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Εισαγωγή 
 

Η παρούσα εργασία  εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Αναλυτικά 
Προγράμματα στα Μαθηματικά. Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής 
εμπειρία» που περιλαμβάνεται στο Β΄ εξάμηνο σπουδών του Μ.Π.Ε. του 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Η 
εργασία παρουσιάζει έρευνα που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2004, με σκοπό 
την διερεύνηση της ικανότητας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στην 
επίλυση «ρεαλιστικών προβλημάτων» και την καταγραφή των στρατηγικών, 
που αυτοί ακολουθούν, μέσα από την συγκριτική παρουσίαση των απαντήσεων 
των μαθητών δύο σχολικών τάξεων, στις οποίες ακολουθούνται διαφορετικές 
διδακτικές προσεγγίσεις. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρούμε μια σύντομη ιστορική 
αναδρομή της θεωρίας της διδασκαλίας των Μαθηματικών με έμφαση στον 
τομέα της επίλυσης προβλημάτων, παρουσιάζονται επιγραμματικά οι αρχές της 
«Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης» της Ολλανδίας και ορίζονται τα 
«ρεαλιστικά προβλήματα» ή προβλήματα «πλαισίου» και η θεματική τους. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι το ερευνητικό και περιλαμβάνει 
αρχικά την διατύπωση του σκοπού και των υποθέσεων της έρευνας. Στην 
συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και ακολουθεί η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν ενώ παρουσιάζονται και 
οι συνεντεύξεις που παραχώρησαν οι μαθητές. Η εργασία ολοκληρώνεται με 
συζήτηση και απόπειρα διατύπωσης συμπερασμάτων επί των αποτελεσμάτων 
της έρευνας.  
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1.Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

1.1. Επίλυση προβλημάτων -Ιστορική αναδρομή  
 

«Η πλειονότητα των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή δεν χρησιμοποιεί παρά 
ένα ελάχιστο μέρος των Μαθηματικών τα οποία διδάχθηκε στο σχολείο»1. «Όλες οι 
γνωστικές δραστηριότητες του ανθρώπου είναι από τη φύση τους περιπτώσεις 
επίλυσης προβλημάτων»2. «Στην σύγχρονη κοινωνία είναι απαραίτητη εκείνη η όψη 
των Μαθηματικών που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, τη διατύπωση ερωτήσεων 
και την επίλυση προβλημάτων για τα οποία δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία προς 
τη λύση»3. 

Αυτές είναι μόνο μερικές, από τις διαπιστώσεις της επιστημονικής έρευνας που 
οδηγούν, έπειτα από μακρύ επιστημονικό διάλογο μέσα στον χώρο της Μαθηματικής 
εκπαίδευσης, σε έναν επανακαθορισμό της διδακτέας ύλης των σχολικών 
Μαθηματικών και σε τελική ανάλυση στην αλλαγή της «χρήσης» των Μαθηματικών 
μέσα στο σχολικό πρόγραμμα. 

Κεντρικό θέμα της σχετικής συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια, ήταν η 
διατύπωση μιας ολοκληρωμένης Μαθηματικής θεωρίας  που να ερμηνεύει φαινόμενα 
σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών. Στην συνέχεια έπρεπε τα 
θεωρητικά συμπεράσματα που διατυπώθηκαν, να αξιοποιηθούν στην πράξη και το 
πρακτικό ερώτημα που επιχειρήθηκε τελικά να απαντηθεί ήταν: τι μπορούμε να 
κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τα Μαθηματικά ως 
αντικείμενο και ως εργαλείο για την επίλυση (καθημερινών) προβλημάτων. 
Αυτονόητο λοιπόν ήταν, ένα μεγάλο μέρος της έρευνας να ασχοληθεί με την επίλυση 
προβλημάτων (Problem solving), που αποτελεί άλλωστε και τον πυρήνα της 
Μαθηματικής επιστήμης. 

Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή βλέπουμε ότι η πρώτη 
ολοκληρωμένη Μαθηματική θεωρία εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄20 
και αυτή ήταν η συνειρμική, που περιέγραφε την διαδικασία επίλυσης ενός 
προβλήματος με βάση τους νόμους της εξάσκησης και του αποτελέσματος ή αλλιώς 
έβλεπε την λύση προβλημάτων ως μια ιεραρχική, μηχανιστική εφαρμογή –μέσω 
δοκιμής και λάθους- των ήδη υπαρχόντων τρόπων αντίδρασης του λύτη4. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘50 άρχισε να κυριαρχεί η στρουκτουραλιστική 
προσέγγιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών που προέτασσε την κατανόηση των 
μαθηματικών δομών ως προϋπόθεση της μάθησης των μαθηματικών εννοιών. Η 
υιοθέτηση αυτών των προτάσεων στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό 
σχολείο οδήγησε στη γέννηση του σπειροειδούς αναλυτικού προγράμματος με την 
εισαγωγή ανωτέρων μαθηματικών εννοιών ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.  

Σε μια προσπάθεια να «αντιστοιχιστούν» οι νοητικές ικανότητες των μαθητών 
με το προτεινόμενο κάθε φορά στρουκτουραλιστικό υλικό, ο Bruner και άλλοι 
ψυχολόγοι, έχοντας ως βάση τη θεωρία του Piaget, ενδιαφέρθηκαν για τις γνωστικές 
διεργασίες των παιδιών και τον τρόπο που αυτά αναπαριστούν έννοιες και ιδέες κατά 
τη διαδικασία της μάθησης, ορίζοντας τρεις τρόπους αναπαράστασης (πραξιακή, 
                                                 
1 Καψάλης, Α., Λεμονίδης, Χ., «Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των Μαθηματικών» τ. 6, σελ. 95, 
Μακεδνόν. 
2 Κολιάδης, Ε., «Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική Πράξη», Τόμος Δ΄, 
σελ. 514, Αθήνα 2002. 
3 Κολέζα, Ε., «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών», σελ. 
72., Leader Books 2000. 
4 Όπ. π. σελ. 12. 
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εικονική και συμβολική). Στη βάση αυτής της θεωρίας σχεδιάστηκε διδακτικό υλικό 
για τα Μαθηματικά με στόχο την δόμηση των διαδοχικών επιπέδων μάθησης. 

Μια παράλληλη ουσιαστικά θεωρία με την στρουκτουραλιστική ήταν η θεωρία 
της Μορφής (Gestalt), το κεντρικό σημείο της οποίας ήταν η κατανόηση της δομής 
ως συνόλου. Οι Gestalt ψυχολόγοι αντιπαρέβαλαν στους συνειρμικούς την άποψη ότι 
για την επίλυση προβλημάτων απαιτείται  μια περισσότερο σφαιρική νοητική 
διαδικασία παρά  μια συνάθροιση διαδοχικών συνειρμών του τύπου δοκιμή-λάθος. 
Αυτό ονομάστηκε ενόραση (insight) και προϋποθέτει την παραγωγική σκέψη που 
επιτρέπει μιαν επανοργάνωση των στοιχείων του προβλήματος με σκοπό την 
κατανόηση της μορφής του. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκαν συγκεκριμένες τεχνικές 
(όπως οι ευρετικές του Polya) που είναι διαδοχικοί συλλογισμοί που οδηγούν στην 
εξεύρεση της λύσης του προβλήματος. 

Την μετάθεση της εστίας ενδιαφέροντος από το πρόβλημα, στο ίδιο το 
υποκείμενο που εμπλέκεται στη διαδικασία επίλυσής του, επιφέρουν οι θεωρία του 
νοήματος και η θεωρία του σχήματος (schema) που εστιάζουν την έρευνά τους στον 
τρόπο με τον οποίο το προς επίλυση πρόβλημα σχετίζεται με τις προϋπάρχουσες στη 
μνήμη του υποκειμένου έννοιες και ιδέες οι οποίες είναι οργανωμένες σε σχήματα. 
Στη βάση των παραπάνω αλλά κυρίως υπό την επίδραση της θεωρίας των σταδίων 
ανάπτυξης  του Piaget, αναπτύχθηκε το κίνημα των «Μοντέρνων Μαθηματικών» που 
επέφερε μια νέα αντίληψη στην διδασκαλία των Μαθηματικών που στηρίχθηκε στην 
θεωρία των συνόλων, τις αλγεβρικές δομές και την αυστηρή αξιωματική θεμελίωση. 
Το σημείο εκκίνησης για την λύση του προβλήματος δίνεται από το σύνολο των 
πρώιμων αντιλήψεων των μαθητών οι οποίες σταδιακά μοντελοποιούνται μέσα από 
τις γνωστικές αντιπαραθέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μαθητών. Ο στόχος 
τώρα είναι η επαναδόμηση των πρώιμων αντιλήψεων και ο απώτερος σκοπός η 
κατασκευή της μαθηματικής γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. 

Τα «Μοντέρνα Μαθηματικά» κυριάρχησαν μετά τη δεκαετία του ΄60 σε 
ολόκληρο τον δυτικό κόσμο και από το 1982 και στην Ελλάδα με την καθιέρωση των 
νέων Α.Π. και διδακτικών βιβλίων. Ήδη όμως από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 τα 
αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης άρχισαν να αμφισβητούνται διεθνώς καθώς 
μελέτες έδειχναν πως ο νέος τρόπος διδασκαλίας από τη μια μεριά μείωνε τις 
υπολογιστικές ικανότητες των παιδιών και από την άλλη δεν προωθούσε την 
ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβληματικές καταστάσεις του 
περιβάλλοντός τους.5 Τα προβλήματα που περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια 
είναι πολλά και συχνά ακατάλληλα από παιδαγωγικής άποψης. Το πλαίσιο 
συμφραζομένων τους, ελάχιστα ενδιαφέρει καθώς σημασιολογικά είναι 
απογυμνωμένα από το νόημά τους και εκείνο που σε τελική ανάλυση απασχολεί 
όλους τους εμπλεκόμενους στην μαθησιακή διαδικασία είναι η μηχανική επίλυση των 
προβλημάτων ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη χρησιμότητά της σε διαφορετικά 
πλαίσια. 

Στα πλαίσια αυτών των προβληματισμών αναπτύχθηκαν τα  τελευταία χρόνια 
διεθνώς, διάφορες μεταρρυθμιστικές προτάσεις διδασκαλίας των Μαθηματικών που 
θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους την επίλυση προβλημάτων. Μια από 
αυτές είναι και η «Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση» που αναπτύχθηκε στην 
Ολλανδία, μια σύντομη παρουσίαση της οποίας  κάνουμε στο επόμενο κεφάλαιο.  

