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ΔΘΑΓΩΓΖ 

ξ αμςικείμεμξ μελέςηπ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ είμαι η «Λελέςη και 
επίδξρη ςχμ μαθηςόμ Δ‟ και Ρς‟ Δημξςικξϋ ρςξ διαγχμιρμϊ “Λαθημαςικά ςηπ 
Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ” ςξ 2009 ρςξ Μξμϊ Ιξζάμηπ». Ζ μελέςη βαρίρςηκε ρε 
ποαγμαςικά ρςξιυεία. Διδικϊςεοα, αρυξλείςαι, με ςιπ απαμςήρειπ πξσ έδχραμ 
ξι μαθηςέπ ςηπ Δ‟ και Ρς‟ Δημξςικξϋ ρε ποξβλήμαςα πξσ ποξέουξμςαι απϊ 
ςημ καθημεοιμή ςξσπ εμπειοία ρςξ διαγχμιρμϊ ασςϊ. 

Ζ εογαρία πεοιλαμβάμει ςξ θεχοηςικϊ και ςξ ποακςικϊ μέοξπ, καθόπ 
επίρηπ και ςη ρσζήςηρη για ςα ςέρρεοα ποξβλήμαςα ςηπ Δ΄ και αμςίρςξιυα ςα 
ςέρρεοα ποξβλήμαςα ςηπ Ρς‟ ςάνηπ. Ρςξ θεχοηςικϊ μέοξπ, αουικά, γίμεςαι 
μια αμαρκϊπηρη για ςιπ αουέπ ςχμ Λαθημαςικόμ ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ και 
δίμεςαι ιδιαίςεοη έμταρη ρςιπ ρςοαςηγικέπ επίλσρηπ ποξβλημάςχμ, ρςα 
οεαλιρςικά ποξβλήμαςα και ρςημ εστσΐα δηλαδή ςιπ ειδικέπ ικαμϊςηςεπ ςχμ 
μαθηςόμ ρςα Λαθημαςικά. ξ ποακςικϊ μέοξπ πεοιέυει ςα ποξβλήμαςα ςξσ 
διαγχμιρμξϋ και ςιπ λϋρειπ πξσ έδχραμ ξι μαθηςέπ ρε ασςά. Δπίρηπ, 
πεοιλαμβάμει ςη γεμική επιςσυία πξσ ρημείχρε ςξ κάθε ποϊβλημα αλλά και 
ςημ αμάλσρη και καςηγξοιξπξίηρη ςχμ λαθόμ ςχμ μαθηςόμ. Ρςη ρσζήςηρη 
γίμεςαι ρυξλιαρμϊπ ςχμ απξςελερμάςχμ απϊ ςη διεναγχγή ςηπ έοεσμαπ και 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρσγκοίρειπ ςξσ βαθμξϋ δσρκξλίαπ ςχμ ποξβλημάςχμ για 
κάθε ςάνη νευχοιρςά. έλξπ, διαςσπόμξμςαι κάπξια γεμικά ρσμπεοάρμαςα 
για ςη λϋρη ποξβλήμαςξπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ επιςσυίαπ ρ‟ έμα ποϊβλημα. 

Βαρικϊπ ρςϊυξπ ςηπ εογαρίαπ είμαι η ποξρέγγιρη ςχμ ιδεόμ και ςηπ 
κοιςικήπ ρκέφηπ ςχμ μαθηςόμ ςχμ δϋξ ςελεσςαίχμ ςάνεχμ ςξσ Δημξςικξϋ, ξι 
ξπξίξι έυξσμ καλή ρυέρη με ςα Λαθημαςικά, ρε ϊςι ατξοά ςημ επίλσρη 
ποξβλημάςχμ πξσ είμαι ξικεία ρε ασςξϋπ. έλξπ, έμαπ ακϊμη ρςϊυξπ είμαι η 
διεοεϋμηρη ςϋπχμ ποξβλημάςχμ πξσ διεσκξλϋμξσμ ή δσρκξλεϋξσμ ςξσπ 
μαθηςέπ χπ ποξπ ςημ επίλσρη ςξσπ. 
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1. ΣΑ ΛΑΗΖΛΑΣΘΙΑ ΣΖ ΥΤΖ ΙΑΘ ΣΖ ΕΩΖ 

α “Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ” είμαι η επχμσμία μιαπ 
αμςίληφηπ για ςη διδαρκαλία ςχμ Λαθημαςικόμ, η ξπξία αμαπςϋυθηκε ρςξ 
Οαιδαγχγικϊ μήμα Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ Τλόοιμαπ. Ζ αμςίληφη ασςή 
εμςάρρεςαι μέρα ρςα πλαίρια ςξσ γεμικϊςεοξσ οεϋμαςξπ ςχμ 
μεςαοοσθμίρεχμ ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ πξσ είμαι σπέο ςηπ μείχρηπ ςξσ 
υάρμαςξπ μεςανϋ ςχμ Λαθημαςικόμ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ και ςχμ 
Λαθημαςικόμ ςξσ ρυξλείξσ. Ξι μεςαοοσθμίρειπ ασςέπ θέςξσμ ρςξ επίκεμςοξ 
ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ ςξμ μαθηςή, ξ ξπξίξπ καλείςαι μα δοάρει και 
μα καςαμξήρει ςα μαθημαςικά χπ έμα αμθοόπιμξ δημιξϋογημα 
καλλιεογόμςαπ μια θεςική ρςάρη ποξπ ασςά. Ξι έοεσμεπ, λξιπϊμ, πξσ 
διενήυθηραμ ρςξ Οαιδαγχγικϊ μήμα Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ Τλόοιμαπ, 
αλλά και η πξλϋυοξμη πειοαμαςική εταομξγή ςχμ βιβλίχμ ρε Οειοαμαςικϊ 
Ρυξλείξ ςηπ Τλόοιμαπ, καςέληναμ ρε κάπξιεπ ρϋγυοξμεπ ποξςάρειπ ρςη 
Διδακςική ςχμ Λαθημαςικόμ. Ρκξπϊπ είμαι ξι καςαρςάρειπ και ςα 
ποξβλήμαςα ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ μα ειραυθξϋμ και μα εταομξρςξϋμ ρςιπ 
μαθημαςικέπ έμμξιεπ. Οαοακάςχ παοαςίθεςαι ξοιρμέμεπ ρϋγυοξμεπ ποξςάρειπ 
με ςημ αμςίρςξιυη ρημαρία ςξσπ (Κεμξμίδηπ & Ιξλλιμιάςη, 2007). 

1.1. Ζ Αμακάλσφη ρςα Λαθημαςικά και η Ιίμηρη από 

ςξ σγκεκοιμέμξ ποξπ ςξ Ατηοημέμξ 

Ζ ποόςη αουή ςχμ Λαθημαςικόμ ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ, πξσ 
αμαλϋεςαι, βαρίζεςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ μαθηςήπ θα ποέπει μα έοθει ρε 
επατή και μα υειοιρςεί καςάλληλεπ καςαρςάρειπ ξι ξπξίεπ θα ςξμ βξηθήρξσμ 
μα υοηριμξπξιήρει ςημ ποξωπάουξσρα γμόρη ςξσ και μα αμακαλϋφει μϊμξπ 
ςξσ ςη μέα γμόρη. Έςρι, ξ μαθηςήπ ποέπει μα μεςαςοαπεί ρε έμαμ μικοϊ 
εοεσμηςή και ϊυι ρε έμαμ παθηςικϊ δέκςη ϊλχμ ϊρχμ μεςαβιβάζει ξ 
δάρκαλξπ ρ‟ ασςϊμ. Άλλχρςε, ϊπχπ έλεγε ξ Piaget «ξ μαθηςήπ μαθαίμει 
δοόμςαπ» (Woolfolk, 2007). Ξι γμόρειπ ςξσ δαρκάλξσ δεμ θα ποέπει απλά 
μα μεςαβιβάζξμςαι ρςξμ μαθηςή αλλά μα δημιξσογξϋμ καςάλληλα εοεθίρμαςα 
όρςε μα εμεογξπξιηθεί ςξ εμδιατέοξμ ςξσ. Οαοάλληλα, ξ Κεμξμίδηπ (2006) 
αματέοει ϊςι «α Λαθημαςικά είμαι για μα ςα τςιάυμειπ και δεμ είμαι για μα 
ςα δέυεραι και μα ςα υοηριμξπξιείπ με έμα τξομαλιρςικϊ ςοϊπξ, ιδίχπ ρςιπ 
μικοέπ ηλικίεπ». Ρε πεοίπςχρη πξσ η διδαρκαλία ρςηοίζεςαι ρε τξομαλιρςικά 
Λαθημαςικά, ασςϊ καςαμςά αμξϋριξ και μη απξςελερμαςικϊ. 

ημ ίδια θέρη με ςα παοαπάμχ ταίμεςαι μα σπξρςηοίζει και ξ 
Freudenthal, ξ ξπξίξπ αματέοει ϊςι ξι μαθηςέπ ποέπει μα έουξμςαι ρε επατή 
με ςιπ μαθημαςικέπ έμμξιεπ και δξμέπ με ρςϊυξ μα ςιπ διαμξοτόμξσμ μϊμξι 
ςξσπ, μα ςιπ υειοίζξμςαι και μα ςιπ υοηριμξπξιξϋμ ρςα πλαίρια εσοϋςεοχμ 
διδακςικόμ ρςϊυχμ (Streefland, 2000). Άλλη μια άπξφη είμαι ασςή ςξσ 
Bruner, ξ ξπξίξπ πιρςεϋει ϊςι ςξ παιδί δεμ ποέπει μα είμαι παθηςικϊπ δέκςηπ 
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αλλά δοόμ σπξκείμεμξ πξσ με ςιπ ποάνειπ ςξσ διαμξοτόμει ςη γμχρςική ςξσ 
ποαγμαςικϊςηςα (Ιϊμηπ, 1999). 

Ζ μάθηρη και η υοήρη ςχμ Λαθημαςικόμ ποέπει μα είμαι μια 
εμεογηςική διαδικαρία και ξι μαθηςέπ μαθαίμξσμ καλϋςεοα ϊςαμ ενεοεσμξϋμ 
και ρσμμεςέυξσμ ρχμαςικά και πμεσμαςικά ρςημ καςαμϊηρη και απϊκςηρη 
ςηπ γμόρηπ. Οοξβλήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καθημεοιμϊςηςα είμαι 
δσμαςϊ μα ποξκαλέρξσμ ςημ ποξρξυή ςχμ παιδιόμ και ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ 
για αμακάλσφη. Λε ςημ ποξρέγγιρη ασςή ςα Λαθημαςικά μπξοξϋμ μα γίμξσμ 
πιξ λειςξσογικά και ρημαμςικά για ςξσπ μαθηςέπ. α Λαθημαςικά 
δημιξσογήθηκαμ και δημιξσογξϋμςαι μέρα απϊ εοχςήμαςα και ποξβλήμαςα 
ςηπ ζχήπ. Ξι μαθημαςικξί με ατεςηοία καςαρςάρειπ ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ με 
διαδξυικέπ επενεογαρίεπ και αταιοέρειπ, αμακαλϋπςξσμ γεμικξϋπ καμϊμεπ 
και μαθημαςικξϋπ ςϋπξσπ. Ακξλξσθξϋμ δηλαδή μια πξοεία απϊ ςξ 
ρσγκεκοιμέμξ και ςξ εμπειοικϊ ποξπ ςξ ατηοημέμξ και ςξ γεμικϊ. Ζ πξοεία 
ασςή, η «μαθημαςικξπξίηρη», είμαι απϊ ςιπ πιξ ρημαμςικέπ διαδικαρίεπ ρςη 
δημιξσογία ςχμ Λαθημαςικόμ. Ρε μια παοαδξριακή διδαρκαλία ασςϊ δεμ 
ιρυϋει, αμςίθεςα, ςα απξςελέρμαςα ςχμ Λαθημαςικόμ παοξσριάζξμςαι ρςξσπ 
μαθηςέπ έςξιμα, αμαίςια και νεκξμμέμα εμό απξσριάζει η πξοεία ςηπ 
αμακάλσφηπ. Ρςα Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ επιδιόκεςαι μα 
ξδηγηθξϋμ ξι μαθηςέπ μα ςα αμακαλϋφξσμ μϊμξι ςξσπ και μα κιμηθξϋμ απϊ 
ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποξπ ςξ ατηοημέμξ. ςαμ, λξιπϊμ, έμαπ μαθηςήπ καλείςαι 
μα αμςιμεςχπίρει έμα καθημεοιμϊ ποϊβλημα και αμακαλϋπςει μϊμξπ ςξσ ςιπ 
μαθημαςικέπ έμμξιεπ αμςιλαμβάμεςαι καλϋςεοα ςξ λϊγξ για ςξμ ξπξίξ 
αρυξλείςαι και καςαμξεί ςημ εταομξγή ςχμ μαθημαςικόμ εμμξιόμ. Λε ασςϊμ 
ςξμ ςοϊπξ ςα Λαθημαςικά γίμξμςαι πιξ λειςξσογικά, πιξ δσμαμικά και έυξσμ 
μϊημα για ςξμ μαθηςή. 

1.2. Βιχμαςικά Λαθημαςικά: Λαθημαςικά σμδεδεμέμα 

με ςημ Ποαγμαςικόςηςα και ςη Εχή. 

Ξι καςαρςάρειπ ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ ξδηγξϋμ ςα άςξμα ρςημ 
δημιξσογία ςχμ μαθημαςικόμ ςϋπχμ και εμμξιόμ. Ζ μάθηρη ρσμςελείςαι 
μέρα ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ και είμαι απξςέλερμα ποξρχπικόμ 
αμαγκόμ ςξσ αμθοόπξσ. Δπξμέμχπ, η μάθηρη ςχμ Λαθημαςικόμ δεμ θα 
ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι ρε έμαμ ξσδέςεοξ και ατηοημέμξ κϊρμξ, αλλά 
ρε έμα πεοιβάλλξμ ϊπξσ ξι εμπειοίεπ και ξι αμάγκεπ ςχμ μαθηςόμ θα έυξσμ 
ςημ ρημαμςικϊςεοη θέρη (Κεμξμίδηπ, 2005). Ασςϊ ρσμεπάγεςαι ςημ 
εμεογξπξίηρη ςχμ παιδιόμ ρε καςαρςάρειπ και ποξβλήμαςα πξσ ςξσπ είμαι 
ξικεία και ποξέουξμςαι απϊ ςημ καθημεοιμϊςηςα ςξσπ επιτέοξμςαπ 
πεοιρρϊςεοα κίμηςοα και απξςελερμαςικϊςεοη μάθηρη. 

Αοκεςέπ έοεσμεπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ κσοίχπ ρε υόοεπ ςξσ 
οίςξσ κϊρμξσ έδειναμ ϊςι ξι μαθηςέπ δεμ μεςατέοξσμ ςιπ μεθϊδξσπ πξσ 
υοηριμξπξιξϋμ ρςημ καθημεοιμϊςηςα μέρα ρςξ ρυξλείξ ποξρεγγίζξμςαπ ςα 
μαθημαςικά με διατξοεςικϊ ςοϊπξ. Ρε αμάλξγα απξςελέρμαςα καςέληναμ και 
έοεσμεπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρε εμήλικεπ δηλαδή υοηριμξπξιξϋμ ςα 
Λαθημαςικά για μα καςαμξήρξσμ ςιπ καςαρςάρειπ με ςέςξιξσπ ςοϊπξσπ πξσ 
διατέοξσμ οιζικά απϊ εκείμξσπ ςχμ Λαθημαςικόμ. έςξιεπ έοεσμεπ είμαι η 
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υοήρη ςχμ Λαθημαςικόμ ρε διάτξοα επαγγέλμαςα ϊπχπ ςχμ μξρξκϊμχμ, 
ςχμ μαοαγκόμ, ςχμ πξλιςικόμ μηυαμικόμ (Κεμξμίδηπ & Ιξλλιμιάςη, 2007). 

α ςελεσςαία υοϊμια, ϊμχπ, ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ εμταμίρςηκαμ 
μεςαοοσθμίρειπ ρςη διδαρκαλία ςχμ μαθημαςικόμ ρε υόοεπ ϊπχπ η 
Ξλλαμδία (Πεαλιρςικά Λαθημαςικά), ξι ΖΟΑ (Standards 2000) και η Αγγλία 
(Αοιθμηςιρμϊπ). Ξι μεςαοοσθμίρειπ ασςέπ επικεμςοόμξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ 
και ρςιπ ποξωπάουξσρεπ γμόρειπ ςχμ παιδιόμ και ϊυι ρςξ δοϊμξ ςηπ 
επιρςημξμικήπ θεόοηρηπ δημιξσογόμςαπ έμα πεοιβάλλξμ εσυάοιρςξ και 
ποξριςϊ ρςξ μαθηςή. ημ ίδια άπξφη ποξβάλλει και ξ Freudenthal ξ ξπξίξπ 
θεχοεί ϊςι ςα Λαθημαςικά ποέπει μα είμαι ρσμδεδεμέμα με ςημ 
ποαγμαςικϊςηςα. Ρςέκεςαι ρςημ εμπειοία ςξσ παιδιξϋ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ 
κξιμχμία για μα γίμει μια αμθοόπιμη ανία και υαοακςηοίζει ςα Λαθημαςικά 
χπ μια αμθοόπιμη δοαρςηοιϊςηςα (Κεμξμίδηπ & Ιξλλιμιάςη, 2007). 

