των γυναικών κυµαίνονται µόνο µεταξύ του 50-80% 
των αντίστοιχων αποδοχών των ανδρών. 
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∆ιάγραµµα 3 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΙΣ "ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ Ι∆ΕΕΣ" ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ∆ΥΟ ΦΥΛΑ ΣΤΟ PISA 2003
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Η Ελλάδα στο PISA 2003 
Η Ελλάδα πήρε µέρος στο PISA 2003 µε 4.620 µαθητές/τριες από 171 σχολεία –από 
τα οποία 7 ήταν ιδιωτικά- και κατατάχθηκε στην 27η θέση (445 βαθµοί) µεταξύ των 
29 χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. και στην 32η στο σύνολο των 40 χωρών που πήραν µέρος 
στην έρευνα (Κ.Ε.Ε., 2005). 

 
Από τα αποτελέσµατα του PISA 2003 µερικά από τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 
για τη χώρα µας είναι: 

• Η µέση επίδοση των µαθητών/τριών της χώρας µας στα µαθηµατικά βρίσκεται 
στο 2ο Επίπεδο, η επίτευξη του οποίου θεωρείται οριακή από το PISA, καθώς 
από το συγκεκριµένο επίπεδο οι έφηβοι φανερώνουν δεξιότητες που 
επιτρέπουν τη λειτουργική χρήση των µαθηµατικών. 

 
• Μόνο το 0.6% των µαθητών/τριών µπορούν να εκτελέσουν τους ιδιαίτερα 

σύνθετους στόχους του 6ου Επιπέδου, ενώ το 17.8% δεν είναι ικανό να 
επιτύχει ούτε τους στόχους του 1ου Επιπέδου. 

 
• Η Ελλάδα παρουσιάζει παρόµοια επίδοση και στις τέσσερις θεµατικές 

περιοχές των µαθηµατικών που αξιολογήθηκαν στο PISA 2003. Πάνω από το 
ένα τέταρτο των µαθητών/τριών της χώρας µας, δεν µπόρεσε να επιτύχει τους 
στόχους του 2ου Επιπέδου και στις τέσσερις περιοχές των µαθηµατικών που 
ερευνήθηκαν. 

 
• Η χώρα µας είναι η δεύτερη -ανάµεσα στις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ- ως προς 

το βαθµό της διαφοροποίησης της επίδοσης στα µαθηµατικά ανάµεσα στα δύο 
φύλα (19 βαθµοί), µε πρώτη την Κορέα. Η διαφορά ως προς την επίδοση 
ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια γίνεται µεγαλύτερη στο εσωτερικό των 
σχολικών µονάδων, φθάνοντας τους 29 βαθµούς. 

 
• Το PISA 2003 ερεύνησε και το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο της 

εκπαίδευσης. Μερικές από τις σηµαντικότερες παρατηρήσεις για τη χώρα µας 
είναι: 

• Οι δαπάνες ανά µαθητή/τρια της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, αυξήθηκαν κατά την επταετία 1995-2002, σε ποσοστό 30% 
(Education at a Glance, OECD Indicators 2005-Executive Summary, 2005). 

 
• Αν και οι δαπάνες ανά φοιτητή/τρια της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν 

σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30%, ωστόσο η χώρα µας βρίσκεται στην 21η 
θέση ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, ως προς τις δαπάνες της ανά 
φοιτητή/τρια, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Education at a 
Glance, OECD Indicators 2005-Executive Summary, 2005).  

 
• Η Ελλάδα δε δαπανά ούτε το 4% του Α.Ε.Π. της για επενδύσεις στον τοµέα 

της εκπαίδευσης, ενώ ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 6.1%, γεγονός που την 
κατατάσσει στην 27η θέση. 

 
• Το ποσοστό χρηµατοδότησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από ιδιωτικές 

πηγές, κυµαίνεται κάτω από το 4%. 
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• Το ύψος των αποδοχών των εκπαιδευτικών την κατατάσσει στην 27η θέση, 
στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. 

 
• Η χώρα µας καταλαµβάνει την πρώτη θέση, στην αύξουσα κλίµακα 

συµµετοχής στη «δια βίου» εκπαίδευση, καθώς µόνο ένα ποσοστό µικρότερο 
από το 5% του εργατικού δυναµικού της συµµετείχε σε προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης (Education at a Glance, OECD Indicators 2005-
Executive Summary, 2005). 

 
• Οι γυναίκες που ζουν στη χώρα µας και έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 

είναι πολύ πιθανό να µην εργάζονται σε σύγκριση: α) µε τους άνδρες που 
έχουν παρόµοιο επίπεδο µόρφωσης, και β) τις γυναίκες µε υψηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης. 

 
Επίσης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών που παρουσιάζουν ένα 
ποσοστό πάνω από το 20% των 15χρονων µαθητών/τριών που θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως «λειτουργικά αναλφάβητο», καθώς η επίδοσή τους στο 
γραµµατισµό στη γλώσσα ήταν στο πρώτο επίπεδο και κάτω (Learning for 
Tomorrow’s World - First Results from PISA 2003, 2004, Table 6.4, 446). 

 
Η χώρα µας βρίσκεται στην τρίτη θέση, µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά 
το φόρτο των µαθηµάτων που παίρνουν οι µαθητές/τριες στο σπίτι43. Όµως οι 
µαθητές/τριές µας απασχολούνται µε τα µαθήµατα περισσότερες ώρες απ’ όλους 
όσους συµµετείχαν στην έρευνα, καθώς παρακολουθούν µαθήµατα εκτός σχολείου 
(φροντιστήρια) 5.3 ώρες την εβδοµάδα και ακολουθεί η Τουρκία µε 4.1 ώρες την 
εβδοµάδα (Learning for Tomorrow’s World - First Results from PISA 2003, 2004, 
Table 5.14, 431). 
 
 
PISA 2006 
Αναφορικά µε το PISA 2006, τα γενικότερα συµπεράσµατα για τη χώρα µας είναι: 

• Η Ελλάδα κατατάχθηκε 39η στο σύνολο των 57 χωρών που πήραν µέρος στην 
έρευνα και 28η στο σύνολο των 30 χωρών µελών του ΟΟΣΑ, 
συγκεντρώνοντας 459 βαθµούς (ο µέσος όρος της έρευνας ήταν 498 βαθµοί). 

 
• Η επίδοση της χώρας µας στο γραµµατισµό στα µαθηµατικά, βελτιώθηκε σε 

σύγκριση µε τον προηγούµενο κύκλο της αξιολόγησης κατά 14 βαθµούς. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη αύξηση οφείλεται στη βελτίωση της 
επίδοσης των µαθητών/τριών που βρίσκονται στη βάση και στο µεσαίο τµήµα 
της κατανοµής, καθώς και στη βελτίωση της επίδοσης των κοριτσιών. 

 
Το Υπουργείο Παιδείας λαµβάνοντας υπόψη του τις απόψεις των επιστηµονικών 
ενώσεων (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, Ένωση 
Ελλήνων Φυσικών και Ένωση Ελλήνων Χηµικών), αποδίδει τα αποτελέσµατα των 
µαθητών/τριών της χώρας µας «στο γεγονός ότι οι σχετικές ερωτήσεις ήταν 
προσαρµοσµένες στα Αναλυτικά Προγράµµατα των Αγγλοσαξονικών, κυρίως, 
χωρών και για το λόγο αυτό, χώρες µε διαφορετική παράδοση εµφανίζονται µε 
µικρότερη επίδοση. Το γεγονός ότι οι Έλληνες µαθητές κατέχουν και χειρίζονται µε 

                                                 
43 Μας ξεπερνούν η Ιταλία και η Ουγγαρία. 
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πολύ ικανοποιητικό τρόπο έννοιες και µεθόδους των Μαθηµατικών και των Φυσικών 
Επιστηµών αποδεικνύεται από το ότι, όταν σπουδάζουν (είτε σε προπτυχιακό, είτε σε 
µεταπτυχιακό επίπεδο) σε άλλες χώρες, όπου και βρίσκονται αντιµέτωποι µε το 
επιπλέον πρόβληµα της γλώσσας, οι επιδόσεις τους είναι εξαιρετικά ικανοποιητικές» 
(http://www.ypepth.gr). Υπάρχουν ωστόσο κράτη, όπως τα κράτη της Ανατολικής 
Ασίας –Χονγκ Κονγκ, Κορέα, Ιαπωνία- που παρόλο που τα αναλυτικά τους 
προγράµµατα είναι διαφορετικά από εκείνα των αγγλοσαξονικών χωρών, ωστόσο 
σηµείωσαν υψηλές επιδόσεις και στις δύο διεθνείς έρευνες. 

 
Ο Αντρέας Σλάισερ, επικεφαλής του προγράµµατος PISA το 2003, στη συνέντευξή 
του στην Ελληνική Εταιρεία του BBC, αναφέρει ότι η χαµηλή επίδοση των Ελλήνων 
µαθητών/τριών στην έρευνα οφείλεται κυρίως στη λανθασµένη νοοτροπία που 
επικρατεί στην εκπαίδευση. «Η Ελλάδα διέπεται ακόµη από ένα συγκεντρωτικό, 
αυστηρά δοµηµένο εκπαιδευτικό δόγµα που πολύ φοβούµαι ότι είναι απηρχαιωµένο». 
Η πρότασή του ήταν: «Αυτό που έχουν πετύχει οι χώρες που πρωτεύουν στον τοµέα 
της εκπαίδευσης είναι να δώσουν στους µαθητές κίνητρα για να αναπτύξουν την 
κρίση τους, να αγαπήσουν τη µάθηση, να δουν την παιδεία ως ένα αναπόσπαστο 
κοµµάτι του εαυτού τους. Να αντιληφθούν ότι η εκπαίδευση δε σταµατά µε το 
σχολείο ή το πανεπιστήµιο, αλλά διαρκεί µια ολόκληρη ζωή» (Σλάισερ, 2003). 

 
Οι προτάσεις για την ανάγκη της αποκέντρωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος που θα καταστήσει τη διδασκαλία αποτελεσµατικότερη, είναι πολλές και 
περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ελαστικών προγραµµάτων σπουδών από κάθε σχολική 
µονάδα χωριστά, που θα ανταποκρίνεται στις δικές της εξειδικευµένες επιδιώξεις, 
µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα, και στο τέλος θα αυτό-αξιολογεί το βαθµό 
επίτευξής τους. Τη δυνατότητα της σχολικής µονάδας να έχει την οικονοµική της 
αυτοδιαχείριση και τη δυνατότητα να αποφασίζει για τα διδακτικά εγχειρίδια και τις 
µεθόδους διδασκαλίας που θα χρησιµοποιεί. Βασικό συστατικό του λεγόµενου 
«φινλανδικού µοντέλου» είναι και η αξιολόγηση, καθώς και η γενναία 
χρηµατοδότηση της έρευνας. Αξιολόγηση που περιλαµβάνει τις επιδόσεις των 
µαθητών/τριών, τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς και τη σχολική µονάδα. 