 

                                                 
5 Κόσυβας Γ., «Η Πρακτική του Ανοιχτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο», Gutenberg, σελ. 24, 
Αθήνα 1996. 
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1.2. Τα Ρεαλιστικά Μαθηματικά 
 
Σε απάντηση προς την μηχανιστική προσέγγιση που κυριαρχούσε στην 

διδακτική πράξη της ολλανδικής σχολικής πραγματικότητας ως τις αρχές του 1970, 
αναπτύχθηκε μια έντονη ερευνητική δραστηριότητα που υποστήριζε την άποψη ότι, 
τα ίδια τα φαινόμενα μέσω των οποίων αποκτούν περιεχόμενο οι μαθηματικές 
έννοιες, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση στήριξης μιας διδακτικής διαδικασίας που 
θα στοχεύει στην κατάκτηση αυτών των εννοιών. Γύρω από αυτή την άποψη 
χτίστηκε η ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση που επηρεάζει την Μαθηματική 
εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα θεμέλια της  ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης τέθηκαν από τον H. 
Freudenthal και τους συνεργάτες του, στα   πλαίσια του «Ινστιτούτου για την 
Ανάπτυξη της Μαθηματικής Εκπαίδευσης» στην Ολλανδία. Ειδικότερα  με την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ασχολήθηκε το τμήμα  του Ινστιτούτου Wiskobas, που 
αφού μελέτησε διάφορα βιβλία μαθηματικών, σχεδίασε νέα πακέτα διδασκαλίας που 
εφαρμόστηκαν πειραματικά σε πραγματικές τάξεις. Οι διδακτικές εμπειρίες του 
εγχειρήματος αποτέλεσαν το υλικό για την κατασκευή αρχικά ενός «οδηγού για 
δασκάλους» και στη συνέχεια ενός «Υποδείγματος – Προγράμματος σπουδών». Σε 
επόμενη φάση επιχειρήθηκε η διάχυση των νέων ιδεών και μια σειρά άλλων 
δραστηριοτήτων όπως έρευνα σε επιλεγμένες περιοχές των Μαθηματικών όπου 
εμφανίζονταν προβλήματα, εκτεταμένη ανάλυση των μαθηματικών εγχειριδίων που 
χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε στην Ολλανδία, υποστήριξη συγγραφικών ομάδων κτλ. 

Η θεωρία  της ρεαλιστικής μαθηματικής εκπαίδευσης (Realistic Mathematics 
Education. RME ) διαμορφώθηκε στη βάση κυρίως τριών θεωρητικών αξόνων : 

I. Την θεωρία των επιπέδων.(Van Hiele)6 Σύμφωνα μ’ αυτήν στη 
διαδικασία της μάθησης μπορούμε να διακρίνουμε επίπεδα στο καθένα από τα 
οποία τα αντικείμενα της μαθηματικής σκέψης διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη 
φύση και ως προς την οργάνωση. 

    Στο πρώτο επίπεδο τα αντικείμενα της μαθησιακής διαδικασίας (αριθμοί ή 
σχήματα) εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο υλικό (συγκεκριμένα αντικείμενα, οπτικά 
μοντέλα, σχήματα κλπ.) με το οποίο έρχεται σε επαφή ο μαθητής μέσω κατάλληλων 
δραστηριοτήτων. 

   Στο δεύτερο επίπεδο αντικείμενο της έρευνας είναι οι σχέσεις μεταξύ 
αριθμών ή σχημάτων. Ο μαθητής συνειδητοποιεί ότι οι αριθμοί και τα σχήματα είναι 
φορείς κάποιων ιδιοτήτων και επιχειρεί την οργάνωση των μεταξύ τους σχέσεων. 

   Στο τρίτο επίπεδο οι ίδιες οι σχέσεις συνδέονται μεταξύ τους στα πλαίσια 
ενός επαγωγικού συλλογισμού. 

Τα σύνορα μεταξύ των επιπέδων αλληλοδιαπλέκονται και για να επιτευχθεί 
μάθηση σε ένα επίπεδο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η μαθησιακή διαδικασία στο 
προηγούμενο επίπεδο. 

II. Την διδακτική φαινομενολογία του Freudenthal. Ο Freudenthal 
αντιμετωπίζει τις μαθηματικές έννοιες ως «εργαλεία» οργάνωσης των 
πραγματικών φαινομένων.7 Αντί να παρουσιαστούν στο μαθητή οργανωμένα 
φαινόμενα, με στόχο την ανακάλυψη κοινών δομών, προτείνεται ο μαθητής να 
ξεκινήσει από τα ίδια τα φαινόμενα που ζητούν οργάνωση και με αφετηρία αυτά, 
να διθαχθεί πώς να χειρίζεται τις μαθησιακές έννοιες και δομές. Με άλλα λόγια για 

                                                 
6 Κολέζα, Ε. Εισαγωγή στο «Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», σελ.xii., Leader 
Books 2000. 
7 Όπ. π. σελ. ix. 
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τον Freudenthal, σκοπός μας πρέπει να είναι, να φέρουμε το μαθητή σε επαφή με 
εκείνα τα φαινόμενα, για τα οποία οι μαθηματικές έννοιες και δομές αποτελούν 
οργανωτικά εργαλεία, με στόχο να τα διαμορφώσουν μόνοι τους, να μάθουν να τα 
χειρίζονται και να τα χρησιμοποιούν στα πλαίσια ευρύτερων διδακτικών στόχων. 

III. Την προοδευτική μαθηματικοποίηση (Wiskobas). O  Treffers ορίζει 
την μαθηματικοποίηση ως μια δραστηριότητα οργάνωσης και δόμησης κατά την 
οποία οι γνώσεις και ικανότητες που έχουν αποκτηθεί χρησιμοποιούνται για την 
ανακάλυψη άγνωστων σχέσεων και δομών. Αναλύεται σε δύο συνιστώσες :την 
οριζόντια και την κατακόρυφη μαθηματικοποίηση.  

Κατά την οριζόντια μαθηματικοποίηση το (πραγματικό) πρόβλημα 
«μεταφράζεται σε μαθηματικό πρόβλημα. Μέσω συγκεκριμένων ενεργειών (π.χ. 
διατύπωση και αναπαράσταση του προβλήματος με διαφόρους τρόπους, ανακάλυψη 
σχέσεων κλπ.) προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις μαθηματικές έννοιες που βρίσκονται 
διάχυτες μέσα στο πλαίσιο του προβλήματος. Με άλλα λόγια πηγαίνουμε από τον 
κόσμο της ζωής στον κόσμο των συμβόλων. 

Κατά την κατακόρυφη μαθηματικοποίηση το (πραγματικό) πρόβλημα που έχει 
«μεταφραστεί» σε μαθηματικό, αντιμετωπίζεται και επεξεργάζεται με μαθηματικά 
εργαλεία (πχ. αναπαράσταση σχέσεων με τύπους, απόδειξη σχέσεων, χρήση γνωστών 
μοντέλων κλπ.). Εδώ δηλαδή κινούμαστε στον κόσμο των συμβόλων. 

Σε κάθε φάση της μαθηματικοποίησης ο μαθητής αναστοχάζεται πάνω σε κάθε 
ενέργεια ή απόφασή του, εκτιμά την πρόοδό του, ανταλλάσσει απόψεις με τους 
άλλους, αξιολογεί τα προϊόντα της μαθηματικοποίησης και ερμηνεύει τα 
αποτελέσματα που παίρνει. 

Οι πέντε κύριες μαθησιακές και διδακτικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται 
τα ρεαλιστικά μαθήματα των μαθηματικών είναι: 

1. Η εκμάθηση των μαθηματικών είναι μια κατασκευαστική διαδικασία 
και επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένα προβλήματα και καταστάσεις. Στη 
φάση της εισαγωγής ενός σχετικά νέου αντικειμένου οι μαθηματικές 
δραστηριότητες πρέπει να διατυπώνονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (context) 
και τα πραγματικά φαινόμενα πρέπει να διερευνώνται κάτω από όσο το δυνατό 
περισσότερες οπτικές γωνίες.8 Ένα πρόβλημα πλαίσιο μπορεί να έχει τη μορφή 
ενός λεκτικού προβλήματος αλλά ενδέχεται επίσης να εμφανίζεται με τη μορφή 
παιχνιδιού, μιας ιστορίας ή παραμυθιού, να αναπαρίσταται από μοντέλα, σχήματα 
ή γραφήματα ή να αποτελεί συνδυασμό όλων των προηγούμενων. 

2. Η εκμάθηση μιας μαθηματικής έννοιας είναι μια διαδικασία που θέλει 
χρόνο και κινείται σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης από το συγκεκριμένο ως το 
αφηρημένο.9 Βέβαια οι όροι αυτοί είναι σχετικοί καθώς το αφηρημένο στην αρχή 
της διδασκαλίας, μπορεί να είναι απόλυτα συγκεκριμένο σε μεγαλύτερες τάξεις. 
Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ συγκεκριμένου και αφηρημένου 
χρησιμοποιείται συγκεκριμένο υλικό, οπτικά μοντέλα, πρότυπες καταστάσεις, 
σχήματα, διαγράμματα και σύμβολα.  

3. Η αναβάθμιση του επιπέδου της μαθησιακής διαδικασίας προωθείται 
όταν λαμβάνεται υπόψη η προσωπική διαδικασία σκέψης του καθενός και 
δημιουργούνται αντιπαραθέσεις. Μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες  
και προσωπικές του κατασκευές ο κάθε μαθητής  παρέχει ενδείξεις στο δάσκαλο 
για το στίγμα του στο μαθησιακό πεδίο αλλά και το βαθμό προόδου του.  

                                                 
8 Όπ. π. σελ.xvi.  
9 Λεμονίδης Χ., «Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου», σελ. 31, Πατάκης Αθήνα 2003. 
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4. Καθώς η μάθηση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα επιβάλλεται η 
εκπαίδευση των μαθηματικών να στηρίζεται στην αλληλεπίδραση. Οι μαθητές 
κατά τη διδασκαλία έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν όχι μόνο τις δικές τους 
«κατασκευές» αλλά και των  συμμαθητών τους. Για τη ρεαλιστική εκπαίδευση 
γενικά, η μαθησιακή διαδικασία εξελίσσεται στα πλαίσια μιας 
αλληλεπιδραστικής, αμφίδρομης διδασκαλίας όπου εκτός από το χρόνο για 
ατομική εργασία πρέπει να δίνεται και η ευκαιρία για ομαδική συζήτηση, 
συλλογική προσπάθεια, παρουσίαση και κρίση εργασιών, ανταλλαγή 
επιχειρημάτων κλπ. 