Ζ πλαςχμική και καςά επέκςαρη η αουαιξελλημική αμςίληφη, θεχοεί 
ϊςι ςα Λαθημαςικά απξςελξϋμ ςξ θεμέλιξ ϊλχμ ςχμ κλάδχμ ςχμ Τσρικόμ - 
Ηεςικόμ επιρςημόμ και πχπ απξςελξϋμ ςξ ϊογαμξ για ςημ καςαμϊηρη ςξσ 
μηυαμιρμξϋ λειςξσογίαπ κάθε επιρςήμηπ και ςέυμηπ. Ρςα Λαθημαςικά ςηπ 
Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ ξι μαθημαςικέπ έμμξιεπ πηγάζξσμ απϊ καςαρςάρειπ πξσ 
αμςλξϋμςαι απϊ ςη τϋρη, ςη ζχή και ςξμ πξλιςιρμϊ. ρξμ ατξοά ςη τϋρη 
δίμεςαι έμταρη ρε καμϊμεπ και ςοϊπξσπ ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. 
Ρυεςικά με ςξμ πξλιςιρμϊ εμμξξϋμε ςη ζχγοατική, ςη λαψκή παοάδξρη, ςα 
έογα ςηπ ςέυμηπ, ςημ ιρςξοία ςχμ ελλημικόμ αλλά και ςχμ παγκϊρμιχμ 
μαθημαςικόμ. Έςρι, για παοάδειγμα, με ςα πϊδια ςχμ ζόχμ και με ςιπ γέμμεπ 
ςξσπ ειράγξσμε ςημ ποξπαίδεια και ςξμ πξλλαπλαριαρμϊ αμςίρςξιυα. Ρε 
θέμαςα αμαδάρχρηπ, αμακϋκλχρηπ και σγιειμήπ διαςοξτήπ θέςξσμε 
ποξβλήμαςα ςχμ ςερράοχμ ποάνεχμ. Ρυεςικά με ςη γεχμεςοία 
υοηριμξπξιξϋμςαι πίμακεπ μξμςέομαπ ςέυμηπ και έογα ςηπ λαψκήπ παοάδξρηπ, 
ϊπχπ ςα εογϊυειοα, για μα εμςξπίρξσμ ξι μαθηςέπ ςα γεχμεςοικά ρυήμαςα 
και ςη ρσμμεςοία. Δπίρηπ, ξι αματξοέπ ρςημ ιρςξοία ςχμ Λαθημαςικόμ, 
ρςξσπ Έλλημεπ μαθημαςικξϋπ, αλλά και ρε μαθημαςικξϋπ απϊ ϊλξ ςξμ κϊρμξ 
κοίμξμςαι αμαγκαίεπ. 

πχπ, αματέοει και ξ Κεμξμίδηπ (2006) ςα Λαθημαςικά βοίρκξμςαι ρε 
ϊλεπ ρυεδϊμ ςιπ εκτάμρειπ ςηπ ζχήπ, μέρα ρςξ ρπίςι, ρςξμ δοϊμξ, ρςιπ 
ςαμπέλεπ, ρςιπ πιμακίδεπ ςχμ ασςξκιμήςχμ, ρςα μξϋμεοα ςξσ αραμρέο, ρςιπ 
αγξοέπ. Δπιποϊρθεςα, ςα Λαθημαςικά δεμ πεοιξοίζξμςαι ρςξσπ 
απξμξμχμέμξσπ, επιδένιξσπ υειοιρμξϋπ ρσμβϊλχμ αλλά ρυεςίζξμςαι με 
αοιθμξϋπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ καθημεοιμέπ ρσμήθειεπ ςχμ αμθοόπχμ, ϊπχπ ςξ 
ρςοόριμξ ςξσ ςοαπεζιξϋ, ςξ μέςοημα, η αμςίληφη ςξσ υόοξσ. 

α πλεξμεκςήμαςα μιαπ βιχμαςικήπ ποξρέγγιρηπ ςχμ Λαθημαςικόμ 
είμαι ρημαμςικά και πξικίλξσμ. Ζ εμεογξπξίηρη ςχμ μαθηςόμ είμαι 
μεγαλϋςεοη ρε γμόοιμεπ και ποαγμαςικέπ καςαρςάρειπ και ρσμβάλει ρςημ 
απϊκςηρη εμπειοιόμ γεγξμϊπ πξσ ξδηγεί και ρε ξοθϊςεοα απξςελέρμαςα 
μάθηρηπ. ημ θέρη ασςή σπξρςηοίζει και ξ Dewey επιρημαίμξμςαπ πχπ η 
μάθηρη είμαι απξςέλερμα ςηπ εμπειοίαπ (Woolfolk, 2007). 

Ξ Treffers (Κεμξμίδηπ, 2008) θεχοεί υοήριμη ςημ μαθημαςικξπξίηρη 
ρε εμπειοικέπ καςαρςάρειπ, έςρι όρςε μα αμςιλητθξϋμ ςα παιδιά ςημ ρυέρη 
ςχμ Λαθημαςικόμ με ςημ ποαγμαςική ζχή. Ρσμεπόπ, ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα 
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υοηριμξπξιήρξσμ ςημ απλή καθημεοιμή γλόρρα για μα διαςσπόρξσμ ςη 
ρκέφη ςξσπ και μα εκτοάρξσμ ιδέεπ για μαθημαςικέπ αουέπ. Ζ ποξρέγγιρη 
ςηπ γλχρρικήπ ασςήπ εμπειοίαπ, ρϋμτχμα με ςξ Curriculum and Evaluation 
Standards ςξσ Δθμικξϋ Ρσμβξσλίξσ Διδαρκϊμςχμ ςχμ Λαθημαςικόμ (NCTM), 
μπξοεί μα βξηθήρει ρςη γετϋοχρη ςξσ υάρμαςξπ μεςανϋ ςχμ Λαθημαςικόμ 
ρςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ και ςχμ Λαθημαςικόμ ρςξ ρυξλείξ (Van de Walle, 
2005). 

Έμαπ απϊ ςξσπ βαρικϊςεοξσπ ρςϊυξσπ για ςξ δάρκαλξ ςχμ 
Λαθημαςικόμ είμαι η απξπλαιριξπξίηρη ςχμ ποαγμαςικόμ καςαρςάρεχμ, 
ποξκειμέμξσ μα αμαδειυθεί η ςσπική μαθημαςική έμμξια και ξι ρυέρειπ μεςανϋ 
ςχμ εμμξιόμ. Δηλαδή, νεκιμόμςαπ απϊ εμπειοικέπ και πλαιριχμέμεπ 
καςαρςάρειπ μα καςαλήγει ρςιπ μαθημαςικέπ έμμξιεπ με διαδξυικέπ 
αταιοέρειπ (Κεμξμίδηπ, 2005). Λε βάρη ςα ϊρα αματέοθηκαμ ποέπει μα 
δημιξσογξϋμςαι καςαρςάρειπ πλξϋριεπ, γϊμιμεπ και εσυάοιρςεπ για ςα παιδιά 
ξι ξπξίεπ θα απξςελέρξσμ αμςικείμεμξ ποξβλημαςιρμξϋ όρςε μα γεμμηθξϋμ 
ξι μαθημαςικέπ έμμξιεπ. Λέρχ ασςόμ επιδιόκεςαι η αμάπςσνη ςηπ 
δημιξσογικϊςηςαπ και ςηπ ετεσοεςικϊςηςαπ ςχμ παιδιόμ. Ανίζει μα ρημειχθεί 
ϊςι βιχμαςική δοάρη ρςα Λαθημαςικά, δεμ ρημαίμει απλή δοάρη και 
εμεογξπξίηρη ςξσ παιδιξϋ αλλά δοάρη πξσ ρσμδσάζεςαι με ςη ρκέφη, 
δηλαδή ρκέφη πάμχ ρςη δοάρη και ςξ βίχμα. 

1.3. Ζ Λάθηρη Λέρα και Ένχ από ςξ υξλείξ: 

Ποξϋπάουξσρεπ Γμώρειπ και Θκαμόςηςεπ ςχμ 

Λαθηςώμ. 

Ξ μαθηςήπ έουεςαι ρε επατή με ςη γμόρη, ατεμϊπ μεμ, μέρα ρςξ 
ρυξλείξ, αλλά και ένχ απϊ ασςϊ, ρςημ καθημεοιμή ζχή δηλαδή ρςξ τσρικϊ 
και κξιμχμικϊ ςξσ πεοιβάλλξμ. Ήδη απϊ πξλϋ μικοή ηλικία ςα παιδιά 
αλληλεπιδοξϋμ με ςξμ πεοίγσοϊ ςξσπ και δέυξμςαι εοεθίρμαςα. Ζ ξικξγέμεια, 
ςξ τιλικϊ πεοιβάλλξμ, ςα μέρα μαζικήπ επικξιμχμίαπ, ξι ετημεοίδεπ 
απξςελξϋμ μεοικξϋπ απϊ ςξσπ υόοξσπ γμόρηπ και μάθηρηπ. Γεμικά, ξι 
μαθηςέπ ποιμ ακϊμα δευςξϋμ ξπξιαδήπξςε διδαρκαλία, διαθέςξσμ αοκεςέπ 
μαθημαςικέπ γμόρειπ, ικαμϊςηςεπ και δενιϊςηςεπ (Κεμξμίδηπ, 2008). 

Αουικά, ςα παιδιά μαθαίμξσμ ςξσπ αοιθμξϋπ – λένειπ και αουίζξσμ μα 
αμςιλαμβάμξμςαι ςη ρημαρία ςξσπ υοηριμξπξιόμςαπ ςξσπ για απαοίθμηρη και 
μέςοηρη. Δπίρηπ, λϋμξσμ απλά ποξβλήμαςα ποϊρθερηπ και αταίοερηπ με ςη 
βξήθεια δικόμ ςξσπ άςσπχμ ρςοαςηγικόμ, υοηριμξπξιόμςαπ αμςικείμεμα ή 
ςα δάκςσλά ςξσπ για ςημ εκςέλερη ςχμ ποάνεχμ και εκςιμξϋμ διάτξοα 
μεγέθη πξρξςήςχμ (Κεμξμίδηπ, 2008). Δπιπλέξμ, μξιοάζξμςαι δίκαια μεςανϋ 
ςξσπ καοαμέλεπ, και άλλα αμςικείμεμα ποξρεγγίζξμςαπ αοκεςά ςημ ποάνη ςηπ 
διαίοερηπ. Έυξσμ διάτξοεπ εμπειοίεπ με ςξσπ αοιθμξϋπ, πεομόμςαπ υάμςοεπ 
ρε κλχρςέπ, ςοαγξσδόμςαπ μελχδίεπ και ςοαγξϋδια, με ςξ μέςοημα, 
παίζξμςαπ επιςοαπέζια παιυμίδια. Οαοάλληλα, γμχοίζξσμ για ςιπ ποάνειπ, ςα 
γεχμεςοικά ρυήμαςα και υοηριμξπξιξϋμ ςα μξμίρμαςα με ςιπ σπξδιαιοέρειπ 
ςξσ εσοό. 
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Ξι γμόρειπ και ξι εμπειοίεπ ςχμ παιδιόμ ποέπει μα ρσμδεθξϋμ με ςη 
διδαρκαλία ςξσ ρυξλείξσ όρςε μα αμςιλητθξϋμ ϊςι ςα Λαθημαςικά 
ρσμδέξμςαι με ςη ζχή, είμαι υοήριμα και απαοαίςηςα. Ξ δάρκαλξπ απαιςείςαι 
μα γμχοίζει ςιπ ποξωπάουξσρεπ γμόρειπ και ικαμϊςηςεπ ςχμ μαθηςόμ ςξσ, 
όρςε η διδαρκαλία μα δξμηθεί με βάρη ασςέπ. Ξ άμθοχπξπ υςίζει ςη μέα 
γμόρη επάμχ ρε ασςήμ πξσ ήδη καςέυει. Για παοάδειγμα, ξι άςσπεπ 
ρςοαςηγικέπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ ξι μαθηςέπ για μα λϋμξσμ ποξβλήμαςα 
ποϊρθερηπ και αταίοερηπ μπξοεί μα απξςελέρξσμ ςξ εταλςήοιξ για ςημ 
ειραγχγή ασςόμ ςχμ ποάνεχμ (Κεμξμίδηπ, 2008). Ζ ρϋμδερη, επιπλέξμ, ςχμ 
άςσπχμ Λαθημαςικόμ με ςα ςσπικά, ςξσπ βξηθά μα έυξσμ πεοιρρϊςεοη 
σπεσθσμϊςηςα για ςη δική ςξσπ μάθηρη (Streefland, 2000). Έςρι, η γμόρη 
και ξ ςοϊπξπ ρκέφηπ, πξσ ιρυϋξσμ ένχ απϊ ςξ ρυξλείξ, ποέπει μα 
βοίρκξμςαι ρε αομξμία και αλληλξςοξτξδϊςηρη με ϊρα διδάρκξμςαι μέρα 
ρςξ ρυξλείξ. Ασςϊ ρσμεπάγεςαι ςη γετϋοχρη ςξσ υάρμαςξπ πξσ σπάουει 
αμάμερα ρςξ ρυξλικϊ και κξιμχμικϊ πεοιβάλλξμ. 

α παιδιά ποέπει μα μαθαίμξσμ ςα Λαθημαςικά καςαμξόμςαπ ςα, 
ξικξδξμόμςαπ, έςρι, ςη μέα γμόρη απϊ ςημ εμπειοία ςξσπ και ςιπ 
ποξωπάουξσρεπ γμόρειπ. ξ κλειδί ςηπ επιςσυίαπ, καςά ςξμ Ausubel, είμαι η 
ποξρεκςική ρειοά παοξσρίαρηπ ςχμ διδακςικόμ ρςϊυχμ, έςρι όρςε ςξ καθεςί 
μα απξςελεί ρσμέυεια ςχμ ποξηγξϋμεμχμ. Ασςή ακοιβόπ η ρσμέυεια αμάμερα 
ρςξ μέξ και ςξ γμχρςικά ποξωπάουξμ και δξκιμαρμέμξ θα δόρει μϊημα ρςξ 
καιμξϋοιξ (Woolfolk, 2007). 

1.4. Ο Μέξπ Ρόλξπ ςξσ Δαρκάλξσ 

Ρϋμτχμα με ςξ πμεϋμα ςηπ ρϋγυοξμηπ διδαρκαλίαπ πξσ σιξθεςξϋμε 
ρςα Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ, απαιςείςαι απϊ ςξ δάρκαλξ έμαπ 
μέξπ οϊλξπ μέρα ρςημ ςάνη. Οαλαιϊςεοα, επικοαςξϋρε ξ παοαδξριακϊπ, 
τξομαλιρςικϊπ και καςαμαγκαρςικϊπ ςοϊπξπ διδαρκαλίαπ, με κσοίαουη 
μξοτή επικξιμχμίαπ ςξμ μξμϊλξγξ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ θεχοξϋμςαμ ςξ κέμςοξ 
ςηπ διδαρκαλίαπ, ξ απϊλσςξπ μξμάουηπ ςηπ ςάνηπ εμό ςα πάμςα 
ρσγκεμςοόμξμςαμ γϋοχ απϊ ςξμ εασςϊ ςξσ. Ιάθε διδακςική εμέογεια 
ποαγμαςξπξιξϋμςαμ απϊ ασςϊμ υχοίπ ςημ αμάληφη ποχςξβξσλιόμ απϊ ςξσπ 
μαθηςέπ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ μεςέδιδε ςσπξπξιημέμεπ γμόρειπ και επέβαλλε ςημ 
πειθαουία απεσθσμϊμεμξπ ρε παθηςικξϋπ δέκςεπ και ϊυι ρε εμεογξϋπ 
μαθηςέπ. Ζ ρυέρη μαθηςή-δαρκάλξσ ήςαμ μξμϊδοξμη, ετϊρξμ ξ 
εκπαιδεσςικϊπ μεςέδιδε γμόρειπ υχοίπ ςημ παοξσρία διαλϊγξσ. Ρήμεοα, ςα 
μαθημαςικά ςηπ τϋρηπ και ςηπ ζχήπ ποξςάρρξσμ ςημ αλλαγή και ξδηγξϋμ ςη 
διδαρκαλία ποξπ ςξ καλϋςεοξ (Υαςζηδήμξσ, 2007). 