 
Για να ανταπεξέλθουν τα παιδιά στη σηµερινή «κοινωνία της γνώσης» δηµιουργείται 
η ανάγκη για το µαθηµατικό, γλωσσικό και επιστηµονικό γραµµατισµό των 
µαθητών/τριών. Καθώς τα νέα διδακτικά εγχειρίδια των µαθηµατικών είναι 
επηρεασµένα από τη φιλοσοφία του µαθηµατικού γραµµατισµού, προσφέρεται η 
δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς µελετώντας τα συµπεράσµατα του PISA 2003, 
τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τις χώρες που σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις, να 
προσφέρουν σεβόµενοι/ες τις ιδιαίτερες δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών/τριών, -ιδιαίτερα όσων αντιµετωπίζουν ανισότητες στην πρόσβαση στη 
µόρφωση και τα πολιτιστικά αγαθά- εκείνα τα εφόδια που θα αναπτύξουν την κριτική 
τους σκέψη, θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τους µηχανισµούς της προσωπικής 
τους µάθησης και να αγαπήσουν τη µάθηση, ώστε να γίνουν ενεργά σκεπτόµενοι 
πολίτες, γεγονός που είναι απαραίτητο όχι µόνο για την προσωπική τους εξέλιξη, 
αλλά και για την ανάπτυξη της κοινωνίας συνολικά. 
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∆ιδακτική διασύνδεση Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου στο 
πλαίσιο του µαθήµατος της «Μελέτης Περιβάλλοντος»: Κατάθεση 
µιας διδακτικής πρότασης 

 
Ιωάννης Φύκαρης,  Βασιλική Βασίλα  

 
 
Οριοθέτηση και στοχοθεσία της εισήγησης 
Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη σηµασιοδότηση της 
διασύνδεσης µεταξύ των εξελικτικών βαθµίδων της ελληνικής εκπαίδευσης, 
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό µαθησιακό και διαπροσωπικό 
συνεχές προσδιορισµού και επαναπροσδιορισµού των σύγχρονων διαστάσεων του 
εκπαιδευτικού προσανατολισµού. Στη κατεύθυνση αυτή απαιτείται η διαµόρφωση 
ενός οργανωτικού µεθοδολογικού πλαισίου συντονισµένης εκπαιδευτικής δράσης, η 
οποία οφείλει να έχει ως αφετηριακό σηµείο τις αρχικές βαθµίδες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και, επιπλέον, να καθιστά τη γνώση µέσο επαφής και λειτουργικής 
δυναµικής. Στην προδιαγραφόµενη βάση δοµείται και η παρούσα εισήγηση, η οποία 
παρουσιάζει τη διδακτική δυνατότητα που παρέχει το µάθηµα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος στην επίτευξη των διαστάσεων της διασύνδεσης µεταξύ του 
Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού Σχολείου, όπως καταγράφηκαν από τα δεδοµένα 
συγκεκριµένης διδακτικής εφαρµογής σε σχολεία του Νοµού Πιερίας. 

 
 
Θεωρητική τεκµηρίωση 
1. Εισαγωγή 
Με τον όρο «διασύνδεση» Νηπιαγωγείου–∆ηµοτικού Σχολείου νοείται η 
συγκρότηση ενός θεσµικού πλαισίου για την επίτευξη συνοχής και συνέχειας σε 
επίπεδο σκοπών και στόχων, περιεχοµένου, διδακτικής µεθοδολογίας και κοινής 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών µεταξύ των δύο βαθµίδων. 
 
Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να επισηµανθεί ότι στην παρούσα εισήγηση 
προκρίνεται ο όρος «διασύνδεση» αντί του όρου «µετάβαση», διότι σηµασιολογικά 
εµπεριέχει ευρύτερη δυναµική περιεχοµένου, µε έµφαση περισσότερο στη συνέχεια 
της εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης, παρά στην αποσπασµατική εξέλιξη-µετάβαση 
από το ένα κατώτερο επίπεδο σε ένα άλλο ανώτερο.  
 
Ειδικότερα, στη βάση της ερµηνευτικής σηµασιολόγησης, ο όρος «διασύνδεση» 
προσδιορίζει την ενέργεια ή το αποτέλεσµα του «συνδέω», του «ενώνω» δύο ή 
περισσότερα στοιχεία µεταξύ τους φέρνοντας το ένα σε άµεση επαφή µε το άλλο, 
καθιστώντας δυνατή την επικοινωνία µεταξύ τους, δηµιουργώντας διαπροσωπική 
σχέση µε την ανάπτυξη αµοιβαίων συναισθηµάτων, αντιλήψεων, στόχων και 
πρωτοβουλιών δραστηριοποίησης. Από την άλλη πλευρά ως «µετάβαση» ορίζεται η 
µετακίνηση από τον ένα τόπο ή επίπεδο σε έναν  άλλο και η πορεία προς µία άλλη 
κατάσταση (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, 
ΑΠΘ: Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). 
 
Η διασύνδεση µεταξύ Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου γίνεται αντιληπτή στη 
βάση δυο διαστάσεων:  
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α) Την οριζόντια διάσταση, η οποία εστιάζει στο επίπεδο της σύγκλισης ανάµεσα 
στις εµπειρίες που βιώνει το παιδί στην οικογένεια και σε εκείνες που βιώνει στο 
σχολικό περιβάλλον. Ακόµα περιλαµβάνει το βαθµό σύγκλισης ανάµεσα στις απόψεις 
και τις αξίες των γονέων και των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου και του 
∆ηµοτικού Σχολείου (Ματσαγγούρας και Βρυνιώτη, 2005). 
β) Την κάθετη διάσταση µε την οποία νοείται το επίπεδο σύγκλισης ανάµεσα στις 
διαφορετικές προσδοκίες των δύο εκπαιδευτικών βαθµίδων (Νηπιαγωγείου– 
∆ηµοτικού) για δύο αντίστοιχες περιόδους ανάπτυξης των παιδιών (Mπαγάκης, κ.α., 
2006, Βρυνιώτη, 2008) 
 
Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο κινείται ο φιλοσοφικός και παιδαγωγικός 
προσδιορισµός της ελληνικής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο 
οποίος καταγράφεται τόσο µέσω των σχετικών θεσµικών και λειτουργικών 
ρυθµίσεων, όσο και µέσω του ∆ιαθεµατικού Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών, 
καθώς και των επιµέρους Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών. Στη βάση των 
παραµέτρων αυτών: 

• Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης των παιδιών σωµατικά, 
συναισθηµατικά, νοητικά και κοινωνικά µέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων  
στόχων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στη βάση αυτή 
κρίνεται απαραίτητη η ισότιµη ενσωµάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον 
ενιαίο σχεδιασµό της εκπαίδευση αποτελώντας αναπόσπαστο τµήµα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος …(ΦΕΚ  τ. Β΄ αρ. φ. 304/13-03-03). 

• Καθιερώθηκε η υποχρεωτική φοίτηση στο Νηπιαγωγείο το διδακτικό έτος 2007- 
2008. 

• Τέθηκε σε εφαρµογή το καινοτόµο πρόγραµµα παρέµβασης στο Ολοήµερο 
Νηπιαγωγείο «∆ιευκολύνοντας την οµαλή µετάβαση των νηπίων στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο» (ΥΠΕΠΘ,  2008: Παρουσίαση του έργου 1.2.3.β-Ολοήµερα 
Νηπιαγωγεία).  

• ∆ηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό µε τρία βιβλία, εκ των οποίων ο Οδηγός για 
το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο έχει εκτενή αναφορά  στην ανάπτυξη της 
διαδικασίας της οµαλής διασύνδεσης του Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού 
Σχολείου, µέσω της ανάπτυξης σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων.  

 
Έχοντας ως βάση τα ανωτέρω δεδοµένα επιτυγχάνεται η ανάδειξη συγκεκριµένων 
διαστάσεων της διασύνδεσης και της ισότιµης συνεργασίας Νηπιαγωγείου  και 
∆ηµοτικού Σχολείου, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί την προβληµατική και τη χρησιµότητα της 
διασύνδεσης Νηπιαγωγείου–∆ηµοτικού Σχολείου και να την καταστήσουν 
αντιληπτή τόσο στους γονείς αλλά και σε όλους όσους εµπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Να εντοπισθούν οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που δηµιουργεί η αποµόνωση 
και η ασυνέχεια ανάµεσα στις δύο βαθµίδες.  

• Να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε το σχεδιασµό και την 
υλοποίηση κοινών δράσεων (διαθεµατικών δραστηριοτήτων, θεµατικών 
προσεγγίσεων,  σχεδίων εργασίας) ανάµεσα στο Νηπιαγωγείο και το 
∆ηµοτικό Σχολείο. 

• Να εφαρµοστούν συστηµατικά στην καθηµερινή πράξη δράσεις, που να 
οδηγούν στην οµαλή διασύνδεση ανάµεσα στις δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες 
(Πανταζής, 2002, Ντολιοπούλου και Γουργιώτου 2008). 
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2. Σύντοµη ιστορική αναδροµή της τάσης διασύνδεσης µεταξύ των 
εκπαιδευτικών βαθµίδων  
Πρώτη φορά γίνεται λόγος για οργανική σύνδεση του Νηπιαγωγείου µε το ∆ηµοτικό 
Σχολείο στην εποχή του Froebel, το 1852, µε κύριο στόχο την προετοιµασία των 
νηπίων για το ∆ηµοτικό Σχολείο. 
  
Μετά την παρέλευση ενός αιώνα περίπου και συγκεκριµένα το 1960 γίνεται 
προσπάθεια για µεταρρυθµίσεις, από «κάτω» προς τα «πάνω» (bottom-up), µε αρχή 
και βάση την Προσχολική Εκπαίδευση, µέσω ενός Ενιαίου Αναλυτικού 
Προγράµµατος, που κινείται αφετηριακά από το Νηπιαγωγείο και ολοκληρώνεται στο 
Λύκειο.  
 
Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 η προβληµατική της διασύνδεσης και η 
διασφάλιση της συνέχειας στις διαδικασίες αγωγής και µάθησης αποκτά νέες 
διαστάσεις, καθώς συνδέεται µε το αίτηµα για ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλα 
τα παιδιά, µε την  εφαρµογή αντισταθµιστικών προγραµµάτων. Ο στόχος της 
οργανικής σύνδεσης και της συνεργασίας Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου για 
τις περισσότερες χώρες παρέµεινε ανεπαρκής λόγω της απουσίας του θεσµικού 
πλαισίου.  
 
Στη δεκαετία του 1990 επανέρχεται το θέµα της διασύνδεσης και της συνεργασίας 
προκαλώντας το ενδιαφέρον για την προσχολική ηλικία, των ευρωπαϊκών συνθηκών 
της διακήρυξης της Bologna (1999), του Ο.Ο.Σ.Α.,  των επιστηµονικών ενώσεων 
(ΕΕCERA) και άλλων σχετικών φορέων και επιστηµονικών παραγόντων.  
 
3. Ενδεικτικά αποτελέσµατα ερευνών στον ελληνικό χώρο σχετικά µε τη 
δυνατότητα διασύνδεσης Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου  
Οι ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν θέµατα συνεργασίας και συνέχειας  των 
Αναλυτικών Προγραµµάτων µεταξύ των διαφορετικών σχολικών βαθµίδων στη χώρα 
µας είναι λίγες. Συνοπτικά στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες από 
αυτές. 
 
Στην έρευνα των ∆εσλή και Παπαπέτρου (2005) µελετάται ο τρόπος µε τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας αντιλαµβάνονται τη φύση και το ρόλο των 
Μαθηµατικών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν τη διδασκαλία 
των µαθηµατικών στο Νηπιαγωγείο σηµαντική, γιατί την θεωρούν ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την κατανόηση µαθηµατικών εννοιών στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 
 
Η έρευνα των Βαλµά κ.α. (2006) αναφέρεται στην ανάπτυξη συνεργασίας δασκάλων 
και νηπιαγωγών για τη διερεύνηση της οµαλής διασύνδεσης τόσο από την πλευρά του 
Νηπιαγωγείου όσο και του ∆ηµοτικού Σχολείου, σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής πράξης. Τα  αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών 
βαθµίδων µπορούν να συνεργαστούν τόσο για τη διερεύνηση, όσο και για το 
σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων διασύνδεσης µέσα 
από κοινές συναντήσεις, µε στόχο την ανατροφοδότηση και την επαγγελµατική 
ανάπτυξη.  
 