5. Η εκμάθηση των μαθηματικών δεν είναι η απορρόφηση μιας συλλογή 
«άσχετων» μεταξύ τους γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά η οικοδόμηση εννοιών 
μέσα σε μια δομημένη ενότητα. Επειδή οι μαθηματικές έννοιες – όπως και τα 
πραγματικά φαινόμενα - σπανίως εκφράζουν μια και μόνο δομή, θα πρέπει οι 
μαθησιακές πορείες να αλληλοσυμπλέκονται και να συσχετίζονται μεταξύ τους. 
Αυτό πρέπει να συμβαίνει και για έναν ακόμα λόγο.  επειδή τα προαπαιτούμενα 
για την προοδευτική μαθηματικοποίηση σε μια θεματική περιοχή, συνήθως 
βρίσκονται σε άλλες θεματικές περιοχές. 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα ρεαλιστικά μαθηματικά δίνουν 

έμφαση στην ύπαρξη πλούσιων θεματικών πλαισίων συνδεδεμένων με την εμπειρία 
του παιδιού, στην ενοποίηση των μαθηματικών με άλλα μαθήματα, στην 
ανακατασκευαστική υπόσταση της μάθησης και στην συνεργασία μέσα σε 
ετερογενείς ομάδες. 
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1.3. Τα «ρεαλιστικά προβλήματα» 
 

Ήδη από την δεκαετία του ΄70 εμφανίστηκε η ιδέα των λεγόμενων ανοιχτών 
προβλημάτων σαν βασικό συστατικό στην διδασκαλία των Μαθηματικών και σ΄ αυτά 
περιλαμβάνονται μια σειρά προβλημάτων όπως προβλήματα διερεύνησης, 
τοποθέτησης, ζωντανές πραγματικές καταστάσεις, projects, προβλήματα χωρίς 
ερωτήσεις ή με ποικιλία απαντήσεων κ.α..10 Στα πλαίσια της Μαθηματικής 
Εκπαίδευσης στην Ολλανδία  αυτά τα προβλήματα ονομάστηκαν «Ρεαλιστικά» και 
έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην έννοια του πλαισίου (context) των συμφραζομένων 
του προβλήματος.  

Πλάι ή τριγύρω από το κείμενο (text) της εκφώνησης ενός προβλήματος 
υπάρχει το πλαίσιο των συμφραζομένων (context), το οποίο αποσαφηνίζει, 
προσδιορίζει ή περιορίζει, υποβάλλει ή ακόμα και συσκοτίζει το νόημα του 
κειμένου.11 Οι προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, οι άτυπες μέθοδοι προσέγγισης 
της κατάστασης, η «κοινή γνώμη» γύρω από το θέμα, συνθέτουν το περιβάλλον ενός 
προβλήματος πλαισίου.12 Το πλαίσιο παίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζει τη 
διαδικασία επίλυσης γιατί κάποιες παράμετροι που πρέπει να αξιοποιηθούν είναι 
διάχυτες στην ιστορία και απομένει στον μαθητή να τις αξιολογήσει και να τις 
χρησιμοποιήσει ανάλογα.  

Τα προβλήματα των σχολικών εγχειριδίων δεν είναι διατυπωμένα μέσα σ΄ ένα 
πλαίσιο πραγματικής ζωής γι΄ αυτό και τις περισσότερες φορές η λύση τους απαιτεί 
απλώς την συμμόρφωση του μαθητή στους όρους του διδακτικού συμβολαίου. Αυτό 
σημαίνει ότι η λύση που επιδέχονται είναι μία και μοναδική ότι είναι σχεδόν πάντα 
αριθμητική, ότι όλα τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ότι καμιά πρόσθετη 
πληροφορία δεν είναι απαραίτητη.13

Σύγχρονες έρευνες μάλιστα, έχουν δείξει ότι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας 
για την ικανότητα επίλυσης ενός προβλήματος δεν είναι μια γενική νοημοσύνη, αλλά 
η εξειδικευμένη γνώση γύρω από το πλαίσιο διατύπωσης του προβλήματος.14 Η 
γνώση που αποκτά τελικά το άτομο έχει άμεση σχέση με τις αναπαραστάσεις που έχει 
σε καθαρά ατομικό επίπεδο και η γνώση που ανασύρουμε από τη μνήμη μας κατά τη 
διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος είναι μια «πλαισιοποιημένη» γνώση η οποία 
σταδιακά μόνο αποπλαισιοποιείται.15 Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τη μεγάλη σημασία 
του πλαισίου μέσα στο οποίο αποκτιέται η γνώση για την μετέπειτα γνωστική πορεία 
του μαθητή και ειδικότερα την μεγάλη σημασία που έχει το πλαίσιο συμφραζομένων 
ενός προβλήματος Μαθηματικών. 

Ο Freudenthal επέμενε στο θέμα της ποικιλίας στη φύση και τον πλούτο των 
προβλημάτων16 γι΄ αυτό και το πλαίσιο των «ρεαλιστικών» προβλημάτων δεν 
περιορίζεται στον πραγματικό ή κοινωνικό κόσμο αλλά επεκτείνεται και στην 
πραγματικότητα της φαντασίας των  παιδιών. Ένα πρόβλημα πλαίσιο μπορεί να έχει 
τη μορφή ενός λεκτικού προβλήματος αλλά ενδέχεται επίσης να εμφανίζεται με τη 
                                                 
10  Κόσυβας Γ., «Η Πρακτική του Ανοιχτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο», σελ. 33, Gutenberg, 
Αθήνα 1996. 
11 Πατρώνης Τ., «Περί “σκοτεινών φόνων” και άλλων προβληματικών καταστάσεων», σελ. 26, Εκδ. 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα 1998. 
12 Κολέζα, Ε., «Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών», 
σελ. 147, Leader Books 2000. 
13 Όπ. π. σελ. 51-52. 
14 Όπ. π. σελ. 66. 
15 Όπ. π. σελ. 67. 
16 Treffers, A. “Η ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση στην Ολλανδία 1980-1990» σελ. 16, στο 
«Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Leader Books 2000. 
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μορφή παιχνιδιού, μιας ιστορίας ή παραμυθιού, να αναπαρίσταται από μοντέλα, 
σχήματα ή γραφήματα ή να αποτελεί συνδυασμό όλων των προηγούμενων. Σημείο 
εκκίνησης αυτών των προβλημάτων είναι η άτυπη καθημερινή γνώση και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών  που έχει αποδειχτεί ότι  αποτελούν γόνιμο έδαφος για 
την διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών  και διευκολύνουν τους μαθητές να 
οικοδομήσουν σιγά σιγά έναν «μαθηματικό μικρόκοσμο» όπου θα μιλούν 
«Μαθηματικά», θα δίνουν και θα ζητούν εξηγήσεις, θα σχεδιάζουν προτεινόμενες 
λύσεις και δεν θα εφαρμόζουν μηχανικά την θεωρία που ήδη έχουν διδαχθεί. 
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2. Η έρευνα 
 

2.1. Σκοπός και υποθέσεις 
 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί  ο βαθμός ικανότητας στην 
επίλυση «ρεαλιστικών προβλημάτων» και να καταγραφούν οι στρατηγικές, 
που οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ακολουθούν, μέσα από την 
συγκριτική παρουσίαση των απαντήσεων των μαθητών δύο σχολικών τάξεων, 
στις οποίες ακολουθούνται διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Πρόκειται 
από την μία, για την νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών που 
εφαρμόζεται στο 1ο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας και από την άλλη την 
κλασική διδασκαλία του επίσημου αναλυτικού προγράμματος. 

Οι υποθέσεις-ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση  με την παρούσα 
εργασία είναι: 
• Είναι ικανοί οι μαθητές να επιλύσουν προβλήματα πολλαπλασιασμού 

και διαίρεσης, χωρίς να έχουν προηγουμένως διδαχθεί συστηματικά τους 
αλγόριθμους των δύο πράξεων; 

• Πώς αντιμετωπίζουν το υπόλοιπο σε προβλήματα που επιλύονται με μια 
ατελή διαίρεση;  

• Μπορούν να «εισχωρούν» στο νόημα του προβλήματος με όρους 
πραγματικής ζωής ή αντιμετωπίζουν αυστηρά «μαθηματικά» τα 
ρεαλιστικά  προβλήματα; 

  
 

2.2. Μεθοδολογία της έρευνας 
 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2004 στο 1ο Πειραματικό 

Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών-Θεσσαλονίκης. 
Το Πειραματικό Σχολείο της Φλώρινας επιλέχθηκε λόγω του γεγονότος ότι στις 
μικρές τάξεις του, εδώ και λίγα χρόνια εφαρμόζεται στη διδασκαλία των 
Μαθηματικών μια  νέα πρόταση διδασκαλίας που επιφέρει αλλαγές στο θεωρητικό 
υπόβαθρο αλλά και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας.17 Ειδικά για τη λύση 
προβλημάτων, η νέα αυτή πρόταση, χρησιμοποιεί τα προβλήματα όχι ως προβλήματα 
εφαρμογής αλλά ως δραστηριότητες χρήσιμες για την εισαγωγή νέων εννοιών και 
δίνει βαρύτητα στις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και στις άτυπες 
στρατηγικές επίλυσης που χρησιμοποιούν, προτείνοντας προβλήματα που το 
περιεχόμενό τους προέρχεται  από το χώρο ενδιαφερόντων των μαθητών και την 
σύγχρονη καθημερινή τους ζωή. Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που συμμετείχαν 
στον πειραματισμό πρέπει να πούμε ότι, στις προηγούμενες τάξεις (Α΄ και Β΄), 
διδάχθηκαν τα  Μαθηματικά μέσα από τον νέο τρόπο διδασκαλίας και στη βάση του 
ανανεωμένου περιεχομένου.  

Το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών επιλέχθηκε τυχαία με μοναδικό κριτήριο την 
σχετική ισοδυναμία στον αριθμό των μαθητών της Γ΄ τάξης με αυτό της Φλώρινας. 

Τα προβλήματα δόθηκαν στα δύο τμήματα της Γ΄ τάξης  των προαναφερθέντων 
Δημοτικών Σχολείων σε φωτοτυπημένες σελίδες (βλ. παράρτημα)  που 

                                                 
17 Περισσότερα για την νέα πρόταση στο Λεμονίδης Χ., «Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των 
Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου», Πατάκης, Αθήνα 2003. 
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περιελάμβαναν εκτός από τα «ατομικά στοιχεία» των μαθητών και τις «εκφωνήσεις» 
των προβλημάτων, χώρο για την «λύση» και την «απάντηση» του προβλήματος. 
Διευκρινίστηκε σαφώς στους μαθητές ότι οι απαντήσεις τους δεν θα βαθμολογηθούν 
και ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος σκέψης τους. Κάθε πρόβλημα 
δίνονταν χωριστά και αφού τελείωνε με την επίλυση του προηγούμενου, ολόκληρη η 
τάξη. Ο πειραματισμός ολοκληρώθηκε σε ένα διδακτικό 2ωρο ανά τμήμα.  

Μετά τον πειραματισμό στην τάξη πάρθηκαν 5 συνεντεύξεις από μαθητές του 
Πειραματικού Φλώρινας  και 3 συνεντεύξεις από μαθητές του  σχολείου των 
Βασιλικών με σκοπό να αποκαλυφθεί περαιτέρω ο τρόπος σκέψης των μαθητών. 
Αρχικά είχε ζητηθεί από τους δασκάλους να κατηγοριοποιήσουν τους μαθητές σε 
τρία επίπεδα (καλοί, μέτριοι, αδύνατοι) με βάση την ικανότητά τους στα Μαθηματικά 
γενικά, με σκοπό να παρθούν συνεντεύξεις από μαθητές που ανήκουν στο κάθε 
επίπεδο. Οι απαντήσεις όμως των αδύνατων μαθητών στα έντυπα των προβλημάτων 
δεν δικαιολογούσαν συνέντευξη καθώς αυτοί είτε δεν έγραψαν τίποτε είτε έκαναν 
τυχαίες πράξεις. Έτσι οι συνεντεύξεις περιορίστηκαν σε μαθητές του πρώτου 
επιπέδου(καλοί) και σε μαθητές του δευτέρου επιπέδου (μέτριοι). Η επιλογή των προς 
συνέντευξη μαθητών έγινε τυχαία. 

Συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις από 46 μαθητές του 1ου Πειραματικού 
Φλώρινας και από 45 μαθητές του Δημοτικού Βασιλικών.  

 
Τα Προβλήματα και η σκοπιμότητα της επιλογής τους 
Τα προβλήματα που πλειοδοτούν στα σημερινά σχολικά εγχειρίδια είναι κυρίως 

προβλήματα εφαρμογής της ήδη διδαγμένης θεωρίας, περιέχουν δυσκολίες στο 
λεξιλόγιο, αναφέρονται συνήθως σε καταστάσεις από την κοινωνική ζωή των 
ενηλίκων και όχι από τον κοινωνικό περίγυρο των μαθητών σε πολλές μάλιστα 
περιπτώσεις έρχονται σε αντιπαράθεση με την άτυπη καθημερινή γνώση των νεαρών 
μαθητών. Επιπλέον αυτοί φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με συγκεκριμένες 
πρακτικές επίλυσης όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο της τυπολογίας του 
σχολείου. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του διδακτικού συμβολαίου που ισχύει 
σχεδόν σε κάθε μαθητική τάξη, κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, οι 
μαθητές : 

 
• Θεωρούν ότι κάθε πρόβλημα επιδέχεται μία και μοναδική λύση που είναι 

πάντα αριθμητική και μάλιστα για να φτάσουν σ΄ αυτή χρειάζεται απλώς να 
χρησιμοποιήσουν όλα τα προτεινόμενα δεδομένα χρησιμοποιώντας κάποια 
από τις γνωστές «τέσσερις» πράξεις. 

• Τείνουν να χρησιμοποιούν ορισμένες στρατηγικές που εξαρτώνται μόνο από 
τους δοσμένους αριθμούς αγνοώντας το νοηματικό περιεχόμενο του 
προβλήματος.18 

 
Από την άλλη πλευρά, τα ρεαλιστικά προβλήματα έχουν πολύ περιορισμένη 

θέση στα σχολικά εγχειρίδια19 και η επίλυσή τους προϋποθέτει αφενός χρήση 
ποικιλίας στρατηγικών επίλυσης,  και αφετέρου «προτρέπει» τους μαθητές να 
αγνοήσουν τους κανόνες του διδακτικού συμβολαίου που συνήθως εφαρμόζεται στις 
σχολικές τάξεις και να σταθούν απέναντι σε αυτά με ερευνητική και κριτική διάθεση.   

                                                 
18 Πατρώνης Τ., «Περί “σκοτεινών φόνων” και άλλων προβληματικών καταστάσεων», σελ. 19, Εκδ. 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα 1998. 
19 Κόσυβας Γ., «Η Πρακτική του Ανοιχτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο», σελ. 35, Gutenberg, 
Αθήνα 1996. 
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Για την διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τρία (3) 
προβλήματα που αντιστοιχούν στις παραπάνω διαπιστώσεις. Για τον έλεγχο της 
λειτουργικότητας των προβλημάτων, αρχικά αυτά δόθηκαν δύο βδομάδες πριν την 
διεξαγωγή της έρευνας στο ένα τμήμα της Γ΄ τάξης του Πειραματικού της Φλώρινας. 
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκαν ορισμένα προβλήματα 
αναφορικά με το ύψος των αριθμών που χρησιμοποιήθηκαν αναλογικά με την τάξη 
και τα οποία πιθανώς να αποπροσανατόλιζαν τα αποτελέσματα της έρευνας. 
Λαμβάνοντας υπόψη και αυτά τα δεδομένα καθορίστηκε η τελική μορφή των 
προβλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
1ο Πρόβλημα 

Πηγαίνοντας σε ένα μικρό χωριό ο Αη – Βασίλης κουβαλά μαζί του 7 σακούλες με 
παιχνίδια. Στην κάθε σακούλα έχει μέσα 18 παιχνίδια20. Πόσα παιχνίδια θα μοιράσει 
στο χωριό αυτό; 
 
Το πρόβλημα επιλέχτηκε για να αναδειχθούν οι πιθανές άτυπες στρατηγικές επίλυσης 
που χρησιμοποιούν οι μαθητές σε ένα πρόβλημα που λύνεται με πολλαπλασιασμό, 
καθώς οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Πειραματικού δεν είχαν διδαχθεί τον κλασικό 
αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού στο δεδομένο χρονικό σημείο (Δεκέμβριος) της 
σχολικής χρονιάς σε αντίθεση με τους μαθητές του Σχολείου Β. Επιπλέον η θεματική 
του προβλήματος είναι από τις εμπειρίες των παιδιών και μάλιστα χρονικά επίκαιρη 
αφού δίνεται λίγο πριν τις γιορτές. 
 

 

2ο Πρόβλημα 
Ο γυμναστής του σχολείου ζήτησε σχοινάκια 3 μέτρων για το μάθημα της γυμναστικής. 
Για τον σκοπό αυτό ο διευθυντής αγόρασε σχοινί μήκους 29 μέτρων21. Πόσα σχοινάκια 
μπορούν να κοπούν; 
 
Το πρόβλημα επιλέχτηκε για να αναδειχθούν οι πιθανές άτυπες στρατηγικές επίλυσης 
(για παράδειγμα διαδοχικές αφαιρέσεις) που χρησιμοποιούν οι μαθητές σε ένα 
πρόβλημα που λύνεται με διαίρεση, καθώς οι μαθητές της Γ΄ τάξης στο δεδομένο 
χρονικό σημείο (Δεκέμβριος) της σχολικής χρονιάς δεν έχουν ακόμα διδαχθεί 
συστηματικά τον αλγόριθμο της διαίρεσης (ιδιαίτερα) με κρατούμενο. Επιπλέον η 
λύση του προβλήματος με ατελή διαίρεση επιλέχτηκε σκόπιμα για να καταγραφούν οι 
τρόποι διαχείρισης του υπολοίπου από του μαθητές. Η θεματική του προβλήματος 
είναι από την σχολική ζωή και άρα οικεία στους μαθητές.  
 
 

3ο Πρόβλημα 
Ο καλύτερος χρόνος του Κώστα στο δρόμο των 50 μέτρων είναι 9 δευτερόλεπτα. Πόσο 
χρόνο θα χρειαστεί για να τρέξει 200 μέτρα22; 

                                                 
20 Στο αρχικό πρόβλημα τα «παιχνίδια» ήταν 24. Στην προέρευνα όμως διαπιστώθηκαν προβλήματα 
που είχαν να κάνουν με την υπέρβαση της 20άδας και προτιμήθηκε να διευκολυνθούν οι μαθητές με 
έναν μικρότερο αριθμό. 
21 Στο αρχικό πρόβλημα το «σχοινί» ήταν 50 μέτρων. Στην προέρευνα όμως διαπιστώθηκε αδυναμία 
των μαθητών να ολοκληρώσουν σωστά διαδοχικές αφαιρέσεις ή προσθέσεις έως το 50, γι’ αυτό 
προτιμήθηκε ένας μικρότερος αριθμός. 
22 Στο αρχικό πρόβλημα η απόσταση που δόθηκε ήταν 400 μέτρα, θεωρήθηκε όμως περιττή δυσκολία 
και έτσι προτιμήθηκαν τελικά τα 200 μέτρα.  
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Είναι ένα κλασικό ρεαλιστικό πρόβλημα στο οποίο ως δεκτή απάντηση θα έπρεπε να 
θεωρηθεί κάθε αριθμός πλέον των 36 sec, καθώς στην πραγματικότητα είναι αδύνατο 
ο μαθητής να τρέξει με την μέγιστη ταχύτητά του και τα τέσσερα  50άρια της 
απόστασης. Επιλέχθηκε για να ελεγχθεί, κατά πόσο οι μαθητές είναι ικανοί να «απο-
μαθηματικοποιήσουν» ένα πρόβλημα και να διεισδύσουν στο νόημά του, επιλύοντάς 
το με όρους πραγματικής ζωής. 
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2.3. Αποτελέσματα 
 
1ο Πρόβλημα 
 
Από τις απαντήσεις των μαθητών στο Πρόβλημα 1 φαίνεται ότι 21 μαθητές του 

1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (στο εξής σχολείο Α) από τους 46 
(45,7%) έφτασαν στην σωστή λύση του προβλήματος απαντώντας ότι ο Αη-Βασίλης 
θα μοιράσει 126 παιχνίδια στο χωριό. Αντίστοιχα από τους 45 μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών (στο εξής σχολείο Β) την σωστή λύση βρήκαν 19 
μαθητές (42,2%). 

ΣΧΟΛΕΙΟ Β

 
Ενδιαφέρον έχει να δούμε τις στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος που 
χρησιμοποίησαν οι μαθητές που έλυσαν σωστά το πρόβλημα, ανά σχολείο. 
 
Έτσι για το σχολείο Α:  
Οι 21 μαθητές που απάντησαν σωστά, για να φτάσουν στη λύση ακολούθησαν τις πιο 
κάτω στρατηγικές: 
• τον κλασικό κάθετο αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού  (1 μαθητής) 
• 18Χ7=126     (7 μαθητές) 
• 7Χ10=70  και 8Χ7=56 οπότε 70+56=126   (7 μαθητές) 
• οριζόντια ή κάθετη πρόσθεση 18+18+18+18+18+18+18=126   (3 μαθητές) 
• λύση με χρήση σχεδίου    (3 μαθητές). 
 
Για το σχολείο Β: 
Και οι 19 μαθητές που απάντησαν σωστά, για να φτάσουν στη λύση ακολούθησαν 
μία και μοναδική στρατηγική, αυτή του κλασικού κάθετου αλγόριθμου του 
πολλαπλασιασμού  18Χ7=126. 
 
 
Συνολικά - ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα - προσπαθώντας να επιλύσουν το 
Πρόβλημα 1, οι μαθητές του πειράματος ακολούθησαν τις παρακάτω στρατηγικές:  
 
Οι 46 μαθητές του σχολείου Α: 
• τον κλασικό κάθετο αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού  (5 μαθητές) 
• 18Χ7        (16 μαθητές) 
• 7Χ10=70  και 8Χ7=56 οπότε 70+56=126   (7 μαθητές) 

ΣΧΟΛΕΙΟ Α

54,3%

45,7%

ΣΩΣΤΕΣ 
ΛΑΘΟΣ 

57,8%

42,2%

ΣΩΣΤΕΣ 
ΛΑΘΟΣ 

 14



• οριζόντια ή κάθετη πρόσθεση 18+18+18+18+18+18+18=126   (3 μαθητές) 
• λύση με χρήση σχεδίου    (3 μαθητές)  
• κάθετη ή οριζόντια πρόσθεση των αριθμών του προβλήματος   18 +7=25   

(8 μαθητές) 
• τυχαίες πράξεις (140+40=180 ή 7-18=26), κείμενο ή δεν έγραψαν τίποτε  

(4 μαθητές).  
 