Ξ ρϋγυοξμξπ δάρκαλξπ απϊ αμαμεςαδϊςηπ ςηπ γμόρηπ γίμεςαι 
εμεογϊπ ρσμεογάςηπ και διεσκξλσμςήπ για ςημ καςαρκεσή ςηπ γμόρηπ απϊ 
ςξμ ίδιξ ςξ μαθηςή. Δεμ ποξρτέοει δηλαδή ρςξσπ μαθηςέπ έςξιμεπ γμόρειπ, 
αλλά βάζει ρςϊυξσπ, καςεσθϋμει ςξσπ μαθηςέπ ρςημ ασςεμεογϊ δοάρη με 
ρκξπϊ ςημ απϊκςηρη ςηπ μέαπ γμόρηπ. Ξ δημιξσογικϊπ εκπαιδεσςικϊπ, 
λξιπϊμ, παοέυει ςιπ καςάλληλεπ εσκαιοίεπ ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ για αμάληφη 
ποχςξβξσλιόμ, διαμξοτόμει κλίμα ελεσθεοίαπ μέρα ρςημ ςάνη, ποξςείμει ςη 
διεοεϋμηρη ποξβλημάςχμ απϊ πξλλέπ πλεσοέπ και διακοίμεςαι για ςημ 
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εσρςξυία ςχμ εοχςήρεόμ ςξσ. Απξςελεί ςξμ καθξδηγηςή, ρσμςξμιρςή, 
ρϋμβξσλξ και καλλιεογηςή ςξσ πμεϋμαςξπ ςηπ αμαζήςηρηπ και ςηπ 
εμπιρςξρϋμηπ. Δπίρηπ, αμςιμεςχπίζει ςξσπ μαθηςέπ υχοίπ ποξκαςαλήφειπ και 
επιδιόκει ςημ δικαιξρϋμη (Μημά & Ιαφάληπ, 2002).Λε ασςά ςα 
υαοακςηοιρςικά ξ εκπαιδεσςικϊπ εμθαοοϋμει ςξσπ μαθηςέπ μα ρσμεογαρςξϋμ, 
μα ανιξλξγήρξσμ εκτοάζξμςαπ ελεϋθεοα ςιπ απϊφειπ ςξσπ. πχπ, άλλχρςε 
αματέοει και ξ Bruner ξ εκπαιδεσςικϊπ ποέπει μα δημιξσογεί εκείμεπ ςιπ 
ρσμθήκεπ ϊπξσ ξι μαθηςέπ θα αμακαλϋπςξσμ ςη μάθηρη μέρχ ςχμ δικόμ 
ςξσπ διεοεσμήρεχμ (Ιϊμηπ, 1999). 

Ξ εκπαιδεσςικϊπ ποέπει μα επιδιόκει μα καςαλάβει ςξμ ςοϊπξ με ςξμ 
ξπξίξ ξ μαθηςήπ καςαμξεί ςιπ μαθημαςικέπ έμμξιεπ, ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ 
ρκέτςεςαι και μα εκςιμά ςιπ ποξωπάουξσρεπ γμόρειπ ςξσ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ 
είμαι ςξ κλειδί για ςημ σφηλήπ πξιϊςηςαπ μαθημαςική εκπαίδεσρη ςχμ 
παιδιόμ (NCTM, 1991). Δπίρηπ, ποέπει, μα δίμει ςημ απαιςξϋμεμη ρημαρία 
ρςα λάθη ςχμ παιδιόμ και μα ποξρπαθεί μα εομημεϋρει ςιπ αιςίεπ ςξσπ. 
Οξλλέπ έμμξιεπ ϊπχπ η ποξπαίδεια καςαμξξϋμςαι και ατξμξιόμξμςαι με ςξ 
πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ, έςρι ποαγμαςξπξιξϋμςαι λάθη πξσ αοκεςέπ τξοέπ είμαι 
δικαιξλξγημέμα. Ξ εκπαιδεσςικϊπ ποέπει μα διαςσπόμει εοχςήρειπ και μα 
ποξςείμει εογαρίεπ πξσ μα εμεογξπξιεί ςξσπ μαθηςέπ και μα καλξϋμςαι μα 
διαςσπόρξσμ ςιπ απϊφειπ ςξσπ ςεκμηοιόμξμςάπ ςεπ. Ρϋμτχμα, μάλιρςα, με 
ςα tasks standard ςξσ Δθμικξϋ Ρσμβξσλίξσ Διδαρκϊμςχμ ςχμ Λαθημαςικόμ 
(NCTM), ξι διδάρκξμςεπ ποέπει μα αμαθέςξσμ εογαρίεπ πξσ βαρίζξμςαι ρε 
ρημαμςικέπ μαθημαςικέπ έμμξιεπ και ρςξσπ ςοϊπξσπ εκμάθηρηπ ασςόμ. 
Δπίρηπ, ρυεςίζξμςαι με ςιπ γμόρειπ, ςα εμδιατέοξμςα και ςιπ εμπειοίεπ ςχμ 
μαθηςόμ (Van de Walle, 2005). 

Ιάθε μαθηςήπ νευχοίζει με ςξ υαοακςήοα ςξσ, ςημ εστσΐα ςξσ, ςιπ 
γμόρειπ και εμπειοίεπ ςξσ, ςιπ ικαμϊςηςεπ και δενιϊςηςέπ ςξσ, ςξμ φσυικϊ ςξσ 
κϊρμξ, ςημ κξιμχμική και ρχμαςική ςξσ καςάρςαρη. Ξ εκπαιδεσςικϊπ ξτείλει 
μα γμχοίζει και μα απξδέυεςαι ςημ αμξμξιξγέμεια ςηπ ςάνηπ. Ξτείλει μα 
γμχοίζει καλά ϊςι κάθε μαθηςήπ θέλει ιδιαίςεοη μεςαυείοιρη, γιαςί έυει ςη 
δική ςξσ ποξρχπικϊςηςα. Ζ ξμαλή ποξραομξγή ςξσ μαθηςή ρςημ ςάνη θα 
ςξμ απελεσθεοόρει απϊ τϊβξσπ, ρσμαιρθήμαςα αμαρτάλειαπ, αγχμίεπ και 
άλλα ρσμπςόμαςα. Λπξοξϋμε μα ρσμπεοάμξσμε ϊςι ξ εκπαιδεσςικϊπ με ςη 
γεμικϊςεοη ρσμπεοιτξοά ςξσ επηοεάζει ξλϊπλεσοα ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ 
μαθηςή. Ξ καλϊπ εκπαιδεσςικϊπ, αματξοικά με ςξμ G. Kerschensteiner και 
ςξμ E. Spranger (ρξσοέκηπ, 1981), διαθέςει έμτσςα ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ 
ποξρχπικϊςηςάπ ςξσ, αλλά ξ κάθε παιδαγχγϊπ, αμενάοςηςα απϊ ςημ 
ποξρχπικϊςηςα και ςιπ ικαμϊςηςέπ ςξσ, ανίζει μα ενελίρρεςαι και μα 
ποξρπαθεί για ςξ καλϋςεοξ ςηπ διδαρκαλίαπ ςξσ με ξδηγϊ ςημ αγάπη και ςξ 
εμδιατέοξμ για ςξ παιδί. 

ρξμ ατξοά ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ, ξ δάρκαλξπ δεμ 
βαρίζεςαι απξκλειρςικά ρςξ διδακςικϊ βιβλίξ και ρςη ρειοά ςηπ ϋληπ, ϊπχπ 
ασςή παοξσριάζεςαι. Ξ ρϋγυοξμξπ εκπαιδεσςικϊπ, ατξϋ λάβει σπϊφη ςξσ 
ςξσπ μαθηςέπ, ςημ σλικξςευμική σπξδξμή, ςα καιμξςϊμα ποξγοάμμαςα και ςιπ 
ιδιαιςεοϊςηςεπ ςξσ ρυξλείξσ, καθόπ και αποϊβλεπςεπ καςαρςάρειπ, ξτείλει 
μα κάμει έμα ρχρςϊ ποξγοαμμαςιρμϊ ςηπ ϋληπ, αμάλξγα με ςιπ διδακςικέπ 
όοεπ κάθε μαθήμαςξπ. Οξλλέπ διδακςικέπ καςαρςάρειπ και αρκήρειπ μπξοεί 
μα υοειαρςεί μα ποξραομξρςξϋμ ή μα αμςικαςαρςαθξϋμ πλήοχπ με 
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καιμξϋοιεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Αμαγκαία ρσμθήκη για ςη διδαρκαλία ςχμ 
Λαθημαςικόμ είμαι η γμόρη ρε βάθξπ ςχμ διδαρκϊμεμχμ μαθημαςικόμ 
εμμξιόμ, η ρσμευήπ μελέςη ςχμ Λαθημαςικόμ χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ, ςημ 
ιρςξοία και ςξμ πξλιςιρμϊ ςξσπ, η πξικιλία διδακςικόμ μεθϊδχμ και η 
επιλξγή μαθημάςχμ ρςα ξπξία ξ δάρκαλξπ θα έυει ςημ εσκαιοία μα κάμει μια 
διαθεμαςική ποξρέγγιρη. 

Ρςη διαυείοιρη ςηπ ςάνηπ, ξ εκπαιδεσςικϊπ δεμ αμςιποξρχπεϋει ςημ 
ασθεμςία ςηπ γμόρηπ, ξϋςε μξμξπχλεί ρσμευόπ ςξ λϊγξ. Λε ςημ ποξωπϊθερη 
ϊςι ςα Λαθημαςικά είμαι ρσμδεδεμέμα με ςημ ποαγμαςική ζχή και 
ποξκϋπςξσμ μέρα απϊ ςη δοάρη ςχμ μαθηςόμ, ξι ίδιξι θα κληθξϋμ μα ςα 
αμακαλϋφξσμ, μα ςα καςαρκεσάρξσμ και μα αμςιμεςχπίρξσμ ςα λάθη ςξσπ. Ξ 
εκπαιδεσςικϊπ θα ποέπει μα γίμει ξογαμχςήπ, ρσμςξμιρςήπ και ρσμεογάςηπ 
μιαπ ξμάδαπ πξσ εογάζεςαι ξμαδικά ή αςξμικά, πξσ ρκέτςεςαι και ρσζηςάει. 
Λέρα ρςημ ςάνη θα ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι ρσζήςηρη, μα 
παοξσριάζξμςαι διατξοεςικέπ λϋρειπ και επενηγήρειπ. Ξι μαθηςέπ θα ποέπει 
μα διαςσπόμξσμ ρκέφειπ, σπξθέρειπ και επιυειοήμαςα, μα ρσμεογάζξμςαι και 
μα διξοθόμξσμ λάθη. Ξ Polya ειρηγείςαι ϊςι ξ εκπαιδεσςικϊπ ποέπει, ακϊμη, 
μα επιδεικμϋει ςευμικέπ επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ, μα ςιπ ρσζηςά με ςξσπ 
μαθηςέπ, μα αμαγμχοίζει ςξμ ςοϊπξ ρκέφηπ ςξσπ και μα ακξλξσθεί ρε βάθξπ 
η ενάρκηρή ςξσπ (Woolfolk, 2007). 

λα ςα παοαπάμχ δείυμξσμ πχπ ξ οϊλξπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ είμαι 
πξλϋπλξκξπ και η επιμϊοτχρη καθίρςαςαι ξλξέμα και πιξ αμαγκαία ατξϋ ξι 
σπξυοεόρειπ και ξι εσθϋμεπ είμαι πξλλέπ και ξι απαιςήρειπ ασνάμξμςαι 
ρσμευόπ. Ξ δημιξσογικϊπ εκπαιδεσςικϊπ με ςημ χοιμϊςηςα, ςημ επιρςημξμική 
καςάοςιρη, ςημ εσελινία, ςημ καςαμϊηρη, ςημ αγάπη γι‟ ασςϊ πξσ κάμει και 
ςημ ξλξκληοχμέμη ποξρχπικϊςηςά ςξσ θα μπξοέρει μα ανιξπξιήρει ςιπ 
σπάουξσρεπ ποξωπξθέρειπ και μα δημιξσογήρει μέεπ, όρςε μα διαμξοτόρει 
άοιρςξ μξηςικϊ και ρσμαιρθημαςικϊ πεοιβάλλξμ, μια ιδαμική και δημιξσογική 
παιδαγχγική αςμϊρταιοα. 

1.5. Ζ σμμεςξυή ςχμ Γξμέχμ ρςη Διδαρκαλία ςχμ 

Λαθημαςικώμ 

Ξι γξμείπ και γεμικά ςξ ξικξγεμειακϊ πεοιβάλλξμ είμαι ξι ποόςξι 
δάρκαλξι πξσ έυξσμ ςα παιδιά. Έςρι, η εμπλξκή ςχμ γξμέχμ ρςη διαδικαρία 
μάθηρηπ ςχμ παιδιόμ ςξσπ είμαι ρημαμςική. Για ςξ θέμα ασςϊ αματέοει 
υαοακςηοιρςικά ξ Κεμξμίδηπ (2006) ρςξμ ςϋπξ ςηπ Ηερραλξμίκηπ ϊςι, «ρξ 
ποέπει μα αλλάνξσμ ξι δάρκαλξι, άλλξ ςϊρξ ποέπει μα αλλάνξσμ και ξι 
γξμείπ ρε μια διαδικαρία ϊπξσ ςξ παιδί ποαγμαςικά ποέπει μα μιόθει και ρςξ 
ρπίςι ϊςι ςα μαθημαςικά είμαι και μέρα ρςξ ρπίςι, είμαι ένχ ρςξ δοϊμξ, είμαι 
ένχ ρςιπ ςαμπέλεπ, είμαι ρςιπ πιμακίδεπ ςχμ ασςξκιμήςχμ, είμαι ρςα μξϋμεοα 
ςξσ αραμρέο, είμαι ρςιπ αγξοέπ πξσ κάμξσμ ρςξ ρπίςι, ποαγμαςικά σπάουξσμ 
πάοα πξλλέπ εσκαιοίεπ πξσ αμ εκμεςαλλεσςεί ασςέπ ςιπ εσκαιοίεπ ςξ 
ξικξγεμειακϊ πεοιβάλλξμ μπξοεί μα δημιξσογήρει έμα κλίμα πξσ η εταομξγή 
ςηπ μάθηρηπ θα είμαι πιξ δσμαμική». 
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Απϊ ασςϊ ποξκϋπςει ϊςι η ρσμβξλή ςξσπ είμαι καθξοιρςική και ϊςι αμ 
ςξ επιδιόνξσμ η επικξιμχμία ςχμ γξμέχμ με ςξ ρυξλείξ ποαγμαςξπξιείςαι με 
πξλλξϋπ ςοϊπξσπ ϊπχπ μέρα απϊ ςιπ ρσμαμςήρειπ ςξσ δαρκάλξσ με ςξσπ 
γξμείπ, ςη ρσμμεςξυή ρςξ ρϋλλξγξ γξμέχμ και ςιπ ρυξλικέπ γιξοςέπ. Έοεσμα 
ςξσ Henderson σπξδεικμϋει ϊςι ξι μαθηςέπ πεςσυαίμξσμ πεοιρρϊςεοα ϊςαμ η 
ξικξγέμειά ςξσπ αρυξλείςαι με ασςά πξσ κάμξσμ ρςξ ρυξλείξ (Woolfolk, 
2007). 

α Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ επιζηςξϋμ ςη ρσμμεςξυή ςχμ 
γξμέχμ ρςη διαδικαρία ςηπ μάθηρηπ ςχμ παιδιόμ ςξσπ. Ρε κάθε εμϊςηςα ρςα 
βιβλία ςχμ Λαθημαςικόμ ςηπ τϋρηπ και ςηπ ζχήπ επιδιόκεςαι ασςή η 
επικξιμχμία με ςημ επιρςξλή ποξπ ςξ γξμέα /κηδεμϊμα. Ρςημ επιρςξλή ασςή 
γίμεςαι μια ποξρπάθεια μα ενηγηθεί ρςξ γξμέα /κηδεμϊμα ςι θα διδαυςεί ςξ 
παιδί ρςξ ρυξλείξ. πξσ υοειάζεςαι, δίμξμςαι ποϊρθεςεπ επενηγήρειπ ρυεςικά 
με ςξμ ςοϊπξ πξσ μαθαίμει ςξ παιδί, ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ασςήπ ςηπ μάθηρηπ 
και ςα εμπϊδια. έλξπ, ποξςείμξμςαι ιδέεπ για δοαρςηοιϊςηςεπ και παιυμίδια 
με ςα παιδιά ρςξ ρπίςι. 

Ξι γξμείπ μαζί με ςα παιδιά ςξσπ μπξοξϋμ μα εταομϊρξσμ ςιπ 
μαθημαςικέπ έμμξιεπ μέρα ρςξ ξικξγεμειακϊ πεοιβάλλξμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 
ξι γξμείπ μπξοξϋμ μα θέρξσμ ρςα παιδιά ςξσπ εοχςήρειπ και μα ρσζηςήρξσμ 
για διάτξοα θέμαςα ϊπξσ εμταμίζξμςαι μαθημαςικέπ έμμξιεπ αλλά και μα 
παίνξσμ μαζί ςξσπ διάτξοα παιυμίδια ςα ξπξία ρυεςίζξμςαι με ςα Λαθημαςικά 
ϊπχπ είμαι ςξ τιδάκι και ςξ ςάγκοαμ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςα παιδιά 
αιρθάμξμςαι ϊςι ςα Λαθημαςικά ρσμδέξμςαι με ςη ζχή και ςημ 
καθημεοιμϊςηςα και δεμ πεοιξοίζξμςαι ρε ρυξλικά πλαίρια. Ξ Pestalozzi 
(Υαςζηδήμξσ, 2007) κοίμει παιδαγχγικά ρκϊπιμξ μα επικοαςεί ασςή η 
αςμϊρταιοα ςηπ ξικξγεμειακήπ ζχήπ και ρςη ρυξλική ζχή, αμ και ξι 
απαιςήρειπ ςηπ ρσρςημαςικϊςεοηπ διδαρκαλίαπ ςξσ ρυξλείξσ απαιςξϋμ 
μεγαλϋςεοη μεθξδικϊςηςα, ποξγοαμμαςιρμϊ και ςάνη. 