Στη συγκριτική έρευνα της Βρυνιώτη σε σχολεία της Ελλάδας και Γερµανίας µε 
ερωτηµατολόγια για την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ νηπιαγωγών-δασκάλων, ως 
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παράγοντα διαµόρφωσης ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, κατά τη διασύνδεση των 
παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο, προκύπτει ότι η συνεργασία και 
στις δύο χώρες δεν είναι ικανοποιητική, παρόλο που βοηθά την εξέλιξη των παιδιών. 
Υπάρχουν αιτίες που δεν βοηθούν την καλλιέργεια της συνεργασίας, όπως: το 
ασύµβατο ωράριο του Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού Σχολείου, η έλλειψη χρόνου, 
οι διαφορετικοί στόχοι και οι διαφορετικές προσδοκίες, η απόσταση των κτιρίων 
στέγασης, καθώς και οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών (Βρυνιώτη, 2008).  
 
Επιπλέον, οι Γερµανίδες νηπιαγωγοί εµφανίζονται πιο ευαισθητοποιηµένες σε θέµατα 
συνεργασίας, ενώ οι Ελληνίδες περιορίζονται σε κοινές  σχολικές γιορτές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από την ίδια έρευνα, επίσης, διαπιστώνεται ότι η 
συστέγαση Νηπιαγωγείου–∆ηµοτικού Σχολείου δεν διευκολύνει πάντα την ανάπτυξη 
συνεργασίας . 
  
Ιδιαίτερης σηµασίας αποτελούν τα πορίσµατα έρευνας, η οποία διεξήχθη το 2008, 
κατά παραγγελία του ΥΠΕΠΘ, από την εταιρία στατιστικών µετρήσεων VPRC, µε 
κύριο στόχο την καταµέτρηση και αξιολόγηση του Προγράµµατος Καινοτοµιών στο 
Ολοήµερο Νηπιαγωγείο, µε έµφαση στη διασύνδεση Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Η έρευνα ήταν ποσοτική και το δείγµα αποτέλεσαν Περιφερειακοί 
∆ιευθυντές, Σχολικοί Σύµβουλοι, Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης και Γραφείων 
Εκπαίδευσης, νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, γονείς και παιδιά. Από τα αποτελέσµατα 
αναδείχθηκε η ανάγκη για συνέχιση και διεύρυνση του συγκεκριµένου 
Προγράµµατος, καθώς κρίθηκε από όλους τους εµπλεκόµενους, ότι συµβάλλει 
ουσιαστικά και εποικοδοµητικά, ώστε τα νήπια να υιοθετήσουν θετική στάση 
απέναντι στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Αξίζει να επισηµανθεί ο βαθµός συνεργασίας που 
αναπτύχθηκε ανάµεσα σε νηπιαγωγούς και δασκάλους, ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα 
υψηλός, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών του δείγµατος έχουν την 
άποψη ότι η συνεργασία αυτή ενισχύεται περισσότερο από τις ίδιες και όχι από τους 
συναδέρφους τους δασκάλους.    
 
4. Βασικές διαφορές Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου και κριτήρια για 
µια επιτυχηµένη διασύνδεση  
Στο υποκεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί η παρουσίαση του βασικού πλαισίου 
διαφοροποιήσεων µεταξύ Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου, οι οποίες πρέπει να 
αναδειχθούν, προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα περιορισµού τους, κάτι που θα 
συµβάλλει στην οµαλή διαδικασία της διασύνδεσης. 
 
Με βάση τα µέχρι σήµερα Αναλυτικά Προγράµµατα Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού 
Σχολείου επισηµαίνονται οι εξής σηµαντικές διαφορές: 
• Στο Νηπιαγωγείο οι δραστηριότητες είτε είναι αυθόρµητες, είτε οργανωµένες 

βασίζονται στα ενδιαφέροντα των νηπίων, σε αντίθεση µε το ∆ηµοτικό Σχολείο, 
όπου η διδακτέα ύλη είναι προκαθορισµένη και υποχρεωτική για όλους τους 
µαθητές. 

• Οι δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο πραγµατοποιούνται µε τη χρήση υλικών και 
µέσων βιωµατικά, ενώ στο ∆ηµοτικό Σχολείο γίνονται κυρίως µε τη χρήση ενός 
και µοναδικού σχολικού εγχειριδίου, ώστε οι µαθητές να είναι παρατηρητές και 
δέκτες γνώσεων από τον µοναδικό «µεταλαµπαδευτή» γνώσεων, το δάσκαλο 
τους.  
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• Οι δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο οργανώνονται, κατά βάση, µε παιγνιώδη 
µορφή, κάτι που δεν ισχύει για το ∆ηµοτικό Σχολείο, όπου οι διδακτικές δοµές 
λαµβάνουν περισσότερο ακαδηµαϊκό χαρακτήρα.  

• Στο Νηπιαγωγείο έχει προβλεφθεί η εναλλαγή ανάµεσα σε ήρεµες και έντονες 
δραστηριότητες για να µην κουράζονται και εξαντλείται το ενδιαφέρον τους, ενώ 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο υπάρχουν διδασκόµενα µαθήµατα, στα οποία πρέπει να 
ανταποκριθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό όλοι οι µαθητές.  

• Ο χώρος του Νηπιαγωγείου είναι διαρρυθµισµένος σε «γωνιές», δηλαδή σε 
περιοχές που επιτρέπουν τις εναλλαγές στις δραστηριότητες των νηπίων, σε 
αντίθεση µε το ∆ηµοτικό Σχολείο, όπου οι µαθητές πρέπει να κάθονται για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ίδια θέση, ενώ η διαρρύθµιση της αίθουσας 
παραµένει σταθερή σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  

• Στις ελεύθερες δραστηριότητες τα νήπια έχουν απόλυτη ελευθερία να επιλέγουν 
το «τι» και το «πόσο» θα ασχοληθούν, καθώς και να επιλέγουν τους συµπαίκτες 
τους, σε αντίθεση µε το ∆ηµοτικό Σχολείο, όπου οι ενέργειες των µαθητών 
δοµούνται και εκδηλώνονται κάθε φορά ανάλογα µε τις ανάγκες της διδακτικής 
διαδικασίας.  

• Τέλος, αλλά όχι έσχατο, στο Νηπιαγωγείο η έµφαση δίνεται στη διαδικασία και 
όχι στο µαθησιακό αποτέλεσµα, σε αντίθεση µε το ∆ηµοτικό Σχολείο, όπου 
ζητούµενο αποτελεί το αποτέλεσµα και η αποδοτικότερη επίτευξη των τιθέµενων 
κάθε φορά διδακτικών στόχων.   

 
Μετά την παρουσίαση των κύριων διαφορών µεταξύ του Νηπιαγωγείο και του 
∆ηµοτικού Σχολείου, ως κεντρικό ερώτηµα προκύπτει το πώς θα καταστεί δυνατό, 
ώστε να αµβλυνθούν οι διαφορές αυτές και να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν 
αποτελεσµατικότερη διασύνδεση µεταξύ των δυο τύπων σχολείου, προκειµένου όλοι 
οι συµµετέχοντες να µπορούν να ανταποκριθούν και να ενδυναµώσουν τους δεσµούς 
των δύο σχολικών βαθµίδων. Προς την επίτευξη αυτή βασικό κριτήριο αποτελεί η 
συνεχής, συστηµατική και δυναµική κοινή διαδικασία και δράση ευρείας χρονικής 
διάρκειας, που αρχίζει από τη φοίτηση του παιδιού στο Νηπιαγωγείο και 
ολοκληρώνεται κατά τη φοίτηση στην πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου 
(Mπαγάκης, κ.α., 2006). 
 
Επιπλέον παράµετρο αποτελεί η διαµόρφωση θετικής στάσης, προς το σχολείο η 
ευχαρίστηση της µαθησιακής διαδικασίας, η χαρά απέναντι στο καινούργιο σχολικό 
περιβάλλον, όπου υπάρχει αποδοχή, οικείο και ζεστό παιδαγωγικό κλίµα, η θετική 
αντιµετώπιση  σε όποια δυσκολία και πρόβληµα, µέσα από τις κοινές δραστηριότητες 
βοηθούν σηµαντικά τα παιδιά να ξεπεράσουν τυχόν άγχη, φοβίες, προκαταλήψεις και 
κοινωνικές στερεοτυπίες ((Ντολιοπούλου και Γουργιώτου, 2008). Σηµαντικό ρόλο 
στη γενικότερη αυτή προσπάθεια διαδραµατίζουν οι γονείς οι οποίοι καλούνται να 
συµµετέχουν ενεργητικά στην κοινή προσπάθεια, συµβάλλοντας στην εξασφάλιση 
κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης  και δηµιουργώντας γέφυρες σεβασµού  και 
εκτίµησης του θεσµού και του ρόλου των δύο σχολικών µονάδων και της συνέχειας 
µεταξύ τους. 
 
Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές είναι δυνατό να αµβλυνθούν και να διαµορφωθεί ένα 
λειτουργικό πλαίσιο αποδοχής του νέου ρόλου και των µεγαλύτερων απαιτήσεων, 
καθώς λειτουργεί ως πρόκληση για κατάκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σ’ ένα 
σχολικό πλαίσιο, που κατανοεί, συµµερίζεται, είναι ανεκτικό και, κυρίως, σέβεται τις 
διαφορές και τους ρυθµούς ανάπτυξης του κάθε παιδιού.  
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Συµβολή στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να έχουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα, 
είτε µε την ακαδηµαϊκή τους διάσταση, όπως συµβαίνει στο ∆ηµοτικό Σχολείο, είτε 
µε την ελεύθερη εφαρµογή τους, όπως ισχύει στο Νηπιαγωγείο. Μεταξύ των 
µαθηµάτων συγκαταλέγεται και αυτό της Μελέτης Περιβάλλοντος, το οποίο 
περισσότερο των υπολοίπων προσεγγίζει ευρύτερα διαστάσεις, που αφορούν το χώρο, 
την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποίηση των νηπίων. Οι 
παράµετροι αυτές είναι ιδιαίτερης σηµασίας, προκειµένου να επιτύχει το νήπιο να 
αντιληφθεί τον άγνωστο για αυτό χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου, ενώ από την άλλη 
πλευρά καθιστά τους µαθητές και τις µαθήτριες του ∆ηµοτικού Σχολείου 
«κοινωνικούς οικοδεσπότες» του µαθησιακού τους περιβάλλοντος, που υποδέχονται 
νέα µέλη στη µαθησιακή τους συµπόρευση.  
 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος τόσο στο Νηπιαγωγείο όσο και στο 
∆ηµοτικό Σχολείο, σε µια προσπάθεια ανάδειξης της δυναµικής του για την επίτευξη 
της διασύνδεσης Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικού Σχολείου.  
 
5. Βασικές διαστάσεις του µαθήµατος της «Μελέτης Περιβάλλοντος» στο 
Νηπιαγωγείο και στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Η Μελέτη Περιβάλλοντος αποτελεί το µάθηµα εκείνο εντός του οποίου εντάσσονται, 
ως αντικείµενα προσέγγισης και διερεύνησης, όλα όσα υπάρχουν στο άµεσο, έµµεσο 
ή ευρύτερο περιβάλλον-πλαίσιο του ανθρώπου, εντός του οποίου ζει και 
δραστηριοποιείται. 
 
Η επαφή και η γνωριµία, εποµένως, των µικρών παιδιών µε τον περιβάλλοντα κόσµο 
τους, µέσω ενεργητικών και διερευνητικών δραστηριοτήτων, συµβάλλει στη 
διαµόρφωση ενός πεδίου, το οποίο ευνοεί την καλλιέργεια ισότιµων επικοινωνιακών 
σχέσεων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη της αυτονοµίας τους (Helm, et al, 2002). 
Επισηµαίνεται, ωστόσο, στο σηµείο αυτό ότι οι ανωτέρω επιδιώξεις επιτυγχάνονται 
αποτελεσµατικότερα, όταν υπάρξει πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών 
σχετικά µε το προς διαπραγµάτευση ζήτηµα. Κι αυτό µπορεί να επιτευχθεί, όταν τα 
ζητήµατα ενασχόλησης προέρχονται από το άµεσο περιβάλλον των παιδιών (Katz and 
Chard, 2004). Αυτό συντελείται, διότι αναδύονται άµεσα βιωµένες εµπειρίες, οι 
οποίες προσφέρονται για άµεση βιωµατική έρευνα. 
 