 
 Οι 45 μαθητές του σχολείου Β: 
• τον κλασικό κάθετο αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού  (31 μαθητές) 
• 18Χ7        (3 μαθητές) 
• λύση με χρήση σχεδίου  (1 μαθητής) 
• κάθετη ή οριζόντια πρόσθεση 18 +7=25   (4 μαθητές) 
• διαίρεση 18: 7    (3 μαθητές) 
• αφαίρεση 18-7=11   (2 μαθητές) 
• τυχαίο κείμενο    (1 μαθητής)          
 

 
2ο Πρόβλημα    
 
Στο Πρόβλημα 2 θεωρήσαμε ως σωστή απάντηση την εξής: «θα κοπούν 9 

σχοινάκια των 3 μ. και 1 των 2μ.». Ως σωστή θεωρήσαμε και οποιαδήποτε άλλη 
διαχείριση του υπολοίπου. 
 Έτσι από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι από τους 46 μαθητές 
του σχολείου Α οι 10 απάντησαν σωστά (21,7%). Αντίστοιχα στο σχολείο Β 
απάντησαν σωστά 5 μαθητές από τους 45 που συμμετείχαν στο πείραμα (11,1%) και 

από αυτούς μόνο οι 2 επεξηγούν με ακρίβεια την τύχη του υπολοίπου: «θα κόψει 10 
σχοινάκια αλλά το τελευταίο θα είναι 2 μ.» και «θα κόψει 9 σχοινάκια και θα 
περισσέψουν 2μ. που θα τα πετάξουν γιατί ο γυμναστής θέλει να είναι των 3μ.».   

ΣΧΟΛΕΙΟ Α

21,7%
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Ας δούμε τώρα τις στρατηγικές επίλυσης που ακολούθησαν οι μαθητές των δύο 

σχολείων για να φτάσουν στην σωστή απάντηση. 
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Οι 10 μαθητές του Σχολείου Α: 
 29:3=9  (4 μαθητές) 
 9Χ3=27  (4 μαθητές) 
 3+3+3+3+3+3+3+3+3+2=29  (2 μαθητές) 

 
Οι 5 μαθητές του Σχολείου Β: 

 3+3+3+3+3+3+3+3+3+2=29  (3 μαθητές) 
 Διαδοχικές κάθετες αφαιρέσεις του 3 με αρχικό μειωτέο το 29 (1 μαθητής) 
 29:3 με τον κλασικό αλγόριθμο της διαίρεσης (1 μαθητής) 

 
Ανεξάρτητα από το αν έφτασαν στην λύση του προβλήματος ή όχι, οι μαθητές των 
δύο σχολείων χρησιμοποίησαν τις παρακάτω στρατηγικές επίλυσης: 
 
Οι 46 μαθητές του Σχολείου Α: 

 29:3=9 (12 μαθητές από τους οποίους μόνο 4 σχολιάζουν το υπόλοιπο ενώ οι 
υπόλοιποι απαντούν ότι «θα κοπούν 9 σχοινάκια» χωρίς άλλη διευκρίνιση) 

 3+3+3+3+3+3+3+3+3+2=29 (6 μαθητές από τους οποίους, μόνο οι 2 
απαντούν σωστά ενώ οι υπόλοιποι 4 απαντούν ότι «θα κοπούν 29 σχοινάκια») 

 9Χ3=27 (5 μαθητές από τους οποίους οι 4 απαντούν σωστά ενώ  ο ένας(1) 
απαντάει ότι «θα κοπούν 27 σχοινάκια») 

 29:3=27  (5 μαθητές) 
 29:3 με άλλο λανθασμένο πηλίκο (4 μαθητές) 
 3:29 (2 μαθητές) 
 29+3=32 (5 μαθητές) 
 29–3=26 (1 μαθητής) 
 29Χ3=9 (1 μαθητής) 
 10:3=30 (3 μαθητές) 
 άλλες τυχαίες πράξεις (2 μαθητές) 

 
Οι 45 μαθητές του Σχολείου Β ακολούθησαν τις πιο κάτω στρατηγικές: 

 3+3+3+3+3+3+3+3+3+2=29 (7 μαθητές από τους οποίους οι 3 απαντούν 
σωστά, άλλοι 3 απαντούν ότι «θα κοπούν 29 σχοινάκια» και 1 μαθητής 
σταματά την πρόσθεση ως το 27 απαντώντας ότι «θα κοπούν 27 σχοινάκια») 

 κάθετη πρόσθεση του 3 (Χ9 φορές) (2 μαθητές: ο ένας απάντησε ότι «θα 
κοπούν 2 σχοινιά» και ο άλλος ότι «θα κοπούν 29») 

 διαδοχικές κάθετες αφαιρέσεις του 3 με αρχικό μειωτέο το 29 και τελικό 
υπόλοιπο 2 (12 μαθητές από τους οποίους μόνο ο ένας (1) απαντά σωστά ενώ 
οι υπόλοιποι απαντούν είτε ότι «θα κοπούν 10 ή 9 σχοινιά» χωρίς να 
σχολιάσουν το υπόλοιπο, είτε ότι «θα κοπούν 2 σχοινιά (το υπόλοιπο)», είτε 
δεν απαντούν καθόλου 

 τον κλασικό αλγόριθμο της διαίρεσης (5 μαθητές από τους οποίους μόνο ο 
ένας (1) τον εκτέλεσε σωστά και έφτασε στην λύση) 

 29–3=26 με τον κάθετο ή οριζόντιο τρόπο(5 μαθητές) 
 3+3+…(29 φορές)…+3=87 (3 μαθητές) 
 9Χ3=27 χωρίς απάντηση(1 μαθητής) 
 10Χ3=30 με τον κάθετο τρόπο χωρίς απάντηση (1 μαθητής) 
 28+1=29 (1 μαθητής) 
 δεν έγραψαν τίποτε (8 μαθητές) 
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3ο  Πρόβλημα    
 
Στο 3ο Πρόβλημα που δόθηκε στους μαθητές των σχολείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για το πείραμα, θεωρήσαμε ως σωστή απάντηση κάθε αριθμό 
πλέον των 36 sec. Το πρόβλημα αποδείχτηκε από την προέρευνα αρκετά δύσκολο,  
γι΄ αυτό αρχικά επεξηγήθηκε ξανά στους μαθητές η έννοια του χρόνου και ειδικά του 
δευτερολέπτου και στην συνέχεια οι μαθητές υποβοηθήθηκαν να κατανοήσουν την 
απόσταση των 200 μέτρων ως 4 συνεχόμενα 50άρια. 

 
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι από τους 46 μαθητές 

του Σχολείου Α  οι 7 απάντησαν σωστά : 
 

 3 μαθητές έκαναν 4Χ9=36 και απάντησαν ότι 36 sec θα είναι ο 
καλύτερος δυνατός23 χρόνος του Κώστα  στα 200μ. χωρίς όμως να 
διευκρινίσουν αν αυτός είναι εφικτός στην πραγματικότητα και 

 4 μαθητές έκαναν 9+10+11+12=42 δικαιολογώντας την απάντησή τους 
ότι ανά 50 μ. ο Κώστας θα κουραζόταν όλο και περισσότερο και άρα θα 
διέτρεχε το κάθε επόμενο 50άρι σε μεγαλύτερο χρόνο κατά 1 sec από το 
προηγούμενο. 

 
Οι υπόλοιποι μαθητές ακολούθησαν τις εξής στρατηγικές : 

 4Χ9=36 έκαναν 16 μαθητές απαντώντας ότι θα χρειαστεί 36sec 
 9+9+9+9=36  1 μαθητής απαντώντας ότι θα χρειαστεί 36sec 
 9+9+9=27  1 μαθητής 
 4Χ9=36 έκαναν 7 μαθητές απαντώντας ότι θα χρειαστεί 36 μέτρα 
 τυχαίους ή λανθασμένους πολλαπλασιασμούς (4Χ9=48, 4Χ9=32, 

4Χ2=30, 3Χ9=27, 50Χ9=42) 5 μαθητές 
 πρόσθεση (200+50+9=259, 200+50=250, 250+9=259) 3 μαθητές 
 διαίρεση (50:9=19, 70:7=10, 50:9=5, 50:5=55) 4 μαθητές 
 δεν έγραψαν τίποτε 2 μαθητές 

 
 

Από τους  45 μαθητές του Σχολείου Β κανένας  δεν έφτασε στην ρεαλιστική 
λύση του προβλήματος όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, με την πλειοψηφία των 
μαθητών να απαντάει ότι θα χρειαστεί 36 sec. Στις συνεντεύξεις που ακολούθησαν 
τον πειραματισμό οι μαθητές  σε σχετική ερώτηση απάντησαν : «δεν είμαι σίγουρος 
για το 36 γιατί μπορεί να κουραστεί», «λογικά θα κάνει παραπάνω από 36 γιατί θα 
κουραστεί, αλλά η πράξη βγάζει 36» και «δεν το σκέφτηκα ότι θα κουραζόταν γιατί δεν 
κάνουμε τέτοια προβλήματα». 

Πιο συγκεκριμένα οι 45 μαθητές του Σχολείου Β ακολούθησαν τις παρακάτω 
στρατηγικές στην προσπάθειά τους να επιλύσουν το Πρόβλημα 3 : 

 4Χ9=36  22 μαθητές που απάντησαν ότι θα χρειαστεί 36 sec 
 4X9=36  4 μαθητές που απάντησαν ότι θα χρειαστεί 36 μέτρα 
 50Χ9=450  2 μαθητές 

                                                 
23 Η απάντηση «καλύτερος δυνατός χρόνος» μας υποχρέωσε να δεχθούμε ως ορθή την συγκεκριμένη 
απάντηση καθώς υποδηλώνει ίσως ότι δεν είναι και οπωσδήποτε εφικτός . 
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 50+9=59  2 μαθητές 
 50+9=59 και 200-59=λάθος υπόλοιπο  3 μαθητές 
 50-9=41 και 200-41=169  1 μαθητής 
 4Χ9=36 και 200-50=70  1 μαθητής 
 200+50+9=259  3 μαθητές 
 50+50+50+50=200  1 μαθητής 
 4Χ50=200  1 μαθητής 
 200Χ9=1800  1 μαθητής 
 200:9=18  1 μαθητής 
 δεν έγραψαν τίποτε 3 μαθητές 
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2.4. Συνεντεύξεις 
 

Για την περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου σκέψης των μαθητών κλήθηκαν 5 
μαθητές από το Σχολείο Α και 3 από το Σχολείο Β σε ατομικές συνεντεύξεις 
προκειμένου να διευκρινίσουν τις  επιλογές τους σχετικά με την διαδικασία επίλυσης 
που ακολούθησαν κατά την λύση των προβλημάτων. Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά 
τις 5 συνεντεύξεις που πήραμε από τους μαθητές του σχολείου Α και περιληπτικά τις 
απόψεις των μαθητών από το Σχολείο Β. 