Ιαςά ασςϊ ςξμ ςοϊπξ η ρυέρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και ςξσ γξμέα ποέπει 
μα είμαι μια ρυέρη αμξιβαίαπ εμπιρςξρϋμηπ και απξδξυήπ ποξκειμέμξσ μα 
σπάονει αλληλξαπξδξυή, επικξιμχμία και ρσμεογαρία με ρκξπϊ ςημ 
απξςελερμαςικϊςεοη μάθηρη. 

1.6. Ζ Διαθεμαςικόςηςα 

Λια καιμξςξμία πξσ υαοακςηοίζει ςα Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ 
Εχήπ είμαι η διαθεμαςικϊςηςα. Ξ ϊοξπ «διαθεμαςικϊςηςα» ξοίζεςαι χπ η 
πξλϋπλεσοη διεοεϋμηρη και μελέςη εμϊπ θέμαςξπ με ςη ρσμμεςξυή και ςξ 
ρσμςξμιρμϊ πξλλόμ γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ. Λε ςη ρσμβξλή ϊλχμ ςχμ 
εμπλεκϊμεμχμ γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ ρσγκοξςείςαι έμα εμιαίξ ρϋμξλξ 
γμόρεχμ και δενιξςήςχμ και δημιξσογείςαι μια ξλιρςική αμςίληφη ςηπ 
γμόρηπ. α standards ςξσ Δθμικξϋ Ρσμβξσλίξσ Διδαρκϊμςχμ ςχμ 
Λαθημαςικόμ (NCTM), δίμξσμ έμταρη ρςη ρϋμδερη ςχμ Λαθημαςικόμ 
εμμξιόμ και ςχμ άλλχμ μαθημάςχμ μεςανϋ ςξσπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ 
εναρταλίζεςαι η επενεογαρία θεμάςχμ απϊ πξλλέπ ξπςικέπ γχμίεπ και 
αμαδεικμϋεςαι η γμόρη και η ρυέρη ςηπ με ςημ ποαγμαςικϊςηςα (Van de 
Walle, 2005). 
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Απϊ παιδαγχγική άπξφη, ξ οϊλξπ ςηπ είμαι ρπξσδαίξπ ατξϋ 
καλλιεογεί δενιϊςηςεπ και ικαμϊςηςεπ ρςξυεϋξμςαπ ρςη ρταιοική καλλιέογεια 
ςχμ μαθηςόμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, καλλιεογείςαι η δενιϊςηςα ςηπ υοήρηπ 
πξικίλχμ πηγόμ πληοξτϊοηρηπ αλλά και η ικαμϊςηςα ςηπ κοιςικήπ 
επενεογαρίαπ ςξσπ. Ξι μαθηςέπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα εμρχμαςόρξσμ 
πξικιλία μαθημαςικόμ εμμξιόμ ρε διατξοεςικά μαθήμαςα, μα αιςιξλξγήρξσμ 
ςημ επιλξγή ςξσπ καθόπ επίρηπ μα ρσμεογαρςξϋμ, μα επικξιμχμήρξσμ και μα 
καλλιεογήρξσμ ςημ κοιςική ςξσπ ρκέφη. Ζ διαρϋμδερη ςχμ ρυξλικόμ 
μαθημάςχμ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςική ϊςαμ εταομϊζεςαι ρςημ καθημεοιμή 
ζχή. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ αμαδεικμϋεςαι η ανία ϊλχμ ςχμ μαθημάςχμ ςξ 
ξπξίξ απξςελεί έμα πξλϋ καλϊ κίμηςοξ για μάθηρη (Γοϊλλιξπ, 2005). 

ξ μάθημα ςχμ Λαθημαςικόμ θα μπξοξϋρε μα ρσρυεςιρςεί με διάτξοα 
ρυξλικά μαθήμαςα ϊπχπ με ασςϊ ςηπ Γλόρραπ μέρα απϊ ςημ ξμιλία, ςξ 
γοάφιμξ ή ακϊμη, με ςη υοήρη ιρςξοιόμ και παοαμσθιόμ με βάρη ςιπ ξπξίεπ 
μπξοξϋμ μα ςεθξϋμ εοχςήρειπ ρυεςικέπ με μαθημαςικέπ έμμξιεπ. Δπίρηπ, θα 
μπξοξϋρε μα ρσμδεθεί με ςξ μάθημα ςηπ Τσρικήπ μέρα απϊ ςξσπ ςϋπξσπ ή 
απϊ ςη ρϋγκοιρη απξςελερμάςχμ ρε έμα πείοαμα. Δπιπλέξμ, μαθήμαςα ϊπχπ 
η Θρςξοία και η Γεχγοατία πξσ ρυεςίζξμςαι με έμμξιεπ ϊπχπ ξ υοϊμξπ 
(υοξμικέπ γοαμμέπ, ημεοξμημίεπ) και ξ ςϊπξπ (υάοςεπ απϊ ςξπξθερίεπ, 
πξςάμια, λίμμεπ ϊπξσ διακοίμεςαι ςξ ρυήμα και ξι καμπϋλεπ) πεοιλαμβάμξσμ 
μαθημαςικέπ έμμξιεπ. Ζ ρϋμδερη ςχμ Λαθημαςικόμ, ακϊμη και με ςα 
μαθήμαςα ςχμ ςευμικόμ και ςηπ μξσρικήπ ποαγμαςξπξιείςαι ατξϋ πεοιέυξσμ 
διάτξοα ρςξιυεία ςχμ μαθημαςικόμ. λα ςα παοαπάμχ απξδεικμϋξσμ ςημ 
μέγιρςη ποξρτξοά ςηπ διαθεμαςικϊςηςαπ ρςημ καςάκςηρη ςηπ διαδικαρςικήπ 
γμόρηπ. 

1.7. Ζ Κύρη Ποξβλήμαςξπ χπ Ποξρέγγιρη 

Λε ςξμ ϊοξ «ποϊβλημα», ρϋμτχμα με ςξμ Hiebert, ξοίζεςαι χπ η κάθε 
άρκηρη ή δοαρςηοιϊςηςα, για ςημ ξπξία ςα παιδιά δεμ ποέπει μα 
υοηριμξπξιήρξσμ καμέμαμ ποξδιαγεγοαμμέμξ ή απξμμημξμεσμέμξ καμϊμα, 
καθόπ δεμ σπάουει μια ξοιρμέμη «ρχρςή» μέθξδξπ επίλσρηπ (Van de Walle, 
2005). Ζ αμάπςσνη ςηπ ικαμϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ μα επιλϋξσμ ποξβλήμαςα 
βοίρκεςαι ρςξ επίκεμςοξ ςηπ μαθημαςικήπ εκπαίδεσρηπ, ρσμήθχπ 
αμαπςϋρρεςαι παοάλληλα με βαρικέπ μαθημαςικέπ έμμξιεπ και ϊυι 
απαοαίςηςα χπ αμενάοςηςη θεμαςική εμϊςηςα. Δίμεςαι ιδιαίςεοη βαοϋςηςα ρε 
ασςϊ απϊ ςα Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ και ρςξ πλαίριξ ςξσ 
Διαθεμαςικξϋ Δμιαίξσ Ολαιρίξσ Οοξγοάμμαςξπ Ρπξσδόμ (Δ.Δ.Ο.Ο.Ρ.) για ςα 
Λαθημαςικά ρςημ Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη, η επίλσρη ποξβλήμαςξπ 
απξςελεί ποχςαουικϊ ρςϊυξ ςηπ μαθημαςικήπ εκπαίδεσρηπ. Θδιαίςεοη έμταρη 
ρςημ επίλσρη ποξβλήμαςξπ παοαςηοείςαι ρςιπ ιδέεπ ςξσ Dewey (Woolfolk, 
2007) ξ ξπξίξπ είμαι ρϋμτχμξπ με ςημ έμταρη πξσ δίμεςαι ρςη διδαρκαλία 
ςχμ μαθηςόμ πξσ ρυεςίζεςαι με ασςϊ. πχπ αματέοει η Βαμβακξϋρη 
(Οηλιξϋοαπ, 2008) «…ςξ μαθημαςικϊ ποϊβλημα πάμςα καςείυε ρημαμςική 
θέρη ρςη διδαρκαλία ςχμ Λαθημαςικόμ». Ζ επίλσρη ποξβλήμαςξπ ειράγεςαι 
απϊ ςημ Οοόςη ςάνη ςξσ Δημξςικξϋ με θεμαςξλξγία ξικεία ρςξσπ μαθηςέπ 
εμό ρςαδιακά ςα ποξβλήμαςα γίμξμςαι πιξ ρϋμθεςα και ποξέουξμςαι είςε απϊ 
ςημ καθημεοιμή ποαγμαςικϊςηςα είςε απϊ διάτξοεπ μαθημαςικέπ πεοιξυέπ. 
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Ρϋμτχμα με ςξ έγγοατξ Principles and Standards ςξσ NCTM (Van de 
Walle, 2005), η επίλσρη ποξβλημάςχμ δεμ απξςελεί μϊμξ έμα μαθηριακϊ 
ρςϊυξ ςχμ Λαθημαςικόμ, αλλά και έμα ρημαμςικϊςαςξ μέρξ εκμάθηρηπ ςχμ 
Λαθημαςικόμ. Ζ επίλσρη ποξβλημάςχμ δεμ αματέοεςαι μϊμξ ρςημ εϋοερη 
ςηπ απάμςηρηπ εμϊπ απλξϋ ποξβλήμαςξπ αλλά είμαι ςξ μέρξ πξσ ξδηγεί ρςημ 
ξικξδϊμηρη βαρικόμ μαθημαςικόμ εμμξιόμ, γμόρεχμ και διαδικαριόμ και 
ρςημ αμάπςσνη ςχμ ςηπ μαθημαςικήπ ρκέφηπ. 

Λέρχ ςηπ επίλσρηπ ποξβλημάςχμ, εμθαοοϋμξμςαι και αμαδεικμϋξμςαι 
ξι διατξοεςικέπ ρςοαςηγικέπ ρςημ καςαμϊηρη ςχμ Λαθημαςικόμ 
πεοιευξμέμχμ. Δίμεςαι έμταρη ρςημ εομημεία ςηπ εικϊμαπ και ρςη βιχμαςική 
ποξρέγγιρη όρςε η ρσλλξγή ςχμ δεδξμέμχμ ςξσ ποξβλήμαςξπ μα 
ποαγμαςξπξιείςαι μέρα απϊ ποαγμαςικέπ καςαρςάρειπ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ 
ποέπει μα παοακιμεί ςξσπ μαθηςέπ μα διαςσπόμξσμ δικά ςξσπ ποξβλήμαςα, 
μα παοαςηοξϋμ, μα εοεσμξϋμ, μα εκτοάζξσμ ρςοαςηγικέπ επίλσρηπ και μα 
εταομϊζξσμ μεθϊδξσπ έοεσμαπ για ςη λϋρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Δπίρηπ, ξι 
μαθηςέπ ποέπει μα ρσμεογάζξμςαι, μα ανιξλξγξϋμ και μα αμαπςϋρρξσμ ςη 
δημιξσογικϊςηςά ςξσπ, ςημ ασςξπεπξίθηρή ςξσπ και ςημ κοιςική ςξσπ ρκέφη. 

ξ «παοαδξριακϊ» μαθημαςικϊ ποϊβλημα πεοιγοάτεςαι λεκςικά, 
πεοιέυει αοιθμηςικά δεδξμέμα και με ςιπ καςάλληλεπ ποάνειπ ποξκϋπςει η μία 
και μξμαδική λϋρη. Ωρςϊρξ, έυξσμ μελεςηθεί ξι «παοεμέογειεπ» ςηπ ρςεμήπ 
θεόοηρηπ ςξσ μαθημαςικξϋ ποξβλήμαςξπ ϊπχπ ϊςι ξι μαθηςέπ 
δσρκξλεϋξμςαι μα διαυειοιρςξϋμ πξλσπλξκϊςεοα ποξβλήμαςα με ςα ξπξία 
δεμ έυξσμ ενξικειχθεί. Δπίρηπ, δεμ θεχοξϋμ ϊςι μπξοξϋμ μα ςα ρσμδέρξσμ 
με ςημ ποαγμαςικϊςηςα αλλά ςα αμςιμεςχπίζξσμ χπ ςευμηςά 
καςαρκεσάρμαςα καθόπ και δημιξσογξϋμ λαμθαρμέμεπ αμςιλήφειπ ϊπχπ ϊςι 
κάθε ποϊβλημα έυει λϋρη (Οηλιξϋοαπ, 2008). Αμςίθεςα ρςα μέα βιβλία ςξ 
μαθημαςικϊ ποϊβλημα ποξρεγγίζεςαι με έμα διατξοεςικϊ ςοϊπξ. α παιδιά 
έουξμςαι ρε επατή με άλλα είδη ποξβλημάςχμ ςα ξπξία δεμ πεοιγοάτξμςαι 
μϊμξ λεκςικά αλλά ανιξπξιξϋμςαι πληοξτξοίεπ πξσ δίμξμςαι απϊ 
διατξοεςικέπ πηγέπ (εικϊμα, κείμεμξ, πίμακα, διάγοαμμα). Δπίρηπ, 
ποξβλέπεςαι μα εταομϊρξσμ διάτξοεπ ρςοαςηγικέπ επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ, 
μα καςαρκεσάρξσμ δικά ςξσπ ποξβλήμαςα και μα ποξβλέφξσμ ςα 
απξςελέρμαςα. 

1.7.1. ςοαςηγικέπ Δπίλσρηπ Ποξβλημάςχμ 

Απϊ ςιπ ποόςεπ κιϊλαπ ςάνειπ ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα έοθξσμ ρε επατή 
με έμα δξμημέμξ μξμςέλξ βημάςχμ επίλσρηπ ποξβλημάςχμ. Ρϋμτχμα με ςξμ 
Polya σπάουξσμ ςέρρεοιπ τάρειπ για ςημ επίλσρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ ξι 
ξπξίεπ είμαι η καςαμϊηρη ςξσ ποξβλήμαςξπ, η επιλξγή ςηπ ρςοαςηγικήπ ή 
ςχμ ρςοαςηγικόμ, η επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ και ξ έλεγυξπ ςηπ λϋρηπ ή 
ςχμ λϋρεχμ. Ξι τάρειπ ασςέπ ποξωπξθέςξσμ η μια ςημ άλλη ξπϊςε δεμ 
μπξοξϋμ μα αμςιμεςχπιρςξϋμ μεμξμχμέμα. 

Ζ επιλξγή ςηπ καςάλληληπ ρςοαςηγικήπ είμαι μέοξπ ςηπ επίλσρηπ εμϊπ 
ποξβλήμαςξπ. Λε ςημ καςαμϊηρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ξι μαθηςέπ αμαπςϋρρξσμ 
διάτξοεπ ρςοαςηγικέπ επίλσρηπ για μα αμςιμεςχπίρξσμ ςξ ποϊβλημα. Λε ςημ 
ενάρκηρη ξδηγξϋμςαι ρςαδιακά ρςημ ενξικείχρη, γεγξμϊπ πξσ ςξσπ βξηθά 
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ρςημ διεϋοσμρη ςχμ δενιξςήςχμ ςξσπ ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ. Λια 
ρςοαςηγική επίλσρηπ μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί ςξ ρυέδιξ μιαπ ζχγοατιά ή 
έμα διάγοαμμα πξσ βξηθάει ςξσπ μαθηςέπ μα καςαμξήρξσμ και μα 
διαυειοιρςξϋμ ςα δεδξμέμα ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ζ δημιξσογία μιαπ λίρςαπ, εμϊπ 
πίμακα ή εμϊπ γοατήμαςξπ μπξοξϋμ μα ρσμβάλξσμ ρςημ ξογάμχρη ςηπ 
ρκέφηπ ςξσπ. Λια ακϊμη ρςοαςηγική απξςελεί η ενήπ ακξλξσθία: σπϊθερη 
(εικαρία)- έλεγυξπ – βελςιόρειπ αλλά και ξ διαυχοιρμϊπ ςξσ ποξβλήμαςξπ ρε 
πεοιρρϊςεοα μέοη/ρε βήμαςα. Ζ επίλσρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ μπξοεί μα 
ποξκϋφει, επίρηπ, είςε με ςη δοαμαςξπξίηρη ςξσ ποξβλήμαςξπ είςε με ςημ 
μεςακίμηρη αμςικειμέμχμ πξσ ςξσπ επιςοέπει μα αμαπςϋνξσμ ξπςικά ςη 
διαδικαρία επίλσρηπ ςξσ (Οηλιξϋοαπ, 2008). 