Στη βάση της ανωτέρω θεώρησης πρόθεση του µαθήµατος της «Μελέτης 
Περιβάλλοντος» στο Νηπιαγωγείο είναι η µύηση των νηπίων σε πολιτισµικές 
πρακτικές, που χαρακτηρίζουν την εγγράµµατη κοινωνία. Στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης διαδικασίας καλλιεργούνται στάσεις και αναπτύσσονται ικανότητες 
και δεξιότητες, οι οποίες µε τη σειρά τους δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την 
προοδευτική ανάπτυξη της αφαιρετικής σκέψης, που οδηγεί στην εκδήλωση της 
κριτικής σκέψης (ΥΠΕΠΘ, 2007). Προκειµένου να αναπτυχθούν ανάλογες 
δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαµβάνει υπόψη του το επίπεδο της 
συνολικής ανάπτυξης του παιδιού συνεκτιµώντας τις εµπειρίες του, τις σκέψεις που 
κάνει, καθώς επίσης και τις αντιλήψεις που έχει διαµορφώσει για κάθε συγκεκριµένο 
θέµα, το οποίο αποφασίζεται να τεθεί υπό διαπραγµάτευση (Ραβάνης, 1999).  
 
Στη γενικότερη θεώρηση που προδιαγράφηκε κινείται το µάθηµα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος και στο ∆ηµοτικό Σχολείο, στο οποίο τίθεται στο επίκεντρο ο 
µαθητής και οι ανάγκες του, ενώ ο γενικός σκοπός του µαθήµατος εστιάζει στην 
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απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, ενώ ταυτόχρονα 
επιτρέπει στο µαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει και ως ένα ορισµένο σηµείο να 
προβάλει τη λειτουργία, τους συσχετισµούς και τις αλληλεπιδράσεις που 
συντελούνται στον περιβάλλοντα κόσµο, µέσα στον οποίο αναπτύσσονται 
χωροχρονικά οι µαθητές. Στην οριοθέτηση του πλαισίου αυτού η όλη προσπάθεια 
αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας σφαιρικής θεώρησης του µαθησιακού περιβάλλοντος, 
ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών διασυνδέσεων 
και αλληλεπιδράσεων µεταξύ διαφορετικών προσώπων αλλά και δεδοµένων του 
περιβάλλοντος.   
 
Στη βάση αυτή µπορεί να συναντηθεί ο παιδαγωγικός προσανατολισµός και η 
διδακτική λειτουργικότητα του Νηπιαγωγείο και του ∆ηµοτικού Σχολείου, αντλώντας 
δεδοµένα και διαστάσεις από τα άµεσα βιώµατα και τις καταστάσεις του άµεσου 
περιβάλλοντος των µαθητών. Το σηµείο αυτό είναι σηµαντικό, διότι όπως 
υποστηρίζει ο Ausubel (1968) η διδακτική διαδικασία οδηγείται στο θεµιτό 
αποτέλεσµα, όταν δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε ο µαθητής να συνδέσει νέα 
γνωστικά δεδοµένα µε όσα ήδη γνωρίζει. Όταν συµβεί αυτό ακολουθεί µια σειρά 
εννοιολογικών αλλαγών στις γνωστικές δοµές του µαθητή, δεδοµένου ότι οι 
γνωστικές δοµές που κατέχει τροποποιούνται, µετασχηµατίζονται και συνδέονται µε 
τα νέα γνωστικά δεδοµένα. Για την επίτευξη αυτή η Taba (1973) θα προτείνει την 
«Επαγωγική Στρατηγική των τριών σταδίων» στη βάση των οποίων προάγεται η 
σκέψη των παιδιών. Τα στάδια αυτά είναι: Ο σχηµατισµός εννοιών, η Εφαρµογή τους 
και η διατύπωση γενικεύσεων και, τέλος, η ∆ιατύπωση αρχών.  
 
Επιπλέον, τα παιδιά µέσω των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, αλλά και των 
κοινωνικών τους επαφών, αρχίζουν να οικοδοµούν ένα ευρύ πλαίσιο ιδεών για το 
περιβάλλον, στο οποίο θα κληθούν να ενταχθούν. Οι ιδέες αυτές χρησιµοποιούνται 
για να προβλέψουν και να ερµηνεύσουν ό,τι υποπίπτει στην αντίληψη τους. Ο 
Κόκκοτας (2002) καταγράφει την αντιληπτική προσέγγιση του περιβάλλοντος από 
τους µαθητές ως εξής: Τα µη ορατά δεν υπάρχουν, Εστίαση της προσοχής σε αλλαγές 
και όχι σε σταθερές καταστάσεις, Γραµµικός αιτιακός συλλογισµός, Εξάρτηση από το 
πλαίσιο. 
 
Γενικότερα, στο µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος επιδιώκεται η επίτευξη 
βιωµατικής, δηµιουργικής, ενεργητικής, αυτορρυθµιζόµενης και συνεργατικής 
µάθησης. Ειδικότερα η «συνεργασία» προϋποθέτει αλλά και συνεπάγεται οµαδική 
προσέγγιση, προκειµένου να εκπληρωθούν τόσο ατοµικοί όσο και συλλογικοί στόχοι. 
Σε συνεργατικές καταστάσεις το κάθε µέλος αναζητά αποτελέσµατα ευεργετικά για 
το ίδιο αλλά και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Συνδυαστικά µε τις τοποθετήσεις 
αυτές βρίσκεται και η σπουδαιότητα της αξίας της αλληλεπίδρασης και στους 
τρόπους που αυτές βοηθούν στην απόκτηση της γνώσης. Η έµφαση που έδωσε ο 
Vygotsky (1993) στο ρόλο της διαθεµατικής επικοινωνίας και στη φύση του 
κοινωνικού περιβάλλοντος οδήγησε στη συνειδητοποίηση των θετικών επιπτώσεων 
που µπορεί να έχει η συνεργασία των µαθητών στη διαδικασία της µάθησης. 
(Glasersfeld, 1995, Johnson and Johnson, 1999,  Σταυρίδου, 2000). 
 
Από την άλλη πλευρά η διαµαθητική επικοινωνία ενισχύει αλλά και ενισχύεται από 
την εργασία στο πλαίσιο της οµαδικής δραστηριοποίησης. Στη βάση αυτή η 
επικοινωνία συνεπάγεται µοίρασµα µε τους άλλους ιδεών, σκέψεων και δράσεων, 
µέσα από διαδικασίες λειτουργικής συζήτησης και ενεργητικού διαλόγου. Η οµαδική 
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συνεργασία δηµιουργεί µια αναπτυξιακή δυναµική, η οποία επιτρέπει στα µέλη της 
οµάδας να ξεπεράσουν τα ατοµικά όρια της προσωπικής τους σκέψης και πράξης, 
που κανένα από τα µέλη δεν θα µπορούσε ατοµικά, εκτός οµάδας, να αναπτύξει 
(Ματσαγγούρας, 2000). 
 
Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν καθίσταται σαφές ότι το µάθηµα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος έχει τη δυναµική επίτευξη της διασύνδεσης µεταξύ Νηπιαγωγείου και 
∆ηµοτικού Σχολείου, δηµιουργώντας το ανάλογο λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας 
και αλληλεπίδρασης. 
 
∆ιδακτική εφαρµογή-Πρόταση υλοποίησης διασύνδεσης µεταξύ Νηπιαγωγείων 
και ∆ηµοτικών Σχολείων στο Νοµό Πιερίας 
1. Εισαγωγή 
Η ιδέα του εγχειρήµατος ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2007 µε κύρια εστίαση στη 
θέση ότι για την επίτευξη της διασύνδεσης η αποδοχή και η προώθηση της 
προσπάθειας θα πρέπει να έχει κοινή βάση τόσο από τους/τις νηπιαγωγούς, όσο και 
από τους/τις δασκάλους/ες του ∆ηµοτικού Σχολείου, των οποίων η συνεργασία είναι 
αναγκαίο να είναι κοινή, ισότιµη και αδιάλειπτη. 
 
Η αρχική ιδέα έτυχε κοινής αποδοχής τόσο από τις Προϊσταµένες των Νηπιαγωγείων 
όσο και των ∆ιευθυντών των ∆ηµοτικών Σχολείων, καθώς επίσης και των 
εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να συµµετάσχουν στην εκπαιδευτική εφαρµογή. 
 
Συνολικά στην εφαρµογή συµµετείχαν δύο Νηπιαγωγεία και δύο ∆ηµοτικά Σχολεία, 
εκ των οποίων το ένα Πολυθέσιο ευρισκόµενο στο κέντρο της πόλης της Κατερίνης 
και το άλλο Μονοθέσιο τοποθετηµένο στην Περιφέρεια του Νοµού. Τα Νηπιαγωγεία 
ήταν συστεγαζόµενα των ∆ηµοτικών Σχολείων. Η επιλογή των σχολείων έγινε µε 
κριτήριο το εκδηλούµενο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη συγκεκριµένη 
εφαρµογή. Τα σχολεία που συµµετείχαν ήταν: 4ο 12/θ ∆ηµοτικό Σχολείο Κατερίνης- 
19ο 2/θ Νηπιαγωγείο Κατερίνης, 1/θ ∆ηµοτικό Σχολείο Τόξου Πιερίας-1/θ 
Νηπιαγωγείο Τόξου Πιερίας. 
 
Κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής εφαρµογής πραγµατοποιήθηκε από τους 
εισηγητές της παρούσας εισήγησης ευρεία ενηµέρωση και σχετική πληροφόρηση των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, ενώ κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, η οποία 
διήρκησε συνολικά τέσσερις µήνες, πραγµατοποιούνταν µηνιαίες συναντήσεις µεταξύ 
των εµπλεκοµένων, στις οποίες και αξιολογούνταν η όλη πορεία και διαµορφώνονταν 
από κοινού το πλαίσιο της περαιτέρω διδακτικής δραστηριοποίησης.  
 
Στην αρχική συνάντηση προσδιορίστηκε ο σκοπός της όλης προσπάθειας και 
τονίσθηκε ότι κύρια έµφαση στην επίτευξη της διασύνδεσης θα δοθεί στην κοινωνική 
και συναισθηµατική προσαρµογή των νηπίων στο πλαίσιο του ∆ηµοτικού Σχολείου, 
τόσο µε τη χωρική όσο και µε την επικοινωνιακή του διάσταση. Στην κατεύθυνση 
αυτή η στόχευση είναι να αποσαφηνισθεί η λειτουργικότητα του ∆ηµοτικού Σχολείου 
στα νήπια, ως γνωσιο-κοινωνικού πλαισίου και σηµείου αναφοράς, µε τρόπο απλό 
και κατανοητό και ανάλογο του γνωσιακού δυναµικού των νηπίων. 
 