 
Συνέντευξη 1  (Φώτης) 
 

Πρόβλημα 1 
(Έκανε: 7Χ10=70,  7Χ8=56 χωριστά και τέλος 7Χ18=126) 
 
Ερευνητής: Τι έκανες για να λύσεις το πρόβλημα; 
Φώτης: Το έλυσα με πολλαπλασιασμό γιατί ξέρουμε ότι η κάθε σακούλα έχει μέσα       
18 παιχνίδια. 
Ε: Πώς έκανες τον πολλαπλασιασμό; 
Φ: Έκανα χωριστά 7Χ10=70 και 7Χ8=56 και μετά τα πρόσθεσα. Το έκανα έτσι γιατί 
δεν έχουμε μάθει τον κάθετο πολλαπλασιασμό. 
Ε: Ναι αλλά την πρόσθεση δεν την έγραψες; 
Φ: Την έκανα με το μυαλό μου. 
 
Πρόβλημα 2 
(Έκανε: 29:3=9) 
 
Ε: Γιατί έκανες διαίρεση; 
Φ: Επειδή θέλουμε να το χωρίσουμε το σχοινί κι όταν θέλουμε να χωρίσουμε κάτι 
κάνουμε διαίρεση. 
Ε: Πόσο κάνει η διαίρεση 29:3; 
Φ: Κάνει 9 και περισσεύουν 2. 
Ε: Τα 2 μέτρα που περισσεύουν τι λες ότι θα τα κάνουν; 
Φ: Να αγοράσουν κι άλλο 1 μέτρο, να το δέσουν και να φτιάξουν έτσι άλλο ένα 
σχοινάκι 3 μέτρων. 
 
Πρόβλημα 3 
(Έκανε :  4Χ9=36) 
 
Ε: Γιατί κάνεις 4 φορές το 9; 
Φ: Γιατί το 200άρι έχει 4 50άρια. 
Ε: Πόσο χρόνο λες ότι θα κάνει για το κάθε 50άρι; 
Φ: Από 9 δευτερόλεπτα. 
Ε: Είναι δυνατόν να τρέχει στον καλύτερό του χρόνο όλα τα 50άρια; 
Φ: …….όχι. 
Ε: Αφού δεν είναι δυνατό, ποια νομίζεις ότι θα ήταν πιο λογική απάντηση σ’ αυτό το 
πρόβλημα; 
Φ: Λίγο πιο πάνω από τα 36 δευτερόλεπτα. Μάλλον 40 δευτερόλεπτα. 
Ε: Και πώς θα το δικαιολογούσες τότε; 
Φ: Ότι όσο πάει θα κουράζεται και πιο πολύ. 
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Συνέντευξη 2 (Ζωή) 

 
Πρόβλημα 1 
(Έλυσε ως εξής: 10Χ7=70 και 8Χ7=56. Τέλος έκανε κάθετη πρόσθεση 70+56=126) 
 
Ερευνητής: Πώς έλυσες το πρόβλημα; 
Ζωή:  Με πολλαπλασιασμό. Έκανα χωριστά τις δεκάδες και τις μονάδες επί 7. 
Ύστερα τα πρόσθεσα. 
Ε: Γιατί έκανες πολλαπλασιασμό; 
Ζ: Γιατί γνωρίζουμε την μία σακούλα. Δηλαδή πόσα παιχνίδια περιέχει. 
 
Πρόβλημα 2 
(Έλυσε ως εξής: 9Χ3=27 και έγραψε ότι περίσσεψαν 2) 
 
Ε: Πώς σκέφτηκες για να λύσεις το πρόβλημα; 
Ζ: Είπα 9 φορές το 3 που κάνει 27 και ως το 29 μένουν 2. Έτσι είπα ότι έκοψε 9 
σχοινάκια και του περίσσεψαν 2 μέτρα. 
 
Πρόβλημα 3 
(Έκανε οριζόντια πρόσθεση: 9+10+11+12=42. Πάνω από τον κάθε προσθετέο έγραφε 
1ο 50άρι, 2ο 50άρι, 3ο 50άρι, 4ο 50άρι αντίστοιχα) 
 
Ε: Γιατί έκανες πρόσθεση; 
Ζ: Χώρισα τα 200 μέτρα σε 4 50άρια. Σκέφτηκα ότι το πρώτο θα το κάνει 9 
δευτερόλεπτα. Το δεύτερο 10 δευτερόλεπτα επειδή κουράστηκε κάπως, το τρίτο 11 
και το τέταρτο 12 δευτερόλεπτα. 
Ε: Θα μπορούσε να τα τρέξει τα 50άρια σε διαφορετικούς χρόνους από αυτούς που 
διάλεξες; 
Ζ: Ναι θα μπορούσε. Ας πούμε το τέταρτο να το κάνει σε 13 δευτερόλεπτα. Πάντως 
εγώ έτσι νόμισα. 
Ε: Ωραία, και ύστερα τι έκανες; 
Ζ: Ύστερα τα πρόσθεσα και βρήκα 42 δευτερόλεπτα. 
Ε: Αν κάποιος μαθητής απαντούσε 43 δευτερόλεπτα τι λες; Θα έπρεπε να δεχθούμε 
ως σωστή την απάντησή του; 
Ζ: Ναι, κι αυτή σωστή είναι. 
 
 

Συνέντευξη 3  (Κωστής) 
 
Πρόβλημα 1 
(Επέλεξε οριζόντια πρόσθεση  18+18+18+18+18+18+18=126) 
 
Ερευνητής: Πες μας τι έκανες για να το λύσεις. 
Κωστής: Έκανα τα 7 18άρια πρόσθεση και βγήκε 126. 
Ε: Τι αντιπροσωπεύει το κάθε 18άρι; 
Κ: Είναι 18 παιχνίδια. 
Ε: Θα μπορούσε να το λύσεις και με άλλο τρόπο; 
Κ: Ναι. Να πω 7 φορές το 18. 
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Πρόβλημα 2 
(Έγραψε: 29:3=27 και 2,    3Χ9=27  και 27+2=29) 
 
Ε: Πες μας πως σκέφτηκες. 
Κ: Είπα 29 δια του 3. 
Ε: Γιατί δια; 
Κ: Γιατί μοιράζω. 
Ε: Και πόσο κάνει; 
Κ: Κάνει 27 και 2. Δεν πάει ακριβώς. 
Ε: Αυτό είναι το πηλίκο της διαίρεσης; 
Κ: Ναι γιατί 3Χ9=27. 
Ε:  Αυτό είναι το γινόμενο του 3Χ9. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 29:3 πόσο είναι; 
Κ: …...είναι 9. 
Ε: Άρα πόσα σχοινάκια έκοψε; 
Κ; Έκοψε 9 σχοινάκια και περίσσεψαν 2 σχοινάκια. 
Ε: Σχοινάκια είναι τα 2 που περίσσεψαν; 
Κ: Όχι μέτρα. 
 
 
Πρόβλημα 3 
(Έγραψε: 50+50+50+50=200  και  4Χ9=36. Στην απάντησή του έγραψε ότι θα κάνει 
36 μέτρα). 
 
Ε:  Πώς σκέφτηκες σ’ αυτό το πρόβλημα; 
Κ: Είπα ότι τα 200 μέτρα είναι 4 50άρια. Άρα αφού το 1 50άρι το κάνει σε 9 
δευτερόλεπτα, τα 4 50άρια θα τα κάνει σε 4Χ9=36. 
Ε:  Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσες να λύσεις το ίδιο πρόβλημα; 
Κ: Να πω 9+9+9+9=36. 
Ε:  Σωστά. Γιατί όμως στην απάντησή σου έγραψες ότι «θα τρέξει 36 μέτρα»; 
Κ:  Α…λάθος. 36 δευτερόλεπτα.. 
Ε:  Είσαι σίγουρος ότι το κάθε 50άρι θα το έτρεχε στον καλύτερό του χρόνο, δηλαδή 
σε 9 δευτερόλεπτα; Αν τον βάζαμε να τρέξει 1000 50άρια, και το τελευταίο θα 
μπορούσε να το τρέξει σε 9 δευτερόλεπτα; 
Κ: Όχι, θα κουραζόταν κάποια στιγμή. 
Ε:  Άρα πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για το κάθε επόμενο 50άρι; 
Κ:  Θα κατέβαινε ίσως. 
Ε:  Δηλαδή; 
Κ:  Θα έκανε το πρώτο 9, το δεύτερο 8, το τρίτο 7 και το τέταρτο  6. 
Ε:  Κι αν είχε κι άλλα 6 50άρια, το τελευταίο σε πόσο χρόνο θα το έκανε; Σε μηδέν 
χρόνο; 
Κ:  Μμμ…..ανάποδα είναι. Πρώτα θα ‘τρεχε σε 9, μετά σε 10, μετά σε 11 και τέλος 
σε 12 δευτερόλεπτα. 
Ε: Τότε πόσο χρόνο θα χρειαστεί; 
Κ: 42 δευτερόλεπτα. 
Ε:  Στα Μαθηματικά όμως 4Χ9 κάνει 36 δευτερόλεπτα. Είναι τελικά αυτός ο αριθμός 
μια λογική απάντηση στο δικό μας πρόβλημα; 
Κ:  Όχι. Πιο λογική είναι το 42 δευτερόλεπτα. 
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Συνέντευξη 4 (Γιάννης) 
 
Πρόβλημα 1 
(Ο Γιάννης έκανε τον κάθετο αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού 18Χ7 και βρήκε 66). 
 
 Ερευνητής: Γιάννη διάλεξες να λύσεις το πρόβλημα πολλαπλασιασμό. Γιατί; 
Γιάννης: …….. 
Ε: Εξήγησέ μας πώς έκανες τον πολλαπλασιασμό. 
Γ: Είπα 7Χ8=56, γράφουμε το 6 και κρατούμε το5. Μετά είπα 5 και 1 κάνει 6. Άρα 
66. 
Ε: Μάθατε τον κάθετο τρόπο του πολλαπλασιασμού; 
Γ: Όχι, τον ξέρω από μόνος μου. 
Ε: Πώς αλλιώς θα μπορούσες να λύσεις το πρόβλημα; 
Γ: Με αφαίρεση……….όχι με πρόσθεση. 
Ε: Τι θα προσθέσεις; 
Γ: Το 18  7 φορές. 
Ε: Πολύ σωστά. 
 
Πρόβλημα 2 
(Επέλεξε τον εξής τρόπο: 3+3+3+3+3+3+3+3+3+2=29, στην απάντησή του όμως 
είπε ότι θα κοπούν 29 σχοινάκια) 
 
Ε: Πώς έλυσες το πρόβλημα; 
Γ: Πρόσθετα κάθε φορά το 3 και κρατούσα στο μυαλό μου το άθροισμα ώσπου να 
φτάσω στο 29. Στο τέλος πρόσθεσα το 2, αφού από το 27 ως το 29 θέλει άλλα 2. 
Ε: Πόσα σχοινάκια θα κοπούν τελικά; 
Γ: …….. 
Ε: Μήπως όσα είναι τα 3άρια της πρόσθεσης; 
Γ: (Αφού τα μετράει) 9 σχοινάκια. 
Ε: Με το 2 τι θα κάνουμε. Τι είναι αυτό; 
Γ: Περισσεύει. 
Ε: Είναι κι αυτό σχοινάκι. Τι θα το κάνουν; 
Γ: Θα το αφήσουν. 
 