α ϊρα αματέοθηκαμ απξςελξϋμ ξοιρμέμεπ ρςοαςηγικέπ επίλσρηπ 
ποξβλημάςχμ πξσ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςξσπ μαθηςέπ. Ζ υοήρη 
ςξσπ βξηθά με ςξ πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ ρε βαθϋςεοη και απξςελερμαςικϊςεοη 
καςαμϊηρη διδάρκξμςαπ ρκέφη, δημιξσογικϊςηςα και ποξραομξρςικϊςηςα. 
Λε ςξσπ καςάλληλξσπ υειοιρμξϋπ η διδαρκαλία ςχμ Λαθημαςικόμ μέρχ 
ποξβλήμαςξπ μπξοεί μα μεςαςοαπεί ρε μια εσυάοιρςη κι εμδιατέοξσρα 
διαδικαρία ποξκαλόμςαπ ςημ θεςική ρςάρη ςχμ μαθηςόμ απέμαμςί ςηπ. 
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2. ΡΔΑΚΘΣΘΙΑ ΛΑΗΖΛΑΣΘΙΑ 

2.1. Ρεαλιρςική Λαθημαςική Δκπαίδεσρη 

ξ 1959 ρςξ ρσμέδοιξ ςξσ Royaumont ςηπ Γαλλίαπ ςέθηκαμ ξι βάρειπ 
για μια ρςοξσκςξσοαλιρςική μαθημαςική εκπαίδεσρη ρϋμτχμα με ςημ ξπξία 
«ςα Λαθημαςικά είμαι έμα ξογαμχμέμξ, κλειρςϊ επαγχγικϊ ρϋρςημα, έμα 
ξλξκληοχμέμξ ξικξδϊμημα» (Streefland, 2000: ρ. iv). Ξι αμςιδοάρειπ, ϊμχπ, 
εμάμςια ρε ασςϊ ςξ οεϋμα πξσ ξμξμάρςηκε «Μέα Λαθημαςικά» δεμ άογηραμ 
μα ταμξϋμ. Οξλλξί ρημαμςικξί μαθημαςικξί ρςοάτηκαμ ρςξμ 
επαμαποξρδιξοιρμϊ ςχμ μαθημαςικόμ εμμξιόμ και δξμόμ βαριρμέμεπ ρςιπ 
γμόρειπ και εμπειοίεπ ςχμ μαθηςόμ. α θεμέλια ςηπ οεαλιρςικήπ 
μαθημαςικήπ εκπαίδεσρηπ ςέθηκαμ απϊ ςξμ Ζ. Freudenthal και ςξσπ 
ρσμεογάςεπ ςξσ ξ ξπξίξπ ειράγει ςξ ρλϊγκαμ: «α Λαθημαςικά χπ 
αμθοόπιμη δοαρςηοιϊςηςα» ρςξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα ςηπ Ξλλαμδίαπ 
(Streefland, 2000: ρ. v). 

Ζ οεαλιρςική μαθημαςική εκπαίδεσρη διέπεςαι απϊ πέμςε βαρικέπ 
αουέπ (Αορέμηπ, 2004): 

1. Ζ μάθηρη είμαι μια (αμα)καςαρκεσαρςική δοαρςηοιϊςηςα, πξσ 
ποξκαλείςαι απϊ ςημ ποαγμαςικϊςηςα. 

2. Ζ μάθηρη είμαι μια μακοξυοϊμια διαδικαρία, πξσ κιμείςαι απϊ ςξ 
ρσγκεκοιμέμξ ρςξ ατηοημέμξ. 

3. Ζ μάθηρη σπξβξηθείςαι απϊ ςξ ρσλλξγιρμϊ ρςη διαδικαρία ρκέφηπ 
ςξσ ίδιξσ ςξσ αςϊμξσ και ςχμ άλλχμ. 

4. Ρςη οεαλιρςική εκπαίδεσρη η μαθηριακή διαδικαρία ενελίρρεςαι ρςα 
πλαίρια μιαπ αλληλεπιδοαρςικήπ διδαρκαλίαπ ϊπξσ η αςξμική εογαρία 
ρσμδσάζεςαι με ξμαδική ρσζήςηρη, ρσλλξγική ποξρπάθεια, 
παοξσρίαρη και κοίρη εογαριόμ και επιυειοημαςξλξγία. 

5. Ζ εκμάθηρη ςχμ μαθημαςικόμ δεμ είμαι η απξοοϊτηρη μιαπ ρσλλξγήπ 
«άρυεςχμ» μεςανϋ ςξσπ γμόρεχμ και δενιξςήςχμ αλλά η ξικξδϊμηρη 
εμμξιόμ μέρα ρε μια δξμημέμη εμϊςηςα. 

2.2. Ρεαλιρςικά Ποξβλήμαςα 

ξ μξμςέλξ διδαρκαλίαπ ςχμ Πεαλιρςικόμ Λαθημαςικόμ πξσ έθερε ςιπ 
βάρειπ για οιζική αμαθεόοηρη ςχμ ρςϊυχμ, ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ, 
ςχμ βιβλίχμ, ςχμ διδακςικόμ μεθϊδχμ, ςηπ θέρηπ και ςξσ οϊλξσ ςχμ 
μαθηςόμ και ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, βαρίρςηκε: 

 ρςημ ξικξδϊμηρη ςηπ γμόρηπ πάμχ ρςα άςσπα μξμςέλα ςχμ μαθηςόμ, 

 ρςημ καθξδηγξϋμεμη ποξρχπική αμακάλσφη απϊ ςξσπ μαθηςέπ ςχμ 
μαθημαςικόμ εμμξιόμ και δξμόμ, 
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 ρςημ ξμαδική διδαρκαλία με αλληλεπίδοαρη ρςημ ςάνη, 

 ρςξμ καθξδηγηςή εκπαιδεσςικϊ πξσ διαθέςει πξικίλεπ εμαλλακςικέπ 
ρςοαςηγικέπ ρςξ οεπεοςϊοιϊ ςξσ. 

Ρκξπϊπ ςηπ οεαλιρςικήπ μαθημαςικήπ εκπαίδεσρηπ είμαι ξι μαθηςέπ θα 
αμακαλϋφξσμ ναμά ςα Λαθημαςικά μέρχ καςαρςάρεχμ ξι ξπξίεπ είμαι άμερα 
ρσμδεδεμέμεπ με ςιπ γμόρειπ, ςιπ εμπειοίεπ και ςα εμδιατέοξμςα ςξσπ. Ξ 
δάρκαλξπ, λξιπϊμ, ποέπει μα αμαζηςά κσοίχπ ποξβλήμαςα πξσ μα 
ρσμδέξμςαι με ςημ ποαγμαςικϊςηςα.  

Ζ επίλσρη οεαλιρςικόμ αοιθμηςικόμ ποξβλημάςχμ μπξοεί μα 
θεχοηθεί χπ μια ρϋμθεςη διαδικαρία πξσ πεοιλαμβάμει ςα πιξ κάςχ ρςάδια: 
αουική καςαμϊηρη ςξσ ποξβλήμαςξπ, καςαρκεσή μξμςέλξσ πξσ πεοιγοάτει 
ςημ ποξβλημαςική καςάρςαρη, αμάλσρη και σπξλξγιρμϊπ και ςέλξπ, 
ανιξλϊγηρη ςξσ απξςελέρμαςξπ (Αμδοέξσ, Λεμελάξσ & Κεμξμίδηπ, 2007). 
Βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ, ϊμχπ, απξςελεί ξ βιχμαςικϊπ υαοακςήοαπ ςχμ 
οεαλιρςικόμ ποξβλημάςχμ. α ποξβλήμαςα δηλαδή θα ποέπει μα 
ρυεςίζξμςαι με ςα αςξμικά και κξιμχμικά υαοακςηοιρςικά ςχμ παιδιόμ και 
κσοίχπ μα ρσμδσάζξμςαι με ςα ποξρχπικά ςξσπ βιόμαςα. Ρσμεπόπ, η 
μαθηριακή διαδικαρία μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί εμπειοική και επικξιμχμιακή. 

Αμςίθεςα, ρϋμτχμα με ςη μηυαμιρςική ποξρέγγιρη (παοαδξριακή 
διδαρκαλία) ςα ποξβλήμαςα πξσ ποξβάλλξμςαι διέπξμςαι απϊ διατξοεςικά 
υαοακςηοιρςικά ϊπχπ λεκςική πεοιγοατή, απλέπ ποάνειπ, πεοιξοιρμϊπ ρςημ 
ρκέφη, καμία ελεϋθεοη δημιξσογία, απξσρία γμχρςικήπ ρϋγκοξσρηπ και 
καμέμα ποϊβλημα πξσ για ςημ επίλσρή ςξσ ξ λϋςηπ ποέπει μα εναρταλίρει ξ 
ίδιξπ κάπξιεπ πληοξτξοίεπ. Ρσμήθχπ, ξι μαθηςέπ απξκςξϋμ γμόρειπ 
αρϋμδεςεπ μεςανϋ ςξσπ πξσ ϊςαμ επιυειοξϋμ μα ςιπ υοηριμξπξιήρξσμ ρε έμα 
διατξοεςικϊ πλαίριξ ςα απξςελέρμαςα είμαι αμεπιθϋμηςα. Έςρι, λξιπϊμ, 
κοίθηκε αμαγκαία η μεςαςοξπή ςχμ παοαδξριακόμ ποξβλημάςχμ ρε 
οεαλιρςικά ποξβλήμαςα. Δπξμέμχπ, έμα οεαλιρςικϊ ποϊβλημα μπξοεί μα 
επιδέυεςαι διατξοεςικέπ εομημείεπ, πξικιλία απαμςήρεχμ και μα 
υοηριμξπξιείςαι ρε διατξοεςικά επίπεδα (Λεμελάξσ & Αμδοέξσ, 2006). 

α οεαλιρςικά ποξβλήμαςα, ϊπχπ ποξαματέοθηκε, ποέπει μα είμαι 
ξικεία ρςξσπ μαθηςέπ και μα ρσμβαδίζξσμ με ςα εμδιατέοξμςά ςξσπ. Δπίρηπ, 
ποέπει μα ρσμδέξμςαι με ςημ καθημεοιμή ζχή, μα αμαπςϋρρξσμ ςημ 
δημιξσογικϊςηςά ςξσπ και μα νσπμξϋμ ςημ πεοιέογειά ςξσπ. Ρκξπϊπ είμαι η 
κιμηςξπξίηρη ςχμ μαθηςόμ και η αμάπςσνη ερχςεοικόμ κιμήςοχμ. Ξ 
μαθηςήπ ποξβλέπεςαι μα διαςσπόμει σπξθέρειπ, μα ςξλμάει και μα δξκιμάζει 
πιθαμέπ λϋρειπ, μα επιυειοημαςξλξγεί, μα ςεκμηοιόμει και μα κοίμει. Λέρα 
απϊ ασςά διαταίμεςαι ςξ ζχηοϊ ςξσ εμδιατέοξμ και η εμεογή ρσμμεςξυή 
ςξσ. 

2.3. Πιθαμέπ Δσρκξλίεπ πξσ Αμςιμεςχπίζξσμ ξι Λαθηςέπ 

ρςημ Δπίλσρη Ρεαλιρςικώμ Ποξβλημάςχμ 

Ξι μαθηςέπ θεχοξϋμ πχπ ςξ επίπεδξ δσρκξλίαπ ςχμ Λαθημαςικόμ 
είμαι ιδιαίςεοα ασνημέμξ. Ιάθε ςι πξσ ςξσπ πεοιβάλλει ςξ αμςιμεςχπίζξσμ χπ 
παιυμίδι ρε αμςίθερη με ςα Λαθημαςικά πξσ δεμ μπξοξϋμ μα ςα υειοιρςξϋμ με 
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ςημ ίδια εσκξλία και θεχοξϋμ ϊςι δεμ αμήκξσμ ρςξμ πεοίγσοϊ ςξσπ και ρςη 
ζχή ςξσπ. ημ καςάρςαρη ασςή μπξοεί μα μεςαβάλλει ξ εκπαιδεσςικϊπ 
υοηριμξπξιόμςαπ καςάλληλεπ μεθϊδξσπ διδαρκαλίαπ. Ζ βιχμαςική 
ποξρέγγιρη ςχμ Λαθημαςικόμ, η ρϋμδερη ςξσπ με ςιπ ποξωπάουξσρεπ 
γμόρειπ ςχμ μαθηςόμ, η εμεογξπξίηρη ςχμ μαθηςόμ, η αμάληφη 
ποχςξβξσλιόμ, η ρσμμεςξυή ςξσπ και η αμάπςσνη ςηπ δημιξσογικϊςηςάπ 
ςξσπ θα διαρταλίρξσμ ςημ ϋπαονη εμϊπ διεοεσμηςικξϋ και αμακαλσπςικξϋ 
πεοιβάλλξμςξπ μάθηρηπ. Έςρι, παοξσριάζξμςαι αοκεςέπ δσρκξλίεπ και ρςημ 
επίλσρη οεαλιρςικόμ ποξβλημάςχμ. Ξοιρμέμξι παοάγξμςεπ πξσ ποξκαλξϋμ 
ασςέπ ςιπ δσρκξλίεπ είμαι ξι ακϊλξσθξι (Αμδοέξσ, Λεμελάξσ & Κεμξμίδηπ, 
2007): 

 Ζ δσμαςή πεπξίθηρη ςχμ μαθηςόμ ϊςι ςα ποξβλήμαςα 
αμςιμεςχπίζξμςαι μϊμξ με αοιθμηςικέπ ποάνειπ, μία ή και 
πεοιρρϊςεοεπ, μεςανϋ ςχμ δξρμέμχμ αοιθμόμ. Για παοάδειγμα, η 
ποξρέγγιρη εμϊπ οεαλιρςικξϋ ποξβλήμαςξπ με μια ςσπική αοιθμηςική 
ποάνη πξσ ζηςείςαι απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα ςημ εμςξπίρξσμ. 

 Ζ έλλειφη ξικειϊςηςαπ ςχμ μαθηςόμ με ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ 
ποξβλημαςικόμ καςαρςάρεχμ και η έλλειφη ςηπ απαιςξϋμεμηπ γμόρηπ 
για ςξμ ποαγμαςικϊ κϊρμξ ποξκειμέμξσ μα ξικξδξμηθεί μια επαοκήπ 
και οεαλιρςική αμαπαοάρςαρη ςηπ ποξβλημαςικήπ καςάρςαρηπ. Για μα 
σπξρςηοίνξσμ ςημ άπξφή ςξσπ εοεσμηςέπ έδειναμ ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ 
και ξ ςοϊπξπ παοξσρίαρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ επηοεάζει ςξμ ςοϊπξ 
ρκέφηπ, ατξϋ έμα ποϊβλημα δε θεχοείςαι αμενάοςηςξ απϊ ςξ 
πεοιευϊμεμξ ρςξ ξπξίξ βοίρκεςαι. 

 Δπιπλέξμ, ξι μαθηςέπ δεμ ρκέτςξμςαι οεαλιρςικά ϊςαμ λϋμξσμ μικοά 
οεαλιρςικά ποξβλήμαςα πξσ πεοιέυξσμ κάπξια αοιθμηςική ποάνη 
παοά μϊμξ ερςιάζξσμ κσοίχπ ρςημ ίδια ςημ ποάνη. Δπίρηπ, θεχοξϋμ 
ϊςι ξι δϋρκξλεπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ είμαι ρημαμςικϊςεοεπ απϊ ςη 
υοήρη οεαλιρςικήπ ρκέφηπ. Οξλλέπ τξοέπ, μάλιρςα, λϋμξσμ 
οεαλιρςικά ποξβλήμαςα υχοίπ μα ςα ρσμδέξσμ με ςιπ ποαγμαςικέπ 
ρσμθήκεπ, δίμξμςαπ απαμςήρειπ υχοίπ μϊημα ακϊμα και ρε 
ποξβλήμαςα πξσ είμαι άλσςα λϊγχ μη αοκεςόμ πληοξτξοιόμ. 

Ρϋμτχμα με ςξμ Freudenthal ςα μαθήμαςα ςχμ Λαθημαςικόμ θα 
ποέπει μα δίμξσμ ρςξσπ μαθηςέπ ςημ „καθξδηγξϋμεμη‟ εσκαιοία μα 
„αμακαλϋφξσμ ναμά‟ ςα Λαθημαςικά με ςξ μα ςα ποαγμαςξπξιξϋμ. Ασςϊ 
ρημαίμει ϊςι ξι εκπαιδεσςικξί δεμ θα ποέπει μα αμςιμεςχπίζξσμ ςα 
Λαθημαςικά χπ κλειρςϊ ρϋρςημα αλλά μα επικεμςοόμξμςαι ρςημ 
δοαρςηοιϊςηςα και ρςημ διαδικαρία ςηπ μαθημαςικξπξίηρηπ. Δπίρηπ, 
σπξρςηοίζει ϊςι ςα Λαθημαςικά ποέπει μα είμαι ρσμδεδεμέμα με ςημ 
ποαγμαςικϊςηςα, μα βαρίζξμςαι ρςημ εμπειοία ςξσ παιδιξϋ πξσ είμαι ρυεςική 
με ςημ κξιμχμία. Έςρι, λξιπϊμ, ρε έμα ρυξλείξ ζχμςαμϊ και ρϋγυοξμξ πξσ 
επικξιμχμεί και αλληλξςοξτξδξςείςαι απϊ ςημ κξιμχμία ρςημ ξπξία 
ρσμμεςέυει, η διδαρκαλία ςξσ αμαμεόμεςαι και ποξραομϊζεςαι κάθε τξοά 
ρςα μέα κξιμχμικά και επιρςημξμικά δεδξμέμα (Κεμξμίδηπ, 2002). 
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3. ΔΤΥΤΪΑ ΙΑΘ ΛΑΗΖΛΑΣΘΙΑ 

Ξ διαγχμιρμϊπ ςχμ «Λαθημαςικόμ ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ» πξσ 
ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξ 2005 απεσθϋμεςαι ρε μαθηςέπ ςηπ Δ‟ και ςηπ Ρ‟ 
Δημξςικξϋ πξσ έυξσμ ιδιαίςεοη έτερη ρςα Λαθημαςικά και σιξθεςξϋμ μια 
θεςική ρςάρη απέμαμςί ςξσπ. Αουικά, θα επιυειοηθεί μια ποξρέγγιρη ςξσ 
ϊοξσ «εστσΐα» και ρςη ρσμέυεια, θα γίμει εκςεμέρςεοη αματξοά ρςξσπ 
μαθηςέπ με ειδικέπ ικαμϊςηςεπ ρςα Λαθημαςικά. 