Στην αρχική, επίσης, συνάντηση προτάθηκε η από κοινού ανάπτυξη συνεργασίας, 
αλληλεπικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ των Νηπιαγωγείων και των 
εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων, µε τη µορφή υλοποίησης 
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δοµηµένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των οποίων ο θεµατικός 
προσανατολισµός προερχόταν άµεσα από τα δεδοµένα του µαθήµατος της Μελέτης 
Περιβάλλοντος και σχετιζόταν µε τον επιδιωκόµενο στόχο. Η οργάνωση των 
δραστηριοτήτων αυτών θα προέκυπτε από την από κοινού κατάθεση ιδεών και 
απόψεων από τους Σχολικούς Συµβούλους και τους εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς. 
Στο πλαίσιο αυτό ως βασικοί άξονες της εκπαιδευτικής εφαρµογής ορίστηκαν οι 
ακόλουθοι:   
  
Ως προς το Νηπιαγωγείο44: 

• Εµείς και το Νηπιαγωγείο µας. 
• Πώς περνάµε στο Νηπιαγωγείο µας, µε τι ασχολούµαστε και πόσο συχνά 

χρησιµοποιούµε βιβλία και χαρτιά; 
• Πώς είναι τα καρεκλάκια µας και πώς τοποθετούµε τα τραπεζάκια µας; 
• Άραγε σε όλα τα άλλα τα σχολεία κάθονται έτσι τα παιδιά; 
• Μέχρι πότε θα είµαστε σε αυτό το σχολείο και πού θα πάµε µετά; 
• Τι είναι το ∆ηµοτικό σχολείο; 
• Ας ξεκινήσουµε να το γνωρίσουµε…  
• Σε όλη τη διάρκεια της ενασχόλησης χρησιµοποιήθηκαν ηµερολόγια 

καταγραφών και παρήχθη φωτογραφικό υλικό.  
  
Ως προς την Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου: 
• Αναµνήσεις και εντυπώσεις από το Νηπιαγωγείο. 
• ∆ιαφορές που βρίσκουµε µεταξύ Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου. 
• Τι θα λέγαµε στους φίλους από το Νηπιαγωγείο, αν µας ρωτούσαν για το σχολείο 

µας;  
  
Υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων: 
• Συνδιοργάνωση κοινών δράσεων νηπίων και µαθητών της Α΄ τάξης του 

∆ηµοτικού Σχολείου. 
• Ανταλλαγή επισκέψεων νηπίων και µαθητών της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού 

Σχολείου. 
• Μια διδακτική ηµέρα των νηπίων στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. 
 
Κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου η εκ 
του σύνεγγυς επαφή των νηπίων µε τους µαθητές της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου και η ανταλλαγή βιωµάτων και εµπειριών σε ένα πλαίσιο δυναµικής 
αλληλεπίδρασης, που προκαλείται είτε µέσω κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, είτε 
από τη συµµετοχή των νηπίων στη διδασκαλία µαθηµάτων της Α΄ τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου. Η συµµετοχή στην ουσία έλαβε το χαρακτήρα της «εικονικής 
συµµετοχής», όπου η κύρια στόχευση είναι η απόκτηση του βιώµατος του τρόπου 
λειτουργίας της τάξης ως χωρικός αλλά και λειτουργικός προσανατολισµός. 
 
Στο σηµείο που αξίζει να δοθεί βαρύτητα είναι η ανταλλαγή εµπειριών και βιωµάτων 
των νηπίων µε τους µαθητές της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου, οι οποίοι έχοντας 
σχετικά πρόσφατα βιώµατα της «προσχολικής ζωής» τους είναι δυνατόν να 
λειτουργήσουν ως γεφυροποιοί της στοχοθετούµενης διασύνδεσης. 

                                                 
44 Τόσο οι νηπιαγωγοί όσο και οι εκπαιδευτικοί της Α΄ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων είχαν απόλυτη 
ελευθερία ανάπτυξης διδακτικών δραστηριοτήτων και ενεργειών. 
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Καταληκτικά, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι η εκπαιδευτική εφαρµογή που 
παρουσιάζεται δεν λαµβάνει το χαρακτήρα ερευνητικής προσέγγισης, ούτε και 
πρόταση γενικευµένης εφαρµογής. Πρόκειται για µια διδακτική πρόταση, όπως 
εφαρµόστηκε σε πρωτόλεια µορφή και αποτελεί αφενός προϊόν διδακτικού 
προβληµατισµού και, αφετέρου εφαλτήριο και κίνητρο για νέα ερωτήµατα. 
 
Πρώτο παράδειγµα  
1/θέσιο Νηπιαγωγείο Τόξου και 1/ θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Τόξου45  
Επισηµαίνεται πως το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο συστεγάζονται και έχουν 
µικρούς αριθµούς παιδιών (5 νήπια, 11 µαθητές). Έχουν καθηµερινή επαφή και 
επικοινωνία και ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους του νηπιαγωγείου και του 
δηµοτικού αντίστοιχα.  
 
31-3-2008 (Παραγωγή λόγου, έκφραση συναισθηµάτων και καθοδήγηση στη 
δηµιουργία κανόνων για τον τρόπο επίλυσης των διαφορών µεταξύ τους) 
Οµαδική κοινή συζήτηση νηπίων και µαθητών µε στόχο την οµαλή και αρµονική 
συµβίωση στην ώρα του διαλείµµατος στην αυλή του σχολείου µε αφορµή 
διαπληκτισµούς νηπίων – µαθητών, που επαναλαµβάνονταν για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα.  
 
2-4-2008 (Γλώσσα - Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά) 
Επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στο δηµοτικό και αναφορά στην Παγκόσµια 
Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου, από το δάσκαλο, ανάγνωση της ιστορίας της Μαριάννας 
Κριεζή «Στης καµηλοπάρδαλης τη µύτη»  και δηµιουργία δικής τους ιστορίας και 
βιβλίου, όπου τα νήπια ανέλαβαν το ρόλο του εικονογράφου και οι µαθητές το ρόλο 
του συγγραφέα. Οι εντυπώσεις όλων των παιδιών ήταν ενθουσιώδεις.  
 
10-4-2008 
Στο µάθηµα Μελέτη Περιβάλλοντος οι µαθητές της Α΄ ∆ηµοτικού  συνεργάζονται µε 
τα νήπια µε τη βοήθεια προγράµµατος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή  για γνωριµία. 
Τα νήπια χαίρονται ιδιαίτερα, αλλά και τα συναισθήµατα των µαθητών δείχνουν 
ικανοποίηση και ευχαρίστηση, καθώς αποτελούν τους διαµεσολαβητές για την 
κατάκτηση νέων γνώσεων καθώς αναλαµβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο µεταδότη των 
γνώσεων, λειτουργώντας ως σκαλωσιά για την επίτευξή τους.  
 
14-4-2008 (Γλώσσα - Μελέτη Περιβάλλοντος) 
Ενόψει των διακοπών του Πάσχα τα νήπια κάλεσαν τους µαθητές της Α΄ τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου και συζήτησαν για ήθη και έθιµα του Πάσχα στο χωριό. Οι 
µαθητές διάβασαν κάρτες µε ευχές από πέρυσι στα νήπια και µετά από ανταλλαγές 
ιδεών και απόψεων οδηγήθηκαν στην κατασκευή πασχαλινών καρτών και τη σύνταξη 
ευχών για αγαπηµένα πρόσωπα που λείπουν µακριά. Τα νήπια ενθουσιάστηκαν 
ιδιαίτερα καθώς διαπίστωσαν τη δυνατότητα γραφής και ανάγνωσης από τους 
µαθητές και την πρόκληση να µάθουν και τα ίδια µε τη φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο. Οι µαθητές αισθάνθηκαν για µια ακόµη φορά ικανοποίηση καθώς 
εµβαθύνουν τη σχέση τους και αναπτύσσουν κλίµα αποδοχής των νηπίων, ενώ 
ανακαλύπτουν τρόπους  συνεργασίας και αληθινής επικοινωνίας µεταξύ τους.  
 

                                                 
45 Για το πρόγραµµα δούλεψαν η νηπιαγωγός Ευσταθιάδου Παρθενόπη και ο δάσκαλος Καλκάνης 
Νικόλαος. 
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9-5-2008 (Μελέτη Περιβάλλοντος- Γλώσσα) 
Τα νήπια σε συνεργασία µε τους µαθητές αποφασίζουν να καλέσουν τις µητέρες στο 
σχολείο σε µία εκδήλωση–έκπληξη. Ετοίµασαν ποιήµατα και οι «µεγάλοι» βοήθησαν 
τους «µικρούς» να τα µάθουν, στόλισαν κάρτες και έγραψαν ευχές, ετοίµασαν 
ανθοδέσµες και έφτιαξαν γλυκό για να τις κεράσουν.  Οι µητέρες συγκινήθηκαν και 
αντάλλαξαν απόψεις, διηγήθηκαν ιστορίες από τις δική τους µαθητική ζωή και τις 
σχέσεις τους µε τα άλλα µεγαλύτερα και µικρότερα τότε παιδιά. Εντυπωσιάστηκαν 
από το βαθµό συνεργασίας των νηπίων–µαθητών, τον τρόπο επικοινωνίας, τα 
συναισθήµατα που ανάπτυξαν και διαπίστωσαν µπροστά στα µάτια τους τα 
αποτελέσµατα της συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς, ανάµεσα στα νήπια 
και τους µαθητές και θεώρησαν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιµο για τα παιδιά.  
 
15-5-2008 
Στο  µάθηµα  της Μελέτη Περιβάλλοντος τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Α’ 
τάξης του ∆ηµοτικού επισκέπτονται περιβόλι µε κερασιές, ακούνε µε προσοχή την 
κάτοχο του αγροκτήµατος, υποβάλλουν ερωτήσεις,  µαζεύουν κεράσια σε καλάθι. 
Επιστρέφοντας στο σχολείο δούλεψαν πάνω σε ένα αίνιγµα που η λύση του ήταν 
κερασιά και προσπάθησαν να βρουν λέξεις που να αρχίζουν από τα γράµµατα της 
λέξης κερασιά. Όλα τα παιδιά χάρηκαν και διασκέδασαν από την κοινή δράση και τη 
δραστηριότητα γλώσσας, που ακολούθησε. 
 
13-6-2008 
Νήπια και µαθητές  συνεργάζονται αρµονικά για τη γιορτή λήξης του σχολικού έτους. 
Ανέβασαν ένα θεατρικό, όπου συµµετείχαν όλοι, δηµιούργησαν τις δικές τους απλές 
χορογραφίες και διασκέδασαν όλοι µικροί και µεγάλοι, χειροκροτούµενοι από όλο το 
χωριό. 
 
∆εύτερο παράδειγµα  
19ο 2/θ Νηπιαγωγείο Κατερίνης και 4ο 12/θ ∆ηµοτικό Σχολείο Κατερίνης46 
Στο πρόγραµµα πήραν µέρος το ένα τµήµα του 19ου νηπιαγωγείου Κατερίνης µε 18 
νήπια και ένα τµήµα της Α΄ τάξης του 4ου  ∆ηµοτικού µε 20 µαθητές . Τα σχολεία 
συστεγάζονται αλλά τα νήπια και οι µαθητές δεν έχουν πρόσβαση στους χώρους των 
δύο σχολικών µονάδων. Την αίθουσα του ∆ηµοτικού δεν την είχε επισκεφθεί ποτέ η 
νηπιαγωγός.  
 
Πέµπτη 27-3-2008 (Γλώσσα – Έκφραση και δηµιουργία) 
Τα νήπια και οι µαθητές συζητούν χωριστά για τα σχολεία (Νηπιαγωγείο- ∆ηµοτικό) 
για τη διερεύνηση προηγούµενων εµπειριών και αρχικών γνώσεων. Οι µαθητές της 
Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο, συζητούν µε τα νήπια και τα 
προσκαλούν στην αίθουσα τους. Αποτυπώνουν τις εντυπώσεις τους µε ζωγραφική . 
Αντιδράσεις των παιδιών  
Τα πρωτάκια ενθουσιάστηκαν στην ιδέα να επισκεφτούν το νηπιαγωγείο και χάρηκαν 
βλέποντας την παλιά τάξη και τη δασκάλα τους. Εντοπίσανε αλλαγές προσώπων και 
αντικειµένων, διάβασαν επιγραφές και είδαν εργασίες νηπίων, γράψανε στον πίνακα 
του Νηπιαγωγείου δείχνοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στα νήπια. 
 