 
Πρόβλημα 3 
(Έλυσε το πρόβλημα κάνοντας 3Χ9=27) 
 
Ε: Γιατί έκανες 3 φορές το 9; 
Γ: …… 
Ε: Τα 200 μέτρα πόσα 50άρια έχουν; 
Γ: Τρία; 
(Αφού μετρούμε μαζί 50+50+50+50 φτάνουμε στο 200). 
Ε: Άρα πόσα 50άρια έχουν τα 200 μέτρα; 
Γ: Τέσσερα  50άρια. 
Ε: Άρα πόσες φορές το 9 πρέπει να κάνουμε; 
Γ: 4 φορές. 
Ε: Πόσο κάνει 4Χ9; 
Γ: 36. 
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Ε: Σωστά. Για να δούμε όμως απαντάμε σωστά με αυτό το νούμερο στην ερώτηση 
του προβλήματος; Εσύ πώς θα απαντούσες; 
Γ: Θα χρειαστεί 36 δευτερόλεπτα. 
Ε: Το κάθε 50άρι σε πόσο χρόνο θα το κάνει; 
Γ: Σε 9 δευτερόλεπτα. 
Ε: Το πρώτο 50άρι; 
Γ: Σε 9 δευτερόλεπτα. 
Ε: Το δεύτερο 50άρι; 
Γ: ……….. 
(Επαναλαμβάνεται η ερώτηση 3 φορές) 
Γ: Σε 10 δευτερόλεπτα. 
Ε: Γιατί σε 10; 
Γ: Γιατί θα κουράζεται. 
Ε: Το τρίτο 50άρι; 
Γ: Σε 11 δευτερόλεπτα. 
Ε: Το τέταρτο. 
Γ: Σε 12. 
Ε: Άρα σε πόσο χρόνο θα τρέξει και τα 4 50άρια, δηλαδή τα 200 μέτρα; 
(Προσθέτει με το μυαλό του και με τη βοήθειά μας) 
Γ: Σε 42 δευτερόλεπτα. 
Ε: Τι θα απαντούσες τελικά; 
Γ: Ότι θα χρειαστεί 42 δευτερόλεπτα γιατί όσο προχωράει θα κουράζεται. 
 
 
 
 

Συνέντευξη 5 (Νίκος) 
 
Πρόβλημα 1 
(Έλυσε το πρόβλημα κάνοντας κάθετη πρόσθεση: 18+7=25) 
 
Ερευνητής: Τι έκανες για να λύσεις το πρόβλημα; 
Νίκος: Έκανα πρόσθεση 18+7 και κάνει 25. 
Ε: Το 18 τι εκφράζει; 
Ν: Παιχνίδια. 
Ε: Το 7 τι είναι; 
Ν: Σακούλες. 
Ε: Μπορούμε να προσθέσουμε σακούλες με παιχνίδια; 
Ν: Όχι. 
Ε: Άρα μήπως έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο; 
(Σχεδιάσαμε 7 σακούλες και βάλαμε στην καθεμία τον αριθμό 18) 
Ν: Να προσθέσουμε 18+18+18+18+18+18+18    εφτά φορές. 
Ε: Σωστά. Και πόσο κάνει; 
Ν: (Αφού τα προσθέτει κάθετα) 126. 
 
Πρόβλημα 2 
(Έκανε 29:3=27 και 2) 
 
Ε: Πες μας τι έκανες. 
Ν: Έκανα διαίρεση. 
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Ε: Γιατί; 
Ν: Γιατί το σχοινί έπρεπε να το μοιράσουμε και όταν μοιράζουμε κάνουμε διαίρεση. 
Ε: 29 δια 3 κάνει 27; 
Ν: ……..Όχι, 9 κάνει. 
Ε: Τι θα απαντήσουμε λοιπόν; 
Ν: Ότι μοίρασε 27 μέτρα και 2 μέτρα περίσσεψαν. 
Ε: Ναι, σε πόσα σχοινάκια μοίρασε αυτά τα 27 μέτρα; 
Ν: Σε 9 σχοινάκια. 
 
 
Πρόβλημα 3 
(Έκανε 50+50+50+50=200 και 4Χ9=36) 
 
Ε: Πώς σκέφτηκες; 
Ν: Χώρισα τα 200 μέτρα σε 50άρια και είναι τέσσερα. Άρα αφού στα 50 μέτρα θέλει 
9 δευτερόλεπτα, για να τρέξει τα τέσσερα 50άρια  θα θέλει 4Χ9=36. 
Ε: Σίγουρα θα χρειαζόταν 9 δευτερόλεπτα για να τρέχει το κάθε 50άρι; Δεν θα 
κουραζόταν καθόλου; 
Ν: …….. 
Ε: Εντάξει το πρώτο 50άρι ας πούμε ότι το κάνει σε 9 δευτερόλεπτα. Το δεύτερο; 
Ν: Σε 8 δευτερόλεπτα. 
Ε: Πιο γρήγορα θα τρέξει τώρα; 
Ν: Όχι, μάλλον σε 10 δευτερόλεπτα. 
Ε: Το τρίτο50άρι σε πόσο; 
Ν: Σε 11 δευτερόλεπτα. 
Ε: Και το τέταρτο 50άρι; 
Ν: Σε 12 δευτερόλεπτα. 
Ε: Άρα πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να τρέξει τα 200 μέτρα; 
Ν: (Τα προσθέτει) 42 δευτερόλεπτα. 
Ε: Μπορεί να είναι και περισσότερα; 
Ν: Μπορεί. 
 
 
 
Οι συνεντεύξεις των 3 μαθητών του Σχολείου Β και οι απαντήσεις που έδωσαν, 
κινήθηκαν στα ίδια περίπου πλαίσια με αυτές των προηγούμενων μαθητών. Οι πιο 
χαρακτηριστικές απαντήσεις ήταν για το Πρόβλημα 1 «έκανα πολλαπλασιασμό για να 
είναι πιο σύντομα», για το Πρόβλημα 2 «έκανα πρόσθεση γιατί δεν μάθαμε ακόμα 
πολύ καλά την διαίρεση» και για το Πρόβλημα 3 -στο οποίο κανείς από τους 45 υπό 
εξέταση μαθητές δεν έφτασε στην ορθή ρεαλιστική λύση-σε σχετικές ερωτήσεις, οι 
μαθητές είπαν τελικά: «δεν είμαι σίγουρος για το 36 γιατί μπορεί να κουραστεί», 
«λογικά θα κάνει παραπάνω από 36 γιατί μπορεί να κουραστεί» και ένας άλλος ότι 
«δεν σκέφτηκα ότι θα κουραζόταν γιατί δεν κάνουμε τέτοια προβλήματα». 
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2.5. Συμπεράσματα-Συζήτηση  
 
Χρησιμοποιώντας τις υποθέσεις-ερωτήματα που τέθηκαν προς επαλήθευση, ως 

πλαίσιο συζήτησης και ίσως διατύπωσης κάποιων συμπερασμάτων, προχωράμε στην 
συζήτηση των αποτελεσμάτων διευκρινίζοντας εξαρχής ότι οι όποιες διαπιστώσεις 
αφορούν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο δείγμα και στα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα  και κάθε γενίκευση είναι εκ των προτέρων παρακινδυνευμένη. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών στο Πρόβλημα 1 φαίνεται ότι υπάρχει μικρή 
διαφορά ως προς το ποσοστό επιτυχίας ανάμεσα στα δύο σχολεία καθώς το 45,7% 
των μαθητών του Σχολείου Α και το 42,2% των μαθητών του Σχολείου Β έφτασαν 
στην σωστή λύση του προβλήματος. Το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών του 
Πειραματικού σχολείου όμως μπορεί να χαρακτηριστεί εντυπωσιακό αφού αυτοί δεν 
έχουν διδαχθεί τον κλασικό κάθετο αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού σε αντίθεση με 
τους μαθητές του Σχολείου Β. Σημαντική διαφοροποίηση διαπιστώθηκε ως προς τις 
στρατηγικές επίλυσης που 
χρησιμοποιήθηκαν καθώς οι 
μαθητές του Σχολείου Α που 
έφτασαν στην λύση, 
χρησιμοποίησαν έξι διαφορετικές 
στρατηγικές ενώ πρέπει να 
επισημανθεί ότι τον κλασικό 
κάθετο αλγόριθμο  του 
πολλαπλασιασμού χρησιμοποίησε 
μόνο ένας μαθητής. Είναι 
προφανές ότι οι μαθητές είναι 
επηρεασμένοι από τις 
ιδιαιτερότητες της νέας 
διδασκαλίας που «επιβάλλει» την 
αναζήτηση ποικίλων μεθοδολογι-
κών διεξόδων κατά την λύση των προβλημάτων. Αντίστοιχα είναι εντυπωσιακό το 
γεγονός ότι οι μαθητές του Σχολείου Β  οδηγήθηκαν στη λύση του προβλήματος 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον γνωστό αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού ενώ 
χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι στις λύσεις των υπολοίπων μαθητών 
εμφανίζεται κάθε δυνατή πράξη ανάμεσα στα δεδομένα του προβλήματος πράγμα 
που μπορεί να εξηγηθεί ως απόρροια της κλασικής διδασκαλίας που αντιμετωπίζει 
την λύση προβλημάτων μόνο ως διαδικασία εμπέδωσης και εφαρμογής και δίνει 
έμφαση στην μηχανική εκμάθηση των τεσσάρων πράξεων.  

Στρατηγικές επίλυσης (Πρόβλημα 1)

Σχολείο Α
τον κλασικό κάθετο αλγόριθμο του
πολλαπλασιασμού (1 μαθητής)
18Χ7=126     (7 μαθητές)
7Χ10=70  και 8Χ7=56 οπότε
70+56=126   (7 μαθητές)
Οριζόντια ή κάθετη πρόσθεση
18+18+18+18+18+18+18=126 (3
μαθητές)
Λύση με χρήση σχεδίου (3 μαθητές).

Σχολείο Β
τον κλασικό κάθετο
αλγόριθμο του

πολλαπλασιασμού
18
Χ7

126
(19 μαθητές)

Στο Πρόβλημα 2 οι μαθητές του Σχολείου Α υπερτερούν σημαντικά στο 
ποσοστό επιτυχίας (21,7%) που είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο των μαθητών του 
Σχολείου Β (11,1%) που έλυσαν σωστά το πρόβλημα. Αν και οι μαθητές και των δύο 
σχολείων χρησιμοποίησαν ποικιλία στρατηγικών για να λύσουν το πρόβλημα, πρέπει 
να παρατηρήσουμε ότι κανένας από το Σχολείο Α δεν επέλεξε τον κλασικό αλγόριθμο 
της διαίρεσης, αφού άλλωστε δεν τον έχουν διδαχθεί συστηματικά, που προτίμησαν  
5 μαθητές του Σχολείου Β, με τον έναν όμως μόνο απ΄ αυτούς, να τον εκτελεί σωστά 
πράγμα που είναι εξηγήσιμο βέβαια από τη στιγμή που δεν έχουν κι εκείνοι διδαχθεί 
ακόμα τον αλγόριθμο της διαίρεσης με κρατούμενο. Ανεξάρτητα από την ορθότητα 
της τελικής λύσης καταγράφηκαν εικοσιένας (21) μαθητές του Σχολείου Α να έχουν 
επιλέξει την οριζόντια διαίρεση  29:3 και πέντε (5) τον οριζόντιο πολλαπλασιασμό 
9Χ3, γεγονός που αποδεικνύει την βαρύτητα που ίσως δίνεται στην εκτέλεση νοερών 
υπολογισμών κατά την διδασκαλία αλλά και ότι αντιλαμβάνονται τις δύο πράξεις ως 
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αντίστροφες. Οι μαθητές του Σχολείου Β αν και χρησιμοποίησαν στρατηγικές 
πρόσθεσης ή την διαδικασία διαδοχικών κάθετων αφαιρέσεων δεν μπόρεσαν να τις 
αξιοποιήσουν για να φτάσουν στην ορθή απάντηση γεγονός που μας κάνει να 
πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες στρατηγικές είναι αξιοποιήσιμες από τους μαθητές 
μόνο αν τα προβλήματα συνοδεύονται από κατάλληλο κάθε φορά εποπτικό  υλικό.  