3.1. Ο Οοιρμόπ ςηπ Δστσΐαπ 

Ζ απξρατήμιρη ςξσ ϊοξσ «εστσΐα» απξςελεί μια δϋρκξλη σπϊθερη 
και δεμ ατξοά έμα και μϊμξ ξοιρμϊ. Ζ εστσΐα επιμξήθηκε απϊ ςξσπ Galton, 
Binet και Simone. Ξ Binet και ξ Simone επιμϊηραμ ςιπ μεθϊδξσπ ή ςξμ ςϋπξ 
μεθϊδχμ με ςιπ ξπξίεπ ποξρδιξοίζξμςαι ξι μξοτέπ ρσμπεοιτξοάπ πξσ ςημ 
ξοίζξσμ και ενέτοαραμ ςημ άπξφη ϊςι η εστσΐα ξοίζεςαι απϊ μια θεμελιακή 
ικαμϊςηςα, ςημ κοίρη. Απϊ ςημ άλλη, ξ Galton ςηπ έδχρε ςξ πεοιευϊμεμξ, 
μεςατοάζξμςαπ ςημ εστσή ρσμπεοιτξοά χπ δοαρςηοιϊςηςα εναρτάλιρηπ ςηπ 
επιβίχρηπ (Κιξϋγκμαμ, 1987). Σπάουξσμ διάτξοεπ απϊφειπ ρυεςικά με ςξ ςι 
είμαι «εστσΐα». Ρϋμτχμα με ςξμ Waddel, εστσΐα είμαι η ικαμϊςηςα 
αμεϋοερηπ μιαπ καλϋςεοηπ ποξραομξγήπ για ςξ πεοιβάλλξμ με ςημ 
παοέμβαρη ςχμ πμεσμαςικόμ λειςξσογιόμ. Ξ Claparede σπξρςηοίζει ϊςι η 
εστσΐα είμαι η ικαμϊςηςα λϋρηπ ποξβλημάςχμ με ςημ ρκέφη εμό ξ Gaillaume 
ϊςι είμαι η απϊδξρη ςξσ μξηςικξϋ μηυαμιρμξϋ. Δπίρηπ, ξ Terman πιρςεϋει ϊςι 
η εστσΐα εμϊπ αμθοόπξσ έγκειςαι ρςημ ικαμϊςηςά ςξσ για ατηοημέμη ρκέφη 
(ρακοήπ, 1970). 

Ρϋμτχμα, με ςξμ Gardner, η εστσΐα αματέοεςαι ρςημ ικαμϊςηςα 
επίλσρηπ ποξβλημάςχμ ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ, ρςημ ικαμϊςηςα γεμίκεσρηπ, 
δημιξσογίαπ και ποξρτξοάπ μίαπ σπηοερίαπ η ξπξία έυει ανία ρςημ κξιμχμία 
ή ςημ κξσλςξϋοα ςξσ αςϊμξσ. Διράγει ςη Ηεχοία ςχμ Οξλλαπλόμ Δστσψόμ 
σπξρςηοίζξμςαπ ϊςι ςξ επίπεδξ εστσΐαπ ρε κάθε άςξμξ ξοίζεςαι απϊ 
ασςϊμξμεπ ικαμϊςηςεπ, ςιπ ξπξίεπ ξμξμάζει «εστσΐεπ». Ξ Gardner 
αμαγμχοίζει ξυςό είδη εστσΐαπ πξσ είμαι ςα ακϊλξσθα: η Γλχρρική εστσΐα, 
η Κξγικoμαθημαςική εστσΐα, η Υχοική εστσΐα, η Ρχμαςξκιμαιρθηςική 
εστσΐα, η Λξσρική εστσΐα, η Διαποξρχπική εστσΐα, η Δμδξποξρχπική 
εστσΐα και η Τσρική εστσΐα (Woolfolk, 2007). 

Ζ φσυξλξγία ποξκειμέμξσ μα ποξρδιξοίρει ρήμεοα ςξ βαθμϊ εστσΐαπ 
υοηριμξπξιεί ςα ειδικά ςερς εστσΐαπ, ςχμ ξπξίχμ ετεσοέςεπ είμαι ξ Binet και 
ξ Simone (Κιξϋγκμαμ, 1987). ξ ζήςημα ςηπ εγκσοϊςηςαπ και ςηπ 
αμςικειμεμικϊςηςαπ ςχμ ςερς δημιξσογεί ποξβλημαςιρμϊ και μεγάλη 
ρσζήςηρη. Σπάουξσμ, ϊμχπ, κάπξιξι ϊοξι πξσ αμ ςηοηθξϋμ μπξοξϋμ μα 
υαοακςηοιρςξϋμ άοιρςα διαγμχρςικά μέρα. Ξι ϊοξι ασςξί είμαι: εσκξλία ρςημ 
παοξσρίαρη και εταομξγή, μικοϊπ υοϊμξπ εταομξγήπ, μα μημ δημιξσογεί 
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ςημ εμςϋπχρη ϊςι ςξ σπξκείμεμξ είμαι πειοαμαςϊζχξσ, μα ποξκαλεί ςξ 
εμδιατέοξμ, μα παοξσριάζεςαι με ςη μξοτή παιυμιδιξϋ και μα απξκλείει ςημ 
πεοίπςχρη ςηπ ςϋυηπ ρςιπ απαμςήρειπ ςχμ σπξκειμέμχμ (Κιξϋγκμαμ, 1987). 

Ξι φσυξλϊγξι δεμ έυξσμ απξδευςεί κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ ξοιρμϊ ςηπ 
εστσΐαπ, χρςϊρξ η έμμξια ςηπ ρςηοίζεςαι ρε κάπξια κξιμή αμςίληφη. Ξι 
έοεσμεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για ςη μελέςη ςηπ εστσΐαπ ενεςάζξσμ ςξ πόπ 
επηοεάζξσμ διάτξοξι παοάγξμςεπ ςημ αμάπςσνή ςηπ. Οξλλξί σπξρςηοίζξσμ 
ϊςι ςξ εναιοεςικά αμεπςσγμέμξ μεσοικϊ ρϋρςημα εμϊπ αςϊμξσ μπξοεί μα 
ρσμβάλει ρςημ αμάπςσνη ςηπ γεμικήπ ςξσ μξημξρϋμηπ καθόπ επίρηπ, 
ξοιρμέμξι μελεςξϋμ ςη ρυέρη εστσΐαπ και εγκετάλξσ. Έυει, βέβαια, 
απξδειυςεί ϊςι η εστσΐα εμϊπ αςϊμξσ εναοςάςαι απϊ ςξμ κληοξμξμικϊ 
παοάγξμςα. Σπάουει ταμεοή ρυέρη, επιπλέξμ, αμάμερα ρςη μξημξρϋμη εμϊπ 
παιδιξϋ και ρςξ κξιμχμική και τσρικϊ ςξσ πεοιβάλλξμ. ξ πλήθξπ ςχμ 
κξιμχμικόμ ξμάδχμ πξσ αλληλεπιδοξϋμ με ςξ άςξμξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 
ζχήπ ςξσ ςξ βξηθά μα αμαγμχοίρει ςξμ εασςϊ ςξσ και ςη θέρη ςξσ. Ξι 
επιδιόνειπ ςηπ κάθε ξμάδαπ πξσ αμήκει έμα άςξμξ αλλά και η μξοτχςική και 
ξικξμξμική καςάρςαρη ςχμ γξμέχμ ςξσ απξςελξϋμ παοάγξμςεπ πξσ επιδοξϋμ 
ρςημ αμάπςσνη ςηπ εστσΐαπ (ρακοήπ, 1970). Δπιποϊρθεςα, η εστσΐα μπξοεί 
μα αμαπςσυθεί ιδιαίςεοα με ςημ καςάλληλη αγχγή και εκπαίδεσρη ρςξ 
ρυξλείξ, γι‟ ασςϊ ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη ρημαρία ρςξ οϊλξ ςξσ. Οοέπει μα 
απξςελεί πξλιςιρςική κξιμϊςηςα και μια μικοή κξιμχμία πξσ θα καλλιεογεί ςη 
δημιξσογική ρκέφη ςχμ μαθηςόμ και θα ρσμβάλει ρςημ ξλξκλήοχρη ςχμ 
ποξρχπικξςήςχμ ςξσπ. 

3.2. Λαθηςέπ με Διδικέπ Θκαμόςηςεπ ρςα Λαθημαςικά 

λξι ξι μαθηςέπ αμεναιοέςχπ ανίζξσμ ειδική ποξρξυή απϊ ςξσπ 
εκπαιδεσςικξϋπ για μα ποξρτεοθεί η καλϋςεοη πιθαμή εκπαίδεσρη. Έςρι, και 
ςα «ποξικιρμέμα» παιδιά δηλαδή μαθηςέπ πξσ έυξσμ ειδικέπ ικαμϊςηςεπ 
ποξβλέπεςαι μια αμάλξγη μεςαυείοιρη. Ζ Ξμάδα Δογαρίαπ πξσ ρσγκάλερε ςξ 
NCTM ςξ 1995 ρυεςικά με ςα Λαθημαςικόπ Σπξρυϊμεμα Οαιδιά ενήγηρε ϊςι 
«ςξ μα είμαι κάπξιξπ σπξρυϊμεμξπ ρςα Λαθημαςικά απξςελεί ρσμάοςηρη ςηπ 
ικαμϊςηςαπ, ςχμ κιμήςοχμ, ςηπ πίρςηπ, και ςηπ εμπειοίαπ ή ςχμ εσκαιοιόμ» 
(Van de Walle, 2005: ρ. 635). Ξ Usiskin ιρυσοίζεςαι πχπ η μαθημαςική 
ικαμϊςηςα και ςξ ςαλέμςξ μπξοξϋμ μα καλλιεογηθξϋμ ρε πξλλξϋπ μαθηςέπ, 
ετϊρξμ ασςή η καλλιέογεια νεκιμήρει απϊ πξλϋ μικοή ηλικία ρςξ ρυξλείξ. Λε 
ςη βξήθεια καλόμ δαρκάλχμ, ςημ ϋπαονη πξιξςικξϋ αμαλσςικξϋ 
ποξγοάμμαςξπ, σφηλόμ ποξρδξκιόμ και σπξρςηοικςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ςα 
παιδιά έυξσμ πξλλέπ πιθαμϊςηςεπ μα αμαπςϋνξσμ ειδικέπ ικαμϊςηςεπ ρςα 
Λαθημαςικά. λα ςα παοαπάμχ, βέβαια, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ εογαςικϊςηςα 
και ςημ επιμέλεια ξδηγξϋμ ρςημ αμάπςσνη ειδικόμ ςαλέμςχμ. 

Ξι μαθηςέπ πξσ παοξσριάζξσμ ειδικά ςαλέμςα ρςα Λαθημαςικά 
μπξοξϋμ μα μάθξσμ και μα καςαλάβξσμ γοήγξοα μαθημαςικέπ ιδέεπ, μα 
επιδεικμϋξσμ πξλλαπλέπ ρςοαςηγικέπ ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ, μα 
εμεογξϋμ εϋκξλα με ρϋμβξλα και μα αμαγμχοίζξσμ ξμξιϊςηςεπ, διατξοέπ και 
ποϊςσπα. Δπιποϊρθεςα, είμαι ικαμξί μα εταομϊζξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ ρε μέα 
ή άγμχρςα πλαίρια, μα παοαμέμξσμ ρσγκεμςοχμέμξι ρςη επίλσρη 
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ποξβλημάςχμ, μα βξηθξϋμ ςξσπ άλλξσπ μαθηςέπ ρε ςσυϊμ δσρκξλίεπ ςξσπ 
και μα δξσλεϋξσμ ρσρςημαςικά και με ακοίβεια. Ξ House (Van de Walle, 
2005), πιρςεϋει ϊςι ςα σπξρυϊμεμα παιδιά έυξσμ αμεπςσγμέμεπ ςιπ λεκςικέπ 
δενιϊςηςεπ, ςημ πεοιέογεια, ςη δενιϊςηςα ςηπ αμαλσςικήπ ρσλλξγιρςικήπ, ςημ 
ικαμϊςηςα ρσγκέμςοχρηπ και αμενάοςηςηπ εογαρίαπ, καθόπ και ςη 
ταμςαρία. 

Δίμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα επιρημάμξσμε πχπ η ποξδιάθερη και ξι 
πεπξιθήρειπ ςχμ παιδιόμ ρε ρυέρη με ςημ ικαμϊςηςά ςξσπ μα κάμξσμ 
Λαθημαςικά, επηοεάζξσμ πξλϋ ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξρεγγίζξσμ ςα ποξβλήμαςα 
και γεμικϊςεοα ςξ βαθμϊ επιςσυίαπ ςξσπ. Δίμαι αοκεςξί ξι μαθηςέπ τξβξϋμςαι 
ςα μαθημαςικά και μιόθξσμ ϊςι δεμ μπξοξϋμ μα πεςϋυξσμ ρε ασςϊ ςξ 
γμχρςικϊ αμςικείμεμξ. Ζ ρςάρη, λξιπϊμ, ςχμ μαθηςόμ απέμαμςι ρςα 
Λαθημαςικά, η ποξςίμηρη ή η απϊοοιφη για ασςά είμαι ξσριαρςική και 
καθξοιρςική. 

Ρσμπεοαρμαςικά, ποξκειμέμξσ μα ποξβληθξϋμ ςα παιδιά πξσ είμαι 
ςαλαμςξϋυα ρςα Λαθημαςικά, ποέπει ξι εκπαιδεσςικξί μα εμθαοοϋμξσμ και 
μα παοακιμξϋμ ςξσπ μαθηςέπ για μια βαθϋςεοη καςαμϊηρη ςχμ μαθημαςικόμ 
εμμξιόμ. Ζ επιλξγή εμπλξσςιρμέμχμ δοαρςηοιξςήςχμ θα ςξσπ ξδηγήρει ρςημ 
αμάπςσνη ςχμ ρκέφεχμ ςξσπ υοηριμξπξιόμςαπ ςευμικέπ και μεθϊδξσπ πξσ 
θεχοξϋμ ασςξί καςάλληλεπ. έλξπ, ανίζει μα επιρημάμξσμε πχπ ξι 
εκπαιδεσςικξί θα ποέπει μα δόρξσμ ςημ εσκαιοία ρε ϊλξσπ ςξσπ μαθηςέπ μα 
ποξβλημαςιρςξϋμ και μα διδαυθξϋμ ςη λξγική ςχμ Λαθημαςικόμ. Ξι 
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ θα θέςξσμ θα ποέπει μα ρσμδέξμςαι με εμπειοικέπ 
καςαρςάρειπ, ξικείεπ και εμδιατέοξσρεπ για ςα παιδιά. Ρκξπϊπ είμαι ϊλξι ξι 
μαθηςέπ μα δείνξσμ εμδιατέοξμ και μα αμαπςϋνξσμ μια θεςική ρςάρη 
απέμαμςι ρςα Λαθημαςικά. 
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ΔEYΣΔΡΖ ΔΜOΣΖΣΑ 

“Οοακςικϊ Λέοξπ” 
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4. ΔΠΘΔΟΔΘ ΤΛΛΔΣΔΦΟΜΣΩΜ ΣΟΜ ΛΑΗΖΣΘΙΟ 

ΔΘΑΓΩΜΘΛΟ ΣΩΜ ΛΑΗΖΛΑΣΘΙΩΜ ΣΖ ΥΤΖ ΙΑΘ 

ΣΖ ΕΩΖ 

Λε ςημ απϊταρη ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ και 
ειδικϊςεοα ςξσ Οαιδαγχγικξϋ μήμαςξπ Δημξςικήπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ 
Τλόοιμαπ, νεκίμηρε ςξ 2005 ξ Λαθημαςικϊπ Διαγχμιρμϊπ Δημξςικόμ 
Ρυξλείχμ ςηπ Τλόοιμαπ. Ξ διαγχμιρμϊπ ασςϊπ, ξ ξπξίξπ απξςελεί πλέξμ 
θερμϊ και γίμεςαι κάθε υοϊμξ με ςη ρσμμεςξυή πλέξμ και άλλχμ μξμόμ, έυει 
ςημ επχμσμία «α Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ». Ρςϊυξπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ είμαι ξι μαθηςέπ μα αμαπςϋνξσμ μια θεςική ρςάρη απέμαμςι ρςα 
μαθημαςικά, μα ποξβλημαςιρςξϋμ και μα δημιξσογηθεί μια εσγεμήπ άμιλλα 
μεςανϋ ςξσπ. Ζ ρσγκεκοιμέμη εογαρία αματέοεςαι ρςξ διαγχμιρμϊ πξσ έγιμε 
ςξ 2009 και πξσ ήςαμ ατιεοχμέμξπ ρςημ Σπαςία. Ζ επίδξρη πξσ μελεςάςαι 
ατξοά μαθηςέπ και μαθήςοιεπ Δ‟ και Ρς‟ ςάνηπ απϊ διάτξοα Δημξςικά 
Ρυξλεία ςξσ μξμξϋ Ιξζάμηπ, πξσ κοίθηκαμ απϊ ςξσπ δαρκάλξσπ ςξσπ χπ 
ςαλαμςξϋυξι μαθηςέπ ρςα Λαθημαςικά. 

Ρςϊυξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ είμαι η δημιξσογία κιμήςοχμ ρςα παιδιά, 
όρςε ασςά μα εμδιατεοθξϋμ και μα αγαπήρξσμ ςα Λαθημαςικά, μα 
ποξβλημαςιρςξϋμ και μα εταομϊρξσμ ςη λξγική ςχμ Λαθημαςικόμ και μα 
καλλιεογήρξσμ ςημ κοιςική ςξσπ ρκέφη. λα ασςά μπξοξϋμ μα 
ποαγμαςξπξιηθξϋμ μέρα απϊ ςα θέμαςα ςξσ διαγχμιρμξϋ, ςα ξπξία δεμ 
βαρίζξμςαι απξκλειρςικά ρςη διδαρκϊμεμη ϋλη. Αμςιθέςχπ, είμαι ποξβλήμαςα 
ποξραομξρμέμα ρςη λξγική ςχμ Λαθημαςικόμ ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ και 
αματέοξμςαι ρε καθημεοιμέπ και εμδιατέοξσρεπ καςαρςάρειπ για ςα παιδιά.  

Δπιπλέξμ, μέρα απϊ ςξ τσλλάδιξ πξσ εκδίδεςαι για ςξ διαγχμιρμϊ, 
μπξοξϋμ μα εμημεοόμξμςαι ξι μαθηςέπ, ξι δάρκαλξι και ξι γξμείπ για ςημ 
ιρςξοία ςχμ Λαθημαςικόμ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ, ςξ παμεπιρςήμιξ ρσμδέεςαι με 
ςημ ςξπική κξιμχμία και ρσμβάλλει ρςημ αμάπςσνή ςηπ. Ξ διαγχμιρμϊπ ςχμ 
Λαθημαςικόμ ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ τιλξδξνεί, επίρηπ, κάθε υοϊμξ μα 
μεςαςοέφει ςημ εκδήλχρη ασςή ρε μια γιξοςή Λαθημαςικόμ. 

πχπ ήδη αματέοθηκε, ςα ποξβλήμαςα ςξσ διαγχμιρμξϋ πξσ 
καλξϋμςαι μα λϋρξσμ ξι μαθηςέπ και ξι μαθήςοιεπ, ποξέουξμςαι απϊ 
εμπειοικέπ και ξικείεπ καςαρςάρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ςξσπ ζχήπ. α 
ποξβλήμαςα ασςά αματέοξμςαι ρε παιδιά με ειδικέπ ικαμϊςηςεπ ρςα 
μαθημαςικά ϊπξσ ξ κάθε μαθηςήπ αμαπςϋρρει ςιπ δικέπ ςξσ μεθϊδξσπ για ςημ 
επίλσρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ. Λέρα απϊ ςημ αμάλσρη ςχμ απαμςήρεχμ πξσ 
έδχραμ, διαπιρςόθηκε ϊςι αοκεςά απ‟ ασςά δσρκξλεϋςηκαμ ρε κάπξια 
ποξβλήμαςα, εμό ρε άλλα βοήκαμ πξλϋ εϋκξλα ςη λϋρη-απάμςηρη. α 
πξρξρςά επιςσυίαπ ρε κάθε ποϊβλημα, ϊπχπ παοξσριάζξμςαι ρςη ρσμέυεια, 
είμαι διατξοεςικά αμάμερα ρςα πεοιρρϊςεοα ποξβλήμαςα. 
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Ξι απαμςήρειπ ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ ακξλξσθξϋμ, ςιπ ξπξίεπ έδχραμ 
ξι μαθηςέπ και ξι μαθήςοιεπ ςηπ Δ‟ και Ρς‟ ςάνηπ νευχοιρςά, πεοιλαμβάμξσμ 
ϊλα ςα επίπεδα μιαπ απάμςηρηπ. Ιάπξιεπ απαμςήρειπ είμαι αδϊμηςεπ, δεμ 
ρυεςίζξμςαι με ςημ καςάρςαρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ξοιρμέμεπ απαμςήρειπ ςχμ 
παιδιόμ υαοακςηοίζξμςαι χπ μξμξδξμικέπ, επικεμςοόμξμςαι δηλαδή μϊμξ ρε 
έμα δεδξμέμξ ςηπ εοόςηρηπ, εμό μεοικέπ άλλεπ χπ πξλσδξμικέπ, 
υοηριμξπξιόμςαπ πεοιρρϊςεοα απϊ έμα δεδξμέμα πξσ δίμξμςαι ρςημ 
εοόςηρη, υχοίπ ϊμχπ καμία ρσρυέςιρη μεςανϋ ςξσπ. Σπάουξσμ, απϊ ςημ 
άλλη, και ξι ρσρυεςιρςικέπ απαμςήρειπ, ϊπξσ ςα παιδιά υοηριμξπξιξϋμ ςα 
δεδξμέμα ςηπ εοόςηρηπ με ςέςξιξ ςοϊπξ απϊ ςξμ ξπξίξ ποξκϋπςει η πλήοηπ 
καςαμϊηρη ςχμ μεςανϋ ςξσπ ρυέρεχμ. 

Απϊ ςα παοαπάμχ διαταίμεςαι απϊ ςη μια, ξι δσρκξλίεπ πξσ 
παοξσριάζξσμ ξι μαθηςέπ ρςη λϋρη ποξβλήμαςξπ και ρςημ εταομξγή ςχμ 
γμόρεόμ ςξσπ ρε μέεπ καςαρςάρειπ. Δμό απϊ ςημ άλλη, ποξβάλλξμςαι ξι 
αμαπςσγμέμεπ μξηςικέπ ικαμϊςηςεπ, ϊπχπ είμαι η αταιοεςική ικαμϊςηςα, η 
κοίρη, η ικαμϊςηςα ρυημαςιρμξϋ ατηοημέμχμ εμμξιόμ και η ικαμϊςηςα 
ρυημαςιρμξϋ ξοθόμ ρσλλξγιρμόμ. Απϊ ςξ 11ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ η ρκέφη ςξσ 
παιδιξϋ γίμεςαι ατηοημέμη και ξ οσθμϊπ αμάπςσνηπ ςηπ ατηοημέμηπ ρκέφηπ 
εναοςάςαι απϊ ςξ βαθμϊ μξημξρϋμηπ ςξσ παιδιξϋ και απϊ ςξμ πλξϋςξ ςχμ 
εμπειοιόμ ςξσ. Ανιξρημείχςξ είμαι, πάμςχπ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςϊρξ ξι μαθηςέπ 
ςηπ Δ‟, ϊρξ και ασςξί ςηπ Ρς΄ ςάνηπ ποξρπάθηραμ ρςημ πλειξφητία ςξσπ μα 
λϋρξσμ ϊλα ςα ποξβλήμαςα και δεμ ήςαμ πξλϋ μεγάλξπ ξ αοιθμϊπ ασςόμ πξσ 
έδχραμ λεσκή κϊλλα ρε ξοιρμέμα απ‟ ασςά. Λέρα απϊ ςημ ποξρπάθεια ςχμ 
μαθηςόμ ποξβάλλξμςαι πξικίλεπ εμδιατέοξσρεπ ιδέεπ και λϋρειπ ςχμ 
ποξβλημάςχμ, κάςι πξσ δείυμει ϊςι ξ διαγχμιρμϊπ ςοάβηνε αοκεςά ςημ 
ποξρξυή και ςξ εμδιατέοξμ ςχμ παιδιόμ πξσ έλαβαμ μέοξπ. 
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4.1. Πέμπςη Δημξςικξύ 

4.1.1. Αμάλσρη Ποξβλημάςχμ 

4.1.1.1. Ποόβλημα 1: Σξ Βάφιμξ ςξσ Σξίυξσ 

α παιδιά ςηπ Οέμπςηπ ςάνηπ 
απξτάριραμ μα βάφξσμ έμαμ ςξίυξ ςηπ 
ςάνηπ ςξσπ. Ξ ςξίυξπ έυει ρυήμα ξοθξγόμιξ 
με μήκξπ 8μ. και ϋφξπ 4μ. και 3 παοάθσοα 
πξσ ςξ καθέμα έυει εμβαδϊ 1 ςεςοαγχμικϊ 
μέςοξ. Ρςξ υοχμαςξπχλείξ ξ κ. Λημάπ 
ςξσπ είπε ϊςι έμα κξσςί μπξγιά τςάμει για 
μα βατςξϋμ 5 ςεςοαγχμικά μέςοα ςξίυξσ 
και κξρςίζει 3,5 εσοό. Οϊρα θα 
πληοόρξσμ για μα βάφξσμ ςξμ ςξίυξ; 

ΚΤΖ: Για ςημ επίλσρη ασςξϋ ςξσ ποξβλήμαςξπ ποέπει μα ακξλξσθηθεί η 

ενήπ διαδικαρία: 

Αουικά, θα σπξλξγιρςεί ςξ εμβαδϊμ ϊλξσ ςξσ ςξίυξσ 
πξλλαπλαριάζξμςαπ ςα 8 μέςοα μήκξπ με ςα 4 μέςοα ϋφξπ. Απϊ ςξ 
απξςέλερμα ποέπει μα αταιοεθεί ςξ εμβαδϊ ϊλχμ ςχμ παοαθϋοχμ, πξσ 
αμςιρςξιυεί ρςξμ αοιθμϊ 3, για μα βοεθεί η επιτάμεια ςξσ ςξίυξσ πξσ θα 
βάφξσμ ςα παιδιά ςηπ Οέμπςηπ ςάνηπ. Ρςη ρσμέυεια, ςξ δεϋςεοξ απξςέλερμα 
θα διαιοεθεί με ςξμ αοιθμϊ 5 πξσ ρσμβξλίζει ςα ςεςοαγχμικά μέςοα ςξσ 
ςξίυξσ πξσ βάτξμςαι απϊ έμα κξσςί μπξγιάπ όρςε μα βοεθεί ξ αοιθμϊπ ςχμ 
κξσςιόμ μπξγιάπ πξσ υοειάζξμςαι για ςξ βάφιμξ ϊλξσ ςξσ ςξίυξσ. Ξ αοιθμϊπ 
πξσ ποξκϋπςει είμαι δεκαδικϊπ. Δπειδή, ϊμχπ, ςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ 
μπξγιάπ είμαι μια διακοιςή μεςαβληςή ποέπει μα ρςοξγγσλξπξιηθεί όρςε μα 
γίμει ακέοαιξπ. έλξπ, ξ ρςοξγγσλξπξιημέμξπ αοιθμϊπ πξλλαπλαριάζεςαι με 
ςξμ αοιθμϊ 3,5 πξσ αμςιρςξιυεί ρςα εσοό πξσ κξρςίζει ςξ έμα κξσςί μπξγιάπ 
για μα βοεθεί ςξ πξρϊ πξσ θα πληοόρξσμ ςα παιδιά για ςξ βάφιμξ ςξσ 
ςξίυξσ. 

 

Άοα:        8            32           29 5       3,5              

            5            3            40 5,8            6 

             32             29             0                   21 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Για μα βάφξσμ ςξμ ςξίυξ θα πληοόρξσμ 21€. 
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Πίνακασ 1: Αποτελζςματα Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 1 (Το Βάψιμο του Τοίχου) 

 Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά γοαπςά 23 19,17% 

Καμθαρμέμα Γοαπςά 93 77,5% 

υι Απάμςηρη 4 3,33% 

Ρϋμξλξ 120 100% 

 

Ρςημ επίλσρη ςξσ 1ξσ ποξβλήμαςξπ, ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ αμέουεςαι 
ρςξ 19,17% (23 μαθηςέπ). Ζ πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ (93 γοαπςά) απξςελεί 
ςα λαμθαρμέμα με πξρξρςϊ 77,5%. Οαοξσριάρςηκε πξικιλία λαθόμ πξσ θα 
αμαλσθξϋμ παοακάςχ. έλξπ, μϊλιπ ςξ 3,33% ςχμ μαθηςόμ (4 μαθηςέπ) δεμ 
έδχραμ καμία απάμςηρη (βλ. πίμακα 1). 

 

Πίνακασ 2: Αποτελζςματα Λανθαςμζνων Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 1 (Το βάψιμο του Τοίχου) 

Οεοιπςόρειπ 

Καθόμ 

Ολήθξπ 

Γοαπςόμ 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςα 

λαμθαρμέμα γοαπςά 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ γοαπςόμ1 

i.  34 36,56% 28,33% 

ii.  
α. 

23 
14 

24,73% 
15,05% 

19,17% 
11,67% 

β. 9 9,68% 7,5% 

iii.  12 12,9% 10% 

iv.  26 27,96% 21,67% 

v.  4 4,3% 3,33% 

vi.  2 2,15% 1,67% 

 

i. Λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ ρςημ εύοερη ςξσ εμβαδξύ πξσ ποέπει μα 
βατςεί. Ζ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ εϋοερηπ ςξσ ρσμξλικξϋ εμβαδξϋ ήςαμ 
ετικςή απϊ ςημ πλεσοά ςχμ μαθηςόμ. Αμςίθεςα, η διαδικαρία ςηπ 
αταίοερηπ ςξσ εμβαδξϋ ςχμ ςοιόμ παοαθϋοχμ τάμηκε ϊςι ςξσπ 
δσρκϊλεφε καθόπ ςξ 14,17% ςχμ μαθηςόμ δεμ ςημ εκςέλεραμ. Οιξ 
ρσγκεκοιμέμα, 15 μαθηςέπ ποϊρθεραμ ςξ εμβαδϊ ςχμ παοαθϋοχμ, 
εμό 2 μαθηςέπ παοέλειφαμ εμςελόπ ςημ ποάνη. 

ii. Λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ ρςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιώμ μπξγιάπ πξσ 
ποέπει μα υοηριμξπξιηθξύμ. ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ 
λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ (36,56%) αμήκξσμ ρε ασςή ςημ καςηγξοία. Ξι 
πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ (22 μαθηςέπ) δεμ έκαμαμ ςημ ρςοξγγσλξπξίηρη 
όρςε ςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ μα είμαι ακέοαιξπ αοιθμϊπ. Αμςιθέςχπ, 3 
μαθηςέπ καςαμϊηραμ ϊςι ςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ είμαι μία διακοιςή 
μεςαβληςή αλλά θεόοηραμ ϊςι έποεπε μα αγξοάρξσμ λιγϊςεοα κξσςιά 
(5 αμςί για 6). έλξπ, σπήοναμ 9 μαθηςέπ πξσ σπξλϊγιζαμ ςημ ςιμή ςηπ 
μπξγιάπ πξσ υοειάζεςαι ςξ βάφιμξ ςξσ 1ξπ ςεςοαγχμικξϋ μέςοξσ 

                                                           
1
 Μα ρημειχθεί ϊςι ςα πξρξρςά πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα 2 δεμ έυξσμ άθοξιρμα 100%, 

διϊςι ξοιρμέμα γοαπςά αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία καςηγξοίεπ. 
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αγμξόμςαπ ϊςι ςξ κάθε κξσςί πεοιέυει μπξγιά για 5 ςεςοαγχμικά 
μέςοα. 

iii. Αοιθμηςικά λάθη. Ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ 
παίζξσμ ςα ρχρςά αοιθμηςικά απξςελέρμαςα. Ρςημ ρσγκεκοιμέμη 
έοεσμα ςξ 19,17% ςχμ μαθηςόμ έκαμαμ λάθη ρςιπ αοιθμηςικέπ 
ποάνειπ. ξ μεγάλξ ασςϊ πξρξρςϊ δείυμει ϊςι ρυεδϊμ ςξ 1/5 ςξσ 
ρσμϊλξσ ςηπ Δ‟ Δημξςικξϋ, δσρκξλεϋεςαι ακϊμη ρςημ εκςέλερη 
ποάνεχμ. 