Παρασκευή 28 – 3- 2008 

                                                 
46 Συµµετείχαν οι εκπαιδευτικοί Βασιλική Ζησοπούλου, νηπιαγωγός και Αικατερίνη Μέγα ∆ασκάλα 
της Α΄  τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου.  
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Επίσκεψη του Νηπιαγωγείου στο ∆ηµοτικό. Εντοπισµός των διαφορών των δύο 
τάξεων και καταγραφή  τους- κατασκευή πινάκων αναφοράς µε τις διαφορές και τις 
οµοιότητες. 
Αντιδράσεις των παιδιών 
Τα νήπια ενθουσιάστηκαν, γιατί κάθισαν στα θρανία των µαθητών και οι µαθητές 
στους πάγκους των νηπίων. Ένα νήπιο παρατήρησε ότι στη βιβλιοθήκη είχαν βιβλία 
της συγγραφέα κυρίας Σοφίας Παράσχου, που είχαν και στη βιβλιοθήκη του 
νηπιαγωγείου. Συζήτησαν για τα βιβλία και αποφασίστηκε να καλέσουν τη 
συγγραφέα στην τάξη από κοινού. Την επόµενη εβδοµάδα ακολούθησαν 
δραστηριότητες χωριστά τα δύο τµήµατα λόγω δυσκολιών χρόνου και χώρου σχετικά 
µε τα βιβλία της συγγραφέως.  
 
Πέµπτη 3 -4-2008 
Συνάντηση των δύο τµηµάτων και ανταλλαγή των εντυπώσεων και των εργασιών που 
έγιναν στις ιστορίες που είχαν διαβάσει, δραµατοποιήσει, ζωγραφίσει, 
εικονογραφήσει, και µε τη δηµιουργία δικής τους ιστορίας. ∆ηµιουργήθηκε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για να µάθουν και να γνωρίσουν καλύτερα τη συγγραφέα. Συνέταξαν 
ερωτηµατολόγιο και ετοίµασαν την έκθεση µε όλες τις εργασίες νηπίων και µαθητών.  
 
Παρασκευή 4 – 4- 2008  
∆έχτηκαν τη συγγραφέα στο χώρο του νηπιαγωγείου, και υπέβαλλαν ερωτήσεις που 
είχαν ετοιµάσει, την ξενάγησαν στην έκθεσή τους, της αφιέρωσαν ένα ποίηµα και της 
χάρισαν ένα σουπλά έργο κοινό νηπίων – µαθητών.  
Αντιδράσεις των παιδιών 
Τα παιδιά έχουν ξεπεράσει φόβους και αναστολές και εκφράζονται ελεύθερα µεταξύ 
τους αλλά και µε τις δύο εκπαιδευτικούς. Χάρηκαν τη συνάντηση µε τη συγγραφέα.  
 
Παρασκευή 11- 4- 2008  
∆ουλεύουν από κοινού και ετοιµάζουν κάρτα για το ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού 
σχολείου. ∆ιαβάζουν γράµµα παλιού συµµαθητή που έφυγε και ετοιµάζουν κάρτα και 
για αυτόν.  
 
Πέµπτη 17-4-2008  
Συζήτησαν µαζί για το Πάσχα, τις προετοιµασίες και τα έθιµα. Μία οµάδα νηπίων και 
µία οµάδα µαθητών ετοιµάσανε το «Λάζαρο» (πασχαλινό έθιµο)  και αποφάσισαν να 
τα πούνε σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου και του άλλου νηπιαγωγείου, 
που συστεγάζεται. 
 
Παρασκευή 18- 4- 2008  
Επισκέπτονται µια µια τις τάξεις και το ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού δίνοντας την κάρτα 
µε τις ευχές και τραγουδώντας τα κάλαντα. Τα νήπια παρατηρούν τις επιγραφές έξω 
από κάθε τάξη και οι µαθητές τις διαβάζουν. 
Αντιδράσεις των παιδιών 
Είναι ενθουσιασµένα και χαίρονται πολύ!  
 
∆ευτέρα 5 – 5 -  2008  
Επίσκεψη των µαθητών στο νηπιαγωγείο για ανταλλαγές ευχών και για τσούγκρισµα 
αυγών. Ακολουθεί πρόταση της νηπιαγωγού για τη γιορτή της µητέρας, να κάνουν 
από κοινού κάρτες µε ευχές.  
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Τρίτη 6-5-2008 
Τα παιδιά βρέθηκαν στην τάξη του ∆ηµοτικού και κάθισαν νήπιο-µαθητής για να 
γράψουν από κοινού ευχές, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αγαπάνε τη µαµά 
τους.  
Αντιδράσεις των παιδιών 
Όλα τα παιδιά χαρήκανε και συνεργάστηκαν αρµονικά εκτός από ένα νήπιο που δεν 
δέχθηκε βοήθεια στην κάρτα του, λέγοντας «Κι εγώ ξέρω να γράφω. ∆εν είµαι 
µικρός». 
 
Τετάρτη 14-5-2008 
Σύνταξη γράµµατος στον παλιό συµµαθητή, που έφυγε στην Αµερική. Στην αρχή ένα 
πρωτάκι έγραφε στον πίνακα τις σκέψεις, τα ερωτήµατα και τις ιδέες  όλων. Μετά  τα 
πρωτάκια το αντέγραψαν σε επιστολόχαρτο, το βάλανε στο φάκελο, έγραψαν τη 
διεύθυνση και συζήτησαν πως θα φτάσει στο φίλο τους στην Αµερική µέσω του 
ταχυδροµείου, βρίσκοντας στην υδρόγειο σφαίρα, που βρίσκεται η χώρα που µένει 
τώρα και εντόπισαν τη δική τους.  
 
Μία οµάδα 3 νηπίων και 3 µαθητών αποφασίστηκε να αγοράσουν γραµµατόσηµα και 
να ρίξουν το φάκελο στο γραµµατοκιβώτιο για το φίλο τους. Τα υπόλοιπα παιδιά 
περίµεναν κοιτώντας τις πινακίδες των γύρω καταστηµάτων προσπαθώντας να τις 
διαβάζουν µε τη βοήθεια των µαθητών. Φθάνοντας στο πάρκο περιηγήθηκαν το χώρο 
της έκθεσης και διάβασαν  όλες τις πινακίδες, αφού έδιναν χρόνο πρώτα στα νήπια, 
που προσπαθούσαν να µαντέψουν και διορθώνανε όταν έκαναν λάθη.  
 
Πέµπτη 15-5-2008  
Κοινή επίσκεψη στην ανθοκοµική έκθεση της Κατερίνης. 
 
Τετάρτη 21-5-2008  
Τα νήπια δουλεύουν τα µέσα επικοινωνίας και βρήκαν τυχαία στο διαδίκτυο το 
βιβλίο της Γλώσσας της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Θέλησαν να το δείξουν 
στους φίλους τους τα πρωτάκια. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του νηπιαγωγείου  
κάλεσε τους µαθητές για µια έκπληξη. Στην ώρα του διαλείµµατος δεν κρατιόταν και 
πήγαν στο νηπιαγωγείο. Κάθισαν γύρω από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έµειναν 
έκπληκτοι βλέποντας το βιβλίο τους σε ηλεκτρονική µορφή. Άρχισαν να διαβάζουν 
και τα νήπια ισχυρίστηκαν πως µπορούν  και τα ίδια να διαβάσουν κάποιες λέξεις. 
Ενώ προσπαθούσαν, τα πρωτάκια τα βοηθούσαν και τα διόρθωναν. Τα νήπια 
εντυπωσιάστηκαν από το γρήγορο ρυθµό, την άνεση και την ευχέρεια που διάβαζαν 
τα πρωτάκια.  
 
Πέµπτη 29-5-2008 
Τα νήπια υλοποιούν ένα σχέδιο εργασίας για την ανακύκλωση και ανάµεσα στις 
διάφορες δραστηριότητες διαβάζουν το ποίηµα του Γιώργου Κρόκου «Συµφωνία µ’ 
ένα δέντρο» και η Χρυσούλα αναφέρει ότι και ο αδελφός της, που πάει κι αυτός στην 
Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, το διάβασαν κι εκείνοι στο σχολείο τους πριν από 
λίγες µέρες. Η νηπιαγωγός προτείνει στα νήπια να επισκεφτούν τους φίλους τους 
στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου και να τους το απαγγείλουν, καθώς και να 
τους παρουσιάσουν και άλλες δράσεις τους. Ανταλλάσσουν ιδέες, καταλήγουν σε 
συµφωνία και την εποµένη επισκέπτονται την Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. 
 
Παρασκευή 30-5-2008 
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Τα νήπια µοιράζουν φυλλάδια από την www.oikologio.gr που τους είχαν σταλεί. 
Μίλησαν για την ανακύκλωση, τραγούδησαν το τραγούδι «η ανακύκλωση», 
απήγγειλαν το ποίηµα του Γιώργου Κρόκου-το οποίο τα πρωτάκια το βρήκαν στο 
ανθολόγιο- σχολίασαν τις εικόνες και επεκτάθηκε η συζήτηση για το περιβάλλον και 
την οικολογική καταστροφή που γίνεται στον πλανήτη. Τα νήπια κάλεσαν τα 
πρωτάκια  στην τελική πρόβα για τη καλοκαιρινή γιορτή µε θέµα την ανακύκλωση 
Παρασκευή 2-6- 2008 
 
Όλα τα παιδιά συναντήθηκαν στο χώρο του νηπιαγωγείου και άρχισε µια µεγάλη 
συζήτηση κάνοντας τον απολογισµό της κοινής δράση τους. Στην ερώτηση «τι τους 
άρεσε πιο πολύ από όλο το πρόγραµµα», απάντησαν: Η κάρτα για το παλιό 
συµµαθητή, η κοινή επίσκεψη – εκδροµή, η βοήθεια που δέχτηκαν τα νήπια από τα 
πρωτάκια για τη γραφή των ευχών στην κάρτα για τη γιορτή της µητέρας, το βιβλίο 
που βρήκαν στο διαδίκτυο. 
 
Τα παιδιά της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου ρωτήθηκαν σχετικά µε το «πώς 
ένιωσαν που κάθισαν στα παγκάκια του νηπιαγωγείου» και απάντησαν ότι 
«αισθάνθηκαν πως ξαναγύρισαν πίσω στο Νηπιαγωγείο». Τα νήπια εξέφρασαν την 
επιθυµία του χρόνου, που θα είναι στην πρώτη ∆ηµοτικού να τους επισκεφτεί η 
νηπιαγωγός µε τα µικρά νήπια και, επίσης, να έχουν για δασκάλα την κα Κατερίνα.  
 
Παρασκευή 6-6-2008 
Επίσκεψη του προέδρου και αντιπροέδρου του Νηπιαγωγείου και επίδοση 
πρόσκλησης από ανακυκλωµένο χαρτί για την τελική γιορτή. Η κάρτα αποτέλεσε την 
αφορµή για να αρχίσει µια συζήτηση στην πρώτη τάξη για τα ανακυκλώσιµα υλικά. 
 
∆ευτέρα 9-6-2008 
Επίσκεψη και παρακολούθηση της γιορτής του νηπιαγωγείου. Νήπια και µαθητές 
χορεύουν µαζί και κερνιούνται παγωτό. Πρόσκληση από τους µαθητές για την 
τελευταία συνάντησή στο ∆ηµοτικό.  
 
Τρίτη 10-6-2008 
Την προηγούµενη µέρα τα παιδιά της πρώτης είχαν γράψει σε καρτελάκια τα ονόµατα 
των νηπίων, τα έβαλαν µέσα σε µπαλόνια και στη συνέχεια τα φούσκωσαν. 
Μπαίνοντας κάθε νήπιο έσπαζε από ένα µπαλόνι και διάβαζε το όνοµα που 
πεταγόταν, δίνοντας το στο νήπιο που ήταν το όνοµά του. Ένα µπαλόνι ήταν χωρίς 
όνοµα και η κυρία εξήγησε ότι είναι της δασκάλας που θα κάνει µάθηµα στην πρώτη 
∆ηµοτικού του χρόνου, αλλά όµως δεν γνωρίζουµε το όνοµα της. Τα νήπια στη 
συνέχεια βούτηξαν τις παλάµες τους σε δακτυλοµπογιές, αποτύπωσαν τα χέρια τους 
σε χαρτί του µέτρου και κόλλησαν τις καρτέλες µε τα ονόµατά τους για να τα βρουν 
του χρόνου, που θα πάνε στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου.  
 