Από τα αποτελέσματα που συγκεντρώσαμε για τα δύο πρώτα προβλήματα, 
αποδεικνύεται ότι  η πρώτη υπόθεση-ερώτημα της έρευνάς μας επαληθεύεται. 
Μπορούν δηλαδή σε ικανοποιητικό βαθμό οι μαθητές να επιλύουν προβλήματα 
πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης έστω κι αν δεν έχουν συστηματικά διδαχθεί τους 
αλγόριθμους των δύο πράξεων, καθώς είναι ικανοί να εφαρμόζουν εναλλακτικές 
στρατηγικές που μπορεί να τους οδηγήσουν στην λύση. Η διδασκαλία του 
αλγορίθμου από την άλλη πλευρά, αποδεικνύεται ότι από μόνη της δεν αρκεί, για να 
προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που υποβάλλονται στους μαθητές εκτός της ροής 
της καθιερωμένης ύλης. Μ΄ άλλα λόγια, αν τα προβλήματα δίνονται στους μαθητές 
ως συνέχεια της ήδη διδαγμένης θεωρίας, ως εφαρμογές, οι μαθητές το πιθανότερο 
είναι να τα καταφέρνουν, το ερώτημα όμως που μπαίνει είναι «πια είναι η αξία της 
εκμάθησης των τεσσάρων πράξεων όταν υπάρχει αδυναμία επιλογής της κατάλληλης 
πράξης για το κάθε πρόβλημα;». Μια νέα πρόταση διδασκαλίας που θα χρησιμοποιεί 
τη λύση προβλημάτων για την διδασκαλία των Μαθηματικών και όχι τα προβλήματα 
ως εργαλεία εμπέδωσης της θεωρίας, σε ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα του τύπου 
θεωρία-εμπέδωση χωρίς εκπλήξεις, ίσως να δίνει την απάντηση σε αυτό αλλά και σε 
άλλα σχετικά ερωτήματα. 

Αναφορικά με τη διαχείριση του υπολοίπου φαίνεται μια σαφής υπεροχή από 
τους μαθητές του Σχολείου Α (21,7% του συνόλου), που επεξηγούν με ακρίβεια αλλά 
και φαντασία την τύχη του: «μένει ένα σχοινί 2 μέτρων», «περίσσεψαν 2μ. σχοινί», 
«περίσσεψαν 2μ. που θα επιστραφούν» ή από μια συνέντευξη «θα αγοράσουν άλλο 
1μ. θα το δέσουν για να φτιάξουν άλλο ένα σχοινί». Αντίθετα μόνο 2 μαθητές από το 
Σχολείο Β (4,4% επί του συνόλου) επεξηγούν με ακρίβεια το υπόλοιπο που 
προκύπτει: «θα κόψει 10 σχοινάκια αλλά το τελευταίο θα είναι 2 μ.» και «θα κόψει 9 
σχοινάκια και θα περισσέψουν 2μ. που θα τα πετάξουν γιατί ο γυμναστής θέλει να είναι 
των 3μ.». Φαίνεται λοιπόν ότι οι μαθητές του Πειραματικού έχουν διαμορφώσει μια 
πιο μεθοδική και εύκαμπτη συμπεριφορά κατά την διαδικασία λύσης ενός 
προβλήματος, ενώ οι μαθητές που διδάσκονται με την κλασική διδασκαλία 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες σε παρόμοιες προβληματικές καταστάσεις αφού και το 
είδος των προβλημάτων που περιλαμβάνεται στα σημερινά σχολικά εγχειρίδια δεν 
βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και η απάντηση στο σχετικό δεύτερο ερώτημα-
υπόθεση φαίνεται να είναι πως, με την κλασική διδασκαλία και τα υφιστάμενα σχολικά 
εγχειρίδια Μαθηματικών, οι μαθητές δεν είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε 
προβληματικές καταστάσεις όπως το υπόλοιπο, καθώς είναι «εκπαιδευμένοι» να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με «μαθηματικές» λύσεις, ξεκομμένα από την 
πραγματική ζωή. 

Αναφορικά με το Πρόβλημα 3 τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 7 μαθητές του 
Σχολείου Α(15,2%) έφτασαν σε μια ρεαλιστική λύση του προβλήματος ενώ κανένας 
μαθητής του Σχολείου Β δεν τα κατάφερε. Η διαφορά στην επίδοση των δύο σχολείων 
μπορεί να εξηγηθεί κι εδώ, από τον τρόπο διδασκαλίας,  που στην περίπτωση του 
Πειραματικού διαμορφώνει μια συμπεριφορά κατά την επίλυση προβλημάτων που 
επιβάλλει την προσεκτική ανάγνωση και ανάλυση των δεδομένων ενός προβλήματος 
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και όχι την βιαστική απάντηση με μια πράξη, καθώς και την μεθοδική έρευνα για την 
εύρεση των λύσεων του προβλήματος.24  

Στο σύνολο πάντως του δείγματος των 91 μαθητών οι 53 (58,2%) έδωσαν ως 
τελική λύση τον αριθμό 36, αποτέλεσμα μάλλον αναμενόμενο, που επιβεβαιώνει την 
«υπόνοιά» μας όπως αυτή εκφράζεται με την τέταρτη υπόθεση-ερώτημα της 
παρούσας έρευνας, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του μαθητικού πληθυσμού 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα με έναν «μαθηματικό» τρόπο και δεν τα εξετάζει στο 

πλαίσιο της πραγματικής ζωής. Γι’ 
αυτό ασφαλώς και δεν ευθύνονται οι 
μαθητές οι οποίοι είναι 
συνηθισμένοι να λύνουν 
προβλήματα χωρίς ρεαλιστικό 
αντίκρισμα, στο πλαίσιο πάντα ενός 
διδακτικού συμβολαίου που 
κυριαρχεί, μονότονα σχεδόν, στο 
σύνολο των ελληνικών σχολικών 
τάξεων. Χαρακτηριστική ήταν η 
απάντηση μαθητή σε σχετική 
ερώτηση ότι «δεν το σκέφτηκα ότι θα 
κουραζόταν γιατί δεν κάνουμε τέτοια 
προβλήματα». 

Δεν θα πρέπει βέβαια να 
παραγνωριστούν και οι δυσκολίες 
που αντιμετώπισαν οι μαθητές στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορούν στην κατανόηση μάλλον δύσκολων για την 
ηλικία τους εννοιών και σχέσεων, όπως  «απόσταση-χρόνος», ή «ταχύτητα- 
επιβράδυνση» που αποδείχτηκε και από τις συνεντεύξεις, όπου και μετά την 
παραδοχή εκ μέρους τους ότι ο αθλητής θα κουράζονταν όσο θα προχωρούσε, αυτοί 
πρότειναν αρχικά μικρότερους χρόνους για τα επόμενα 50άρια 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

(Πρόβλημα 3)

Κατανομή τω ν  απαντήσεω ν  στο 
σύνολο  του δείγματος  τω ν  91 μαθητώ ν

7

53

31
Σωστές

36 sec

Άλλες 

 
Διερευνήσαμε με την παρούσα έρευνα τον τρόπο που οι μαθητές απαντούν σε 

«ρεαλιστικά» προβλήματα και τα συμπεράσματά μας στοιχούν με εκείνα της ήδη 
συσσωρευμένης ερευνητικής εμπειρίας.25 Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την 
δυσκολία των μαθητών να ανταποκριθούν σε τέτοια προβλήματα, ιδιαίτερα 
εκείνων που διδάσκονται τα Μαθηματικά με τον παραδοσιακό τρόπο μέσα από 
τα βιβλία του ΟΕΔΒ και γενικότερα αποδεικνύουν μια υστέρησή τους στον τομέα 
της επίλυσης προβλημάτων. Αυτό δεν μπορεί παρά να μας υποχρεώνει να 
αναζητήσουμε προσφορότερους τρόπους διδασκαλίας για το μάθημα των 
Μαθηματικών. Μια  απάντηση στις διαπιστωμένες αδυναμίες της μαθηματικής 
εκπαίδευσης, νομίζουμε πως μπορεί να δώσουν καινούριες ολοκληρωμένες προτάσεις 
διδασκαλίας που θα εδράζονται σε ένα πλήρες θεωρητικό υπόβαθρο που θα λαμβάνει 
υπόψη του όλα τα τελευταία επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα και θα επιφέρει 
αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων όσο και στην γενικότερη 
διαχείριση της τάξης από τον δάσκαλο. 

 

                                                 
24 Βλ. Λεμονίδης, (σελ. 229). 2003. 
25 Βλ. Ενδεικτικά Barry Cooper and Tony Harries (2001) “Children’s Responses to “Realistic” 
Problems. Κολέζα Ε. (1992)., Κόσυβας Γ. (1996)., Λεμονίδης Χ. (2003). κ.α. 
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Σχολείο:…………………………..                      Τάξη :……. 
Ημερομηνία :………………………… 
Όνομα:……………………………………. 
 

Πρόβλημα 1 
Πηγαίνοντας σε ένα μικρό χωριό ο Αη – Βασίλης κουβαλά μαζί του 7 σακούλες 
με παιχνίδια. Στην κάθε σακούλα έχει μέσα 18 παιχνίδια. Πόσα παιχνίδια θα 
μοιράσει στο χωριό αυτό; 
 
Λύση 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Απάντηση 
………....………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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Πρόβλημα 2 
Ο γυμναστής του σχολείου ζήτησε σχοινάκια 3 μέτρων για το μάθημα της 
γυμναστικής. Για τον σκοπό αυτό ο διευθυντής αγόρασε σχοινί μήκους 29 
μέτρων. Πόσα σχοινάκια μπορούν να κοπούν; 
 
Λύση  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Απάντηση 
………....………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Πρόβλημα 3 
Ο καλύτερος χρόνος του Κώστα στο δρόμο των 50 μέτρων είναι 9 δευτερόλεπτα. 
Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να τρέξει 200 μέτρα; 
 
Λύση  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Απάντηση 
………....………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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