Μίλησαν και εκφράστηκαν για τα συναισθήµατά τους ενόψει του καινούργιου 
σχολείου και οι µαθητές της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου τους τραγούδησαν 
τραγούδια και τους χάρισαν από ένα φάκελο µε τα πρώτα γραφικά είδη που θα 
χρειασθούν του χρόνου. Αντάλλαξαν υποσχέσεις για ραντεβού το Σεπτέµβρη και 
χαιρετήθηκαν συγκινηµένα παιδιά και εκπαιδευτικοί.  
 
Αντί επιλόγου 
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Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να κατατεθούν οι απόψεις αλλά και οι εντυπώσεις 
των ίδιων των εκπαιδευτικών, που έλαβαν µέρος στην εκπαιδευτική εφαρµογή που 
παρουσιάστηκε ανωτέρω. Κρίνουµε ότι οι απόψεις αυτές έχουν και τη µεγαλύτερη 
σηµασία. 
 
«Η επαφή και η επικοινωνία ανάµεσα στο Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό Σχολείο 
υπήρχε και από πριν µε πολλές κοινές δράσεις εξ’ ανάγκης ή λόγω συγκατοίκησης. Ως 
ένα βαθµό η διαδικασία διασύνδεσης  υπήρχε και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου είναι 
εξοικειωµένα και άνετα µε τα παιδιά και τους σχολικούς χώρους του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Ωστόσο, όµως, αντιληφθήκαµε κάτω από µία άλλη οπτική και µε ένα 
οργανωµένο τρόπο και σχέδιο µε αρχή, µέση και τέλος µια ολοκληρωµένη µορφή 
επικοινωνίας και σχεδιασµού κοινών δράσεων. Ο χρόνος, βέβαια, ήταν λίγος και είναι 
καλό να ξεκινά όλη αυτή διαδικασία από την αρχή της σχολικής χρονιάς.  
 
Θεωρούµε πως η διασύνδεση Νηπιαγωγείου- ∆ηµοτικού Σχολείου είναι αναγκαία, γιατί 
αποτελεί κοµβικό σηµείο στην εξέλιξη των παιδιών µε καταλυτικές επιδράσεις στα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, της συµπεριφοράς, των στάσεων και αντιλήψεων 
τους σχετικά µε το σχολικό τους περιβάλλον.  
 
Οι σηµερινές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη της διασύνδεσης καθώς έχουν 
προηγηθεί πολλές ενέργειες και συγκλίνουν προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ 
αποδεικνύεται πως είναι δυνατή η συνεργασία ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο 
διαφορετικών σχολικών βαθµίδων, όταν γίνεται µε συντονισµένο και µεθοδευµένο 
τρόπο». 
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Η παρουσίαση των εννοιών της µάζας, του βάρους, του όγκου και της 
πυκνότητας στα Α.Π.Σ. και στα σχολικά εγχειρίδια των 
Μαθηµατικών και Φυσικών επιστηµών του ∆ηµοτικού. Μια κριτική 
θεώρηση. 
 

Θεοδώρα Χασάπη  
 
 
Περίληψη  
Στην εργασία που παρατίθεται γίνεται µια παρουσίαση της κατάστασης που υπάρχει 
στα Α.Π.Σ. και στα σχολικά εγχειρίδια των µαθηµατικών και φυσικών επιστηµών στο 
∆ηµοτικό Σχολείο και αφορά τις έννοιες της µάζας, του βάρους, του όγκου και της 
πυκνότητας. Αν λάβουµε υπόψη µας τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 
στην κατανόηση αυτών των εννοιών αλλά και οι συνάδελφοι στη διδασκαλία τους, 
ίσως θα ήταν σωστό να γίνουν κάποιες παρεµβάσεις στο ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό 
υλικό για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσµα που να βρίσκεται πιο κοντά στο επιθυµητό. 
 
 
Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν µία από τις σηµαντικότερες συνιστώσες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι τα εργαλεία µε τα οποία πραγµατοποιείται η 
διδασκαλία και µέσω της οποίας προχωρούµε στην υλοποίηση του Αναλυτικού 
Προγράµµατος. Βεβαίως στις περισσότερες περιπτώσεις τα καινούρια σχολικά 
εγχειρίδια συνεπικουρούνται και από άλλο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έρχεται για 
να βοηθήσει στην διαδικασία της µάθησης, την  καλύτερη οικοδόµηση  της γνώσης 
και την απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων από τους µαθητές που θα τους είναι 
χρήσιµες στην καθηµερινή τους ζωή. Ειδικότερα οι γνώσεις στις φυσικές επιστήµες 
βοηθούν τα παιδιά να δώσουν επιστηµονική ερµηνεία των φαινοµένων, που 
συµβαίνουν γύρω µας. Η πολυετής εµπειρία µου και όχι η διεξαγωγή κάποιας 
επιστηµονικής έρευνας µε οδήγησε στην αντίληψη ότι ένας µεγάλος αριθµός 
µαθητών αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στην κατανόηση των παραπάνω 
εννοιών και αυτά αυξάνονται όταν αρχίζουµε να συζητούµε για τις σχέσεις που τα 
συνδέουν.  
 
Ας δούµε όµως αρχίζοντας από την Α΄ τάξη ποιες είναι οι απαιτήσεις του Αναλυτικού 
Προγράµµατος και πώς ανταποκρίνονται σ’ αυτές τα σχολικά εγχειρίδια. 
Στην Α΄ τάξη το Α.Π.Σ. των Μαθηµατικών λέει ότι πρέπει οι µαθητές «Να κατανοούν 
τη λειτουργία της ζυγαριάς. Να χρησιµοποιούν τις εκφράσεις: βαρύτερο από ……, 
ελαφρύτερο από ….» Αναφέρει την έννοια του Βάρους και µέσα σε παρένθεση γράφει 
την έννοια της Μάζας. Στο βιβλίο των Μαθηµατικών της Α΄ τάξης στο κεφ. 60 µας 
µιλάει για Βάρος- Λειτουργία ζυγαριάς.(Λεµονίδης κ.α., 2006) 
 
Στη Β΄ τάξη το Α.Π.Σ. των Μαθηµατικών αναφέρει ότι πρέπει οι µαθητές «Να 
µπορούν να χρησιµοποιούν τις µονάδες µάζας (κιλό, ή χιλιόγραµµο, γραµµάριο)» Στο 
βιβλίο Μαθηµατικών της Β΄ τάξης στο κεφ. 38 µας µιλάει για τη µέτρηση του βάρους 
και στο κεφ. 39 για τη µέτρηση του βάρους- το κιλό και το γραµµάριο. (Καργιωτάκης 
κ.α., 2006) 
 
Στη Γ΄ τάξη το Α.Π.Σ. των Μαθηµατικών λέει ότι πρέπει οι µαθητές «Να γνωρίζουν 
τις συνήθεις µονάδες µάζας» Στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο στο κεφ. 41 έχουµε τη 
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µέτρηση της µάζας. (Λεµονίδης κ.α., 2006) Ο στόχος του κεφαλαίου είναι να 
ασκηθούν οι µαθητές στη µέτρηση της µάζας µε κιλά και γραµµάρια και να γίνει 
γνωριµία µε τον τόνο ως µονάδα µέτρησης της µάζας. 
 
Εδώ έχουµε να κάνουµε την εξής παρατήρηση, ενώ στην προηγούµενη τάξη 
µαθαίνουµε ότι η µέτρηση του βάρους γίνεται µε το κιλό και το γραµµάριο, τώρα 
εµφανίζεται στον τίτλο του µαθήµατος η έννοια της µάζας την οποία επίσης µετράµε 
σε κιλά και σε γραµµάρια. Η χρήση της συγκεκριµένης έννοιας δεν είναι δυνατόν να 
αναλυθεί σε µαθητές αυτής της ηλικίας και πολύ περισσότερο να γίνει κατανοητή. 
Απλώς θα δηµιουργήσει ίσως κάποια προβλήµατα στους εκπαιδευτικούς όταν 
κάποιοι µαθητές θα κάνουν το «σφάλµα» να τους ρωτήσουν τι σηµαίνει αυτή η 
άγνωστη λέξη και γιατί ενώ µάθαµε ότι µετράµε το βάρος σε κιλά και γραµµάρια 
τώρα βρίσκουµε τις ίδιες µονάδες για τη µέτρηση της µάζας. ∆ηλαδή οι έννοιες της 
µάζας και του βάρους σύµφωνα µε τα δεδοµένα των σχολικών βιβλίων ταυτίζονται. 
 
Στη ∆΄ τάξη το Α.Π.Σ. των Μαθηµατικών αναφέρει επίσης ότι πρέπει οι µαθητές «Να 
µπορούν να χρησιµοποιούν συνήθη εργαλεία µέτρησης. Να γνωρίζουν τις συνήθεις 
µονάδες µάζας, όγκου. Να µπορούν να εκτελούν µετατροπές µονάδων ανάµεσα σε 
συνήθεις µονάδες. Να γνωρίσουν διαισθητικά την έννοια του λίτρου (l) και του 
χιλιοστόλιτρου (ml), τη σχέση τους και να λύνουν πραγµατικά προβλήµατα. Να 
διενεργούν µετρήσεις µαζών χρησιµοποιώντας τις αντίστοιχες µονάδες µε τις 
υποδιαιρέσεις τους για να κατανοήσουν τους συµµιγείς αριθµούς. Να µπορούν να 
διενεργούν µετρήσεις µαζών και να εκφράζουν τα αποτελέσµατα µε µορφή φυσικού, 
συµµιγούς και δεκαδικού αριθµού.» Οι συγκεκριµένοι στόχοι του Α.Π.Σ. θα πρέπει να 
επιτευχθούν µέσω των κεφ. 18, 54 του σχολικού εγχειριδίου. Ο τίτλος του κεφ. 18 
είναι: Μετρώ το βάρος και του κεφ. 54 Μαθαίνω για τη χωρητικότητα ( Καργιωτάκης 
κ.α., 2006) Ενώ στην προηγούµενη τάξη ο τίτλος του κεφ.  αναφέρεται στην έννοια 
της µάζας µε όλα τα προβλήµατα για τα οποία κάναµε λόγο πιο πάνω εδώ έχουµε 
επιστροφή στην έννοια του βάρους. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητός 
αυτός ο διαχωρισµός ούτε και από τους µαθητές αυτής της ηλικίας, αλλά τίθεται και 
πάλι το ερώτηµα για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισµός στον τίτλο 
και ποια είναι η θέση του εκπαιδευτικού που καλείται να διδάξει το συγκεκριµένο 
µάθηµα. Στη συνέχεια στην ίδια τάξη µαθαίνουµε για τη χωρητικότητα µε εµπειρική 
προσέγγιση, διενεργούµε τη µέτρησή της µε άτυπες µονάδες, χρησιµοποιούµε το 
λίτρο και το χιλιοστόλιτρο και µαθαίνουµε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ αυτών των 
µονάδων. Στο βιβλίο του δασκάλου της ∆΄ τάξης αναφέρει: «Μαθηµατικές έννοιες 
που εµφανίζονται στο κεφ. και δε θα αναπτυχθούν αναλυτικά: Η έννοια του όγκου.» Με 
την ίδια προσέγγιση δηλαδή χωρίς συστηµατική και αναλυτική παρουσίαση 
παρατηρούµε ότι αντιµετωπίζονται οι µονάδες µέτρησης, η σχέση που υπάρχει 
µεταξύ τους και οι ασκήσεις µετατροπών. Ο προτεινόµενος χρόνος για αυτό το 
κεφάλαιο είναι 2 ώρες. 
 
Παρατηρούµε λοιπόν ότι ενώ µέχρι και την ∆΄ τάξη δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός 
ανάµεσα στις έννοιες µάζα-βάρος, αλλά ούτε και οργανωµένη και συστηµατική 
εκµάθηση των µονάδων µέτρησης τους και πολύ περισσότερο συµβαίνει το ίδιο και 
µε την έννοια του όγκου και των αντιστοίχων µονάδων µέτρησης, προχωρούµε στις 
απαιτήσεις της ύλης της Ε΄ τάξης που είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. 
 
Στο µάθηµα «Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο» στην πρώτη ενότητα οι µαθητές 
καλούνται να γνωρίσουν τα υλικά σώµατα και τη δοµή της ύλης. Στο βιβλίο του 
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µαθητή ορίζονται η έννοια του όγκου καθώς και αυτή της µάζας και µας δίνονται οι 
µονάδες µέτρησης τους  στο κεφ. «Ιδιότητες των υλικών σωµάτων» (Αποστολάκης 
κ.α. 2006) χωρίς όµως να γίνει προηγουµένως σε άλλες τάξεις η συσχέτιση των 
µονάδων του όγκου µε τις µονάδες µήκους και επιφάνειας. Ακόµη δεν αναφέρονται 
όλες οι υποδιαιρέσεις της βασικής µονάδας δηλαδή του κυβικού µέτρου. Υπάρχει 
µόνο το κυβικό εκατοστόµετρο ή χιλιοστόλιτρο (ml). Ο διαχωρισµός ανάµεσα στη 
µάζα και το βάρος γίνεται στην τελευταία ενότητα του ίδιου βιβλίου όπου µε σαφή 
τρόπο ορίζεται  η µάζα και το βάρος και µιλάµε για τις µονάδες µέτρησης τους. Εκεί 
βλέπουµε ότι η βασική µονάδα µέτρησης της µάζας είναι το γνωστό από τις 
προηγούµενες τάξεις χιλιόγραµµο (1Kg) ενώ το βάρος µετριέται σε Newton (1N). 
Εφόσον το βάρος είναι η ελκτική δύναµη που ασκείται σε ένα σώµα το µετράµε µε 
τη βασική µονάδα µέτρησης της δύναµης, που είναι το Newton. 
 
Αν µεταφερθούµε στο σχολικό εγχειρίδιο των µαθηµατικών της Ε΄ τάξης 
(Κακαδιάρης κ.ά 2006), έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: α) Οι έννοιες της 
µάζας και του όγκου διαχέονται µέσα σε είκοσι περίπου κεφάλαια όπου όµως γίνεται 
λόγος και για ένα πλήθος άλλων εννοιών τις οποίες οι µαθητές δεν έχουν κατανοήσει 
και πολύ περισσότερο δεν έχουν αφοµοιώσει από προηγούµενες τάξεις και β) δεν 
υπάρχει αρκετός χρόνος για αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που προκύπτουν από 
την ύπαρξη του πλήθους αυτών των εννοιών. 
 
Εποµένως ίσως κρίνεται αναγκαία η παρέµβαση του εκπαιδευτικού και η 
διεπιστηµονική αντιµετώπιση του θέµατος. Αφού παρακάµψει τη σειρά παρουσίασης 
της ύλης που προτείνεται στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηµατικών και των Φυσικών 
Επιστηµών να διδάξει συστηµατικά  την έννοια του όγκου, τις µονάδες µέτρησης του, 
τη συσχέτιση τους µε τις µονάδες µήκους και επιφάνειας, στη συνέχεια να ασχοληθεί 
µε τους επιστηµονικούς ορισµούς της µάζας και του βάρους και κατόπιν να 
προχωρήσει στην έννοια της πυκνότητας. 
 
Τόσο ο Piaget (1974) όσο και άλλοι παιδαγωγοί και ψυχολόγοι υποθέτουν ότι η 
οικοδόµηση της έννοιας της πυκνότητας γίνεται από τα παιδιά παρατηρώντας 
φαινόµενα της καθηµερινής ζωής και στην προσπάθεια τους να τα εξηγήσουν. Οι 
µαθητές και οι µαθήτριες ζουν σε ένα περιβάλλον όπου η λέξη πυκνότητα 
χρησιµοποιείται σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία (π.χ. πυκνότητα πληθυσµού, 
πυκνότητα νοηµάτων στο γραπτό και στον προφορικό λόγο). Έχουν ακούσει τη λέξη 
σε πολλές περιπτώσεις στην καθηµερινή τους ζωή. Πολλές φορές συνδέουν την 
έννοια της πυκνότητας µε τα διαλύµατα και µε τα µίγµατα, αλλά αυτή η σύνδεση 
είναι καθαρά εµπειρική.  
 
Από την ηλικία των  τεσσάρων ετών τα παιδιά θεωρούν ότι τα αντικείµενα που έχουν 
µεγάλο µέγεθος έχουν και µεγάλο βάρος. Όταν τα παιδιά φοιτούν στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο αρχίζουν να συνδυάζουν το µέγεθος µε το βάρος δηλαδή το σίδηρο είναι πιο 
βαρύ από το βαµβάκι όταν βρίσκονται στο ίδιο µέγεθος. Είναι γνωστή η ερώτηση: 
«Ένα κιλό σίδηρο είναι βαρύτερο από ένα κιλό βαµβάκι;» Αν κάνουµε παρόµοιες 
ερωτήσεις θα παρατηρήσουµε ότι η έννοια της πυκνότητας συγχέεται µε την έννοια 
του βάρους, αλλά και µε τον όγκο. Σ’ αυτό το συµπέρασµα κατέληξα µετά από 
κάποιες ερωτήσεις που έθεσα σε µαθητές οι οποίοι είχαν διδαχτεί την έννοια της 
πυκνότητας. Κάποιοι από αυτούς τους  µαθητές φοιτούσαν στην Ε΄ και κάποιοι άλλοι 
στην ΣΤ΄. 
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Άλλα προβλήµατα στην κατανόηση της µαθηµατικής έννοιας της πυκνότητας 
προκύπτουν, διότι τα παιδιά δεν χειρίζονται µε άνεση τις µονάδες του όγκου όπως 
αυτό συµβαίνει µε τις µονάδες της µάζας. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται από την 
παραπάνω αναφορά µας στην παρουσίαση της έννοιας του όγκου και των µονάδων 
του όπως εµφανίζονται στα Α.Π.Σ. και τα σχολικά εγχειρίδια των µαθηµατικών µέχρι 
την Ε΄ τάξη. Η πυκνότητα είναι ο λόγος της µάζας προς τον όγκο ή διαφορετικά 
είναι η µάζα στη µονάδα του όγκου, οπότε η κατανόηση της έννοιας της πυκνότητας 
προϋποθέτει   την κατανόηση της έννοιας του κλάσµατος και της αναλογίας και το 
διαχωρισµό της µάζας από τον όγκο. Ακόµη θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η 
πυκνότητα είναι ανάλογη µε τη µάζα και αντιστρόφως ανάλογη µε τον όγκο. 
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και οι µαθήτριες αναφορικά µε την 
έννοια της πυκνότητας  εντοπίζονται και µετά την ολοκλήρωση της πειραµατικής 
διδασκαλίας όπως αυτή προτείνεται στα σχολικά εγχειρίδια των φυσικών επιστηµών 
από µεταελέγχους που έχουν πραγµατοποιηθεί. 
 
Από µια άτυπη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 60 περίπου µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 
• Σώµατα µε µεγαλύτερο βάρος έχουν µεγαλύτερη πυκνότητα. 
• Σώµατα µε µεγαλύτερο όγκο έχουν µεγαλύτερη πυκνότητα. 
• Μεγάλο πλήθος ατόµων.  
• Πολλά άτοµα σε ένα χώρο. 
 
Βγάζουµε το συµπέρασµα ότι οι µαθητές συγχέουν την έννοια της πυκνότητας µε την 
έννοια του «βάρους» στην προκειµένη περίπτωση καθώς και µε την έννοια του 
όγκου. 
 
Εποµένως ίσως θα ήταν πιο σωστό να µελετηθούν και να καταγραφούν  αρχικά οι 
προυπάρχουσες ιδέες και αναπαραστάσεις για την έννοια της πυκνότητας, αλλά και 
της µάζας και του όγκου, δεδοµένου ότι σχετίζονται άµεσα µε αυτήν.  Στη συνέχεια 
να γίνει προσπάθεια για να ανασκευαστούν, να διαφοροποιηθούν και να 
µετατοπιστούν οι προυπάρχουσες ιδέες σε κάποιες που βρίσκονται πλησιέστερα στο 
επιστηµονικό πρότυπο της µαθηµατικής έννοιας της πυκνότητας. 
 
Στην ΣΤ΄ τάξη οι µαθητές σύµφωνα µε το Α.Π.Σ. θα πρέπει: «Να εκτελούν 
µετατροπές µονάδων ανάµεσα σε συνήθεις µονάδες χωρητικότητας, µάζας και να 
χρησιµοποιούν την κατάλληλη µονάδα σε ορισµένες οικίες καταστάσεις. Να εκφράζουν 
τα αποτελέσµατα µετρήσεων µε τη µορφή φυσικού, συµµιγούς και δεκαδικού. Να 
εκτελούν πράξεις µε συµµιγείς αριθµούς και να λύνουν πραγµατικά προβλήµατα.» 
 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης (Κλιάπης κ.α. 2006) παρακολουθούν την 
ύλη των µαθηµατικών η  οποία είναι χωρισµένη σε θεµατικές ενότητες, αλλά και 
αυτό το σχολικό εγχειρίδιο όταν αναφέρεται στην µέτρηση του βάρους δίνει ασκήσεις 
που για εξάσκηση, αφορούν τις µονάδες της µάζας και όχι αυτές του βάρους κεφ.50: 
Μετρώ και λογαριάζω βάρη, κεφ. 69: Όγκος-χωρητικότητα.  
 
Στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο των µαθηµατικών της Α΄ Γυµνασίου  έχουµε 
παρουσίαση των µονάδων της µάζας και του βάρους. Την έννοια της πυκνότητας 
καθώς και το διαχωρισµό των εννοιών µάζας, βάρους τις βρίσκουµε στα σχολικά 
εγχειρίδια των µαθηµατικών, της φυσικής και της χηµείας της Β΄ Γυµνασίου. 
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Το συµπέρασµα που προκύπτει από την ανασκόπηση των Α.Π.Σ. και των σχολικών 
εγχειριδίων του ∆ηµοτικού είναι ότι οι έννοιες της µάζας και του βάρους δεν 
αποσαφηνίζονται και η διαφορετική ορολογία πιθανόν να δηµιουργεί σύγχυση, η 
έννοια του όγκου δεν αναλύεται αρκετά, οι µονάδες και οι µετατροπές των παραπάνω 
µεγεθών δεν διδάσκονται συστηµατικά, διότι ο χρόνος που διατίθεται είναι 
περιορισµένος. Η έννοια της πυκνότητας είναι δυσνόητη και µε τις πειραµατικές 
δραστηριότητες που υπάρχουν στο Τετράδιο Εργασιών δεν γίνεται αντιληπτή από 
τους µαθητές και τις µαθήτριες η σχέση της µε τη µάζα και τον όγκο. Γνωρίζοντας 
λοιπόν αυτή την κατάσταση ο εκπαιδευτικός ίσως θα ήταν σωστό να προγραµµατίσει 
µε τέτοιο τρόπο την ύλη που έχει να διδάξει, ώστε να διαθέσει περισσότερο χρόνο, να 
εµπλούτισει τη διδασκαλία του και µε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες σχετικές 
µε την καθηµερινή ζωή για να δώσει την ευκαιρία στους µαθητές του να 
κατανοήσουν καλύτερα αυτές τις έννοιες και να έχει ένα αποτέλεσµα πιο κοντά στο 
επιθυµητό. 
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