α. ακξλξσθώμςαπ μια λξγική ρκέφη. Ρε ασςή ςημ καςηγξοία αμήκει 

ςξ 11,67% ςχμ μαθηςόμ πξσ, είςε ςηοόμςαπ είςε ποξρεγγίζξμςαπ ςη 

ρχρςή διαδικαρία επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ, κάμξσμ αοιθμηςικά 

λάθη. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 4 μαθηςέπ, ακξλξσθόμςαπ επ‟ ακοιβόπ 

ςημ ρχρςή διαδικαρία επίλσρηπ, έκαμαμ λάθξπ ςημ ςελεσςαία ποάνη 

ςξσ πξλλαπλαριαρμξϋ πξσ ςξσπ ρςέοηρε ςξ ρχρςϊ απξςέλερμα. Ξι 

σπϊλξιπξι μαθηςέπ παοάλληλα με ςα αοιθμηςικά λάθη εμτάμιραμ 

ελλείφειπ και ρςημ διεναγχγή ςηπ λϋρηπ. Διδικϊςεοα, 7 μαθηςέπ δεμ 

ποαγμαςξπξίηραμ ςημ ρςοξγγσλξπξίηρη και 3 μαθηςέπ ποϊρθεραμ 

αμςί μα αταιοέρξσμ ςα ςοία παοάθσοα ρςημ εϋοερη ςξσ εμβαδξϋ 

ςξσ ςξίυξσ πξσ ποέπει μα βατςεί. 

β. με λαμθαρμέμη ρκέφη. Ρε ασςή ςημ καςηγξοία αμήκξσμ ςα γοαπςά 

μαθηςόμ πξσ ϊυι μϊμξ έκαμαμ αοιθμηςικά λάθη αλλά και δεμ 

ακξλξϋθηραμ μία λξγική ρκέφη ρςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ, 

δείυμξμςαπ ϊςι δεμ καςαμϊηραμ ςα δεδξμέμα ςξσ. Ξι μαθηςέπ ασςξί 

απξςελξϋμ ςξ 7,5% ςξσ ρσμϊλξσ. 

iv. Λαμθαρμέμη υοήρη δεδξμέμχμ. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκει ςξ 10% 
ςχμ μαθηςόμ. Οοϊκειςαι για μαθηςέπ πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιήρει 
κάπξια βήμαςα επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ αλλά δεμ ςξ έυξσμ 
ξλξκληοόρει ξοθά. Έςρι, ρςξ κάθε γοαπςϊ αμαγμχοίζεςαι μια 
ποξρπάθεια ποξρέγγιρηπ ςηπ επίλσρηπ αλλά ςασςϊυοξμα 
παοαςηοξϋμςαι ποάνειπ με λαμθαρμέμη υοήρη δεδξμέμχμ. 

v. Ασθαίοεςεπ ποάνειπ. Ξ ςοϊπξπ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ ςχμ 
μαθηςόμ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ δεμ έυει κάπξια λξγική ενήγηρη απλά 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι αμξϋριεπ ποάνειπ. Δσρςσυόπ, ςξ πξρξρςϊ ασςόμ 
ςχμ μαθηςόμ αμέουεςαι ρςξ 21,67% σπξδεικμϋξμςαπ ϊςι πάμχ απϊ ςξ 
1/5 δεμ ποξρέγγιρε ξϋςε ρςξ ελάυιρςξ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

vi. Χοήρη αοιθμώμ υχοίπ ςημ επενήγηρη εύοερήπ ςξσπ. Ξι 4 μαθηςέπ 
πξσ αμήκξσμ ρε ασςή ςημ καςηγξοία υοηριμξπξίηραμ έγκσοα 
απξςελέρμαςα υχοίπ μα παοξσριάζξσμ ςιπ ποάνειπ πξσ ςα διενάγξσμ. 
Απξςελξϋμ ςξ 3,33% ςξσ ρσμϊλξσ, έμα αοκεςά μικοϊ πξρξρςϊ. 

vii. Ημιςελήπ ακξλξσθία βημάςχμ. Λϊμξ ςξ 1,67% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 
μαθηςόμ (2 μαθηςέπ) δεμ απάμςηραμ ρςξ εοόςημα ςξσ ποξβλήμαςξπ 
λϊγχ ςηπ μη ξλξκλήοχρηπ ςχμ βημάςχμ επίλσρήπ ςξσ. 
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4.1.1.2. Ποόβλημα 2: Παιυμίδι με ςξσπ Αοιθμξύπ 

Μα βοεθεί ξ μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ ςηπ ςοίςηπ υιλιεςίαπ, πξσ ςελειόμει 
ρε 6, έυει άθοξιρμα φητίχμ 17 και διαιοείςαι ςέλεια με ςξ 8.  

ΚΤΖ: ξ ποϊβλημα ασςϊ λϋμεςαι με ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ:  

Αουικά, ξι μαθηςέπ ποέπει μα ποξβλημαςιρςξϋμ για ςξ πξιξι αοιθμξί 
αμήκξσμ ρςημ ςοίςη υιλιάδα. Δηλαδή, ςξ ποόςξ βήμα είμαι μα αμαγμχοίρξσμ 
ϊςι η ςοίςη υιλιάδα πεοιέυει ςξσπ αοιθμξϋπ απϊ ςξ 2001 έχπ ςξ 3000. 
Ρϋμτχμα, λξιπϊμ, με ασςή ςη ρκέφη γμχοίζξσμε ϊςι ξ ζηςξϋμεμξπ αοιθμϊπ 
έυει ποόςξ φητίξ 2 καθόπ και ςελεσςαίξ φητίξ 6 με βάρη ςα δεδξμέμα ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια, κάμξμςαπ υοήρη ςηπ πληοξτξοίαπ ϊςι ςξ 
άθοξιρμα ςχμ φητίχμ είμαι 17, ποέπει μα αταιοέρξσμε ςξ 2 και ςξ 6 απϊ 
ςξμ αοιθμϊ ασςϊ όρςε μα βοξϋμε ϊςι ςα δσξ μεραία φητία ςξσ ζηςξϋμεμξσ 
αοιθμξϋ έυξσμ άθοξιρμα 9 (17-2-6=9). Έςρι, με ασςϊμ ςξμ αοιθμϊ και ϊλα ςα 
παοαπάμχ υαοακςηοιρςικά, ξι μαθηςέπ ποέπει μα ρυημαςίρξσμ ϊλξσπ ςξσπ 
πιθαμξϋπ ρσμδσαρμξϋπ αοιθμόμ ξι ξπξίξι είμαι 2096, 2186, 2276, 2366, 
2456, 2546, 2636, 2726, 2816 και 2906. Απϊ ςξσπ αοιθμξϋπ πξσ ποξκϋπςξσμ, 
ξ ζηςξϋμεμξπ πεοιλαμβάμει δσξ ακϊμη ιδιϊςηςεπ πξσ είμαι ϊςι διαιοείςαι 
ςέλεια με ςξ 8 και ϊςι είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ. Ιαςά ρσμέπεια, ξι μαθηςέπ ποέπει 
μα ελέγνξσμ ςξσπ αοιθμξϋπ απϊ ςξμ μεγαλϋςεοξ ποξπ ςξμ μικοϊςεοξ μέυοι μα 
βοξσμ ςξμ ποόςξ πξσ διαιοείςαι ςέλεια με ςξ 8. 

 

Άοα:  3η υιλιάδα: 2001 έχπ 3000. 

        17-2-6=9.  

        Άοα, 2096, 2186, 2276, 2366, 2456, 2546, 2636, 2726, 2816 και 2906.   

          2906  8                                         2816   8 

          50    363                                        41    352 

            26                                                 16 

             2                                                   0  

Δεμ είμαι ςέλεια η διαίοερη.                  Δίμαι ςέλεια η διαίοερη. 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Ξ ζηςξϋμεμξπ αοιθμϊπ είμαι ξ 2816. 

Πίνακασ 3: Αποτελζςματα Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 2 (Παιχνίδι με τουσ Αριθμοφσ) 

 Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά γοαπςά 15 12,5% 

Καμθαρμέμα Γοαπςά 91 75,83% 

υι Απάμςηρη 14 11,67% 

Ρϋμξλξ 120 100% 
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Ρςημ επίλσρη ςξσ 2ξσ ποξβλήμαςξπ, ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ αμέουεςαι 
ρςξ 12,5% (15 μαθηςέπ). Ηα ήςαμ παοάλειφη, βέβαια, μα μημ αματεοθεί ϊςι 
ρε έμα γοαπςϊ απξσρίαζε η διαδικαρία επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ αλλά 
σπήουε απλή καςαγοατή ςξσ απξςελέρμαςξπ. Ζ πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ 
(91 γοαπςά) αμήκει ρςα λαμθαρμέμα με πξρξρςϊ 75,83%. Ζ αμάλσρη ςχμ 
λαθόμ παοξσριάζεςαι παοακάςχ. έλξπ, ςξ 11,67% ςχμ μαθηςόμ (14 
μαθηςέπ), έμα αμηρσυηςικά μεγάλξ πξρξρςϊ, δεμ έδχρε καμία απάμςηρη 
(βλ. πίμακα 3). 

 

Πίνακασ 4: Αποτελζςματα Λανθαςμζνων Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 2 (Παιχνίδι με τουσ Αριθμοφσ) 

Οεοιπςόρειπ 

Καθόμ 

Ολήθξπ 

Γοαπςόμ 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςα 

λαμθαρμέμα γοαπςά 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ γοαπςόμ2 

i.  20 21,98% 16,67% 

ii.  23 25,27% 19,17% 

iii.  25 27,47% 20,83% 

iv.  10 10,99% 8,33% 

v.  13 14,29% 10,83% 

vi.  15 16,48% 12,5% 

 

i. Γμώρη ςηπ ςοίςηπ υιλιάδαπ αλλά μη ςήοηρη ςχμ ποξϋπξθέρεχμ για 
ςημ εύοερη ςξσ ζηςξύμεμξσ αοιθμξύ. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ 
ξι μαθηςέπ (16,67%) πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιήρει ςξ ποόςξ βήμα 
ξοθά. Δηλαδή, γμχοίζξσμ ϊςι η ςοίςη υιλιάδα είμαι απϊ ςξ 2001 έχπ ςξ 
3000. Απϊ ςξ ρημείξ ασςϊ και μεςά ςα λάθη πξικίλξσμ. Ξι 
πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ (15 μαθηςέπ) δεμ καςαμϊηραμ ςξ 
υαοακςηοιρςικϊ ςξσ ζηςξϋμεμξσ αοιθμξϋ ϊςι είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ, άοα 
ςξ απξςέλερμά ςξσπ ήςαμ λαμθαρμέμξ παο‟ ϊλξ πξσ κάλσπςε ϊλεπ ςιπ 
άλλεπ ιδιϊςηςεπ ςξσ. Ξι σπϊλξιπξι μαθηςέπ είςε αμαζήςηραμ είςε ϊυι 
ςξμ μεγαλϋςεοξ αοιθμϊ ςξ απξςέλερμά ςξσπ δεμ πληοξϋρε ςιπ άλλεπ 
ποξωπξθέρειπ πξσ έποεπε, ρϋμτχμα με ςα δεδξμέμα ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. 

ii. Άγμξια ςηπ ςοίςηπ υιλιάδαπ αλλά ςήοηρη ςχμ ποξϋπξθέρεχμ για 
ςημ εύοερη ςξσ ζηςξύμεμξσ αοιθμξύ. ξ ρημείξ πξσ δσρκϊλεφε 
πεοιρρϊςεοξ ςξσπ μαθηςέπ ήςαμ η εϋοερη ςξσ ποόςξσ φητίξσ ςξσ 
ζηςξϋμεμξσ αοιθμξϋ, δηλαδή η εϋοερη ςηπ ςοίςηπ υιλιάδαπ. 
Οαοαρσοϊμεμξ έμα αοκεςά μεγάλξ πξρξρςϊ ςχμ μαθηςόμ (19,17%) 
απϊ ςημ ξμξμαρία ασςή θεόοηραμ ϊςι ςα ϊοιά ςηπ είμαι 3001-4000. 
Έςρι, εμό η ενάπλχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ήςαμ ρχρςή και ςα δεδξμέμα 
ίρυσαμ έμα ποξπ έμα, ςξ απξςέλερμα δεμ ήςαμ ςξ αμαμεμϊμεμξ. 

iii. Άγμξια ςηπ ςοίςηπ υιλιάδαπ και μη ςήοηρη ςχμ ποξϋπξθέρεχμ για 
ςημ εύοερη ςξσ ζηςξύμεμξσ αοιθμξύ. Ζ καςηγξοία ασςή εμταμίζει 
ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ (27,47%). Ξι 

                                                           
2
 Μα ρημειχθεί ϊςι ςα πξρξρςά πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα 4 δεμ έυξσμ άθοξιρμα 100%, 

διϊςι ξοιρμέμα γοαπςά αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία καςηγξοίεπ. 
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μαθηςέπ πξσ αμήκξσμ ρε ασςή θεόοηραμ ϊςι η ςοίςη υιλιάδα είμαι απϊ 
ςξ 3001 έχπ ςξ 4000. ασςϊυοξμα με ςημ ρκέφη ασςή 
ποαγμαςξπξίηραμ κι άλλα λάθη πξσ ςξσπ απξμάκοσμαμ καςά πξλϋ 
απϊ ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. Ξι πεοιρρϊςεοξι δεμ έλαβαμ σπ‟ ϊφιμ 
ςξσπ ςημ πληοξτξοία ϊςι ξ αοιθμϊπ ασςϊπ είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ εμό 
ςήοηραμ ςιπ σπϊλξιπεπ ιδιϊςηςεπ πξσ ποξρτέοξμςαι ρςημ εκτόμηρη. 
Δπίρηπ, ρε ξοιρμέμξσπ η διαίοερη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε δεμ ήςαμ 
ςέλεια εμό ρε κάπξιξσπ άλλξσπ ςξ άθοξιρμα ςχμ φητίχμ ςχμ 
αοιθμόμ δεμ ήςαμ 17. 

iv. Λαμθαρμέμξ απξςέλερμα ακξλξσθώμςαπ μια λξγική ρκέφη. Ρςημ 
καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ξι μαθηςέπ, ρςξσπ ξπξίξσπ αμαγμχοίζεςαι 
έμα είδξπ ποξρπάθειαπ μα ποξρεγγίρξσμ ςημ επίλσρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Ρςημ ποξρπάθειά ςξσπ ασςή έυξσμ κάμει ξοιρμέμη 
υοήρη ςχμ δεδξμέμχμ υχοίπ κάπξιξ ανιϊλξγξ απξςέλερμα. ξ 
πξρξρςϊ ασςόμ ςχμ μαθηςόμ αμέουεςαι ρςξ 8,33%. 

v. Λαμθαρμέμξ απξςέλερμα υχοίπ καμία λξγική ρκέφη. Ξι μαθηςέπ 
ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ είμαι υχοιρμέμξι ρε δσξ σπξξμάδαπ. Ζ ποόςη 
απαοςίζεςαι απ‟ ασςξϋπ πξσ καςέγοαφαμ έμα λαμθαρμέμξ απξςέλερμα 
υχοίπ κάπξια διαδικαρία πξσ μα δείυμει ςι ςξσπ ξδήγηρε ρ‟ ασςϊ. 
Δμό, η δεϋςεοη απξςελείςαι απ‟ ασςξϋπ πξσ έκαμαμ λαμθαρμέμη 
υοήρη δεδξμέμχμ με απξςέλερμα ςημ μη ξοθή επίλσρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Ξι πεοιπςόρειπ ασςέπ δείυμξσμ ϊςι ξι μαθηςέπ δεμ 
καςαμϊηραμ ςξ ποϊβλημα και απξςελξϋμ ςξ 10,83% ςξσ ρσμϊλξσ. 

vi. Αοιθμηςικά λάθη. Ρςημ ρσγκεκοιμέμη έοεσμα ςξ 12,5% ςχμ μαθηςόμ 
έκαμε λάθη ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ. 
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4.1.1.3. Ποόβλημα 3: Σανίδι ρςξ Αιγαίξ 

Ρςξ διπλαμϊ υάοςη είμαι 
ρημειχμέμα κάπξια δοξμξλϊγια πλξίχμ 
με ςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςχμ ειριςηοίχμ 
(ρε εσοό) για έμα εμήλικξ άςξμξ ρςημ 
ξικξμξμική θέρη. Ξ θείξπ Οέςοξπ θέλει 
μα ςανιδέφει απϊ ςη Πατήμα για ςημ Ίξ. 
Οξια διαδοξμή είμαι η πιξ ξικξμξμική;  

 

 

ΚΤΖ: Ζ λϋρη ςξσ ποξβλήμαςξπ αμαλϋεςαι παοακάςχ: 

Για ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ασςξϋ, ξι μαθηςέπ ποέπει μα 
ρυημαςίρξσμ ϊλεπ ςιπ δσμαςέπ διαδοξμέπ ατξϋ ποόςα ρκετςξϋμ ϊςι αμ ξ 
θείξπ Οέςοξπ πεοάρει δσξ τξοέπ απϊ έμα μηρί, η διαδοξμή θα ρςξιυίρει 
πεοιρρϊςεοξ απϊ κάπξια άλλη. Άοα, ξι διαδοξμέπ πξσ ποξκϋπςξσμ είμαι ξι 
ενήπ: Π-Ρ-Α-Μ-Θ, Π-Ρ-Α-Μ-Ο-Θ, Π-Ρ-Ο-Μ-Θ, Π-Ρ-Μ-Ο-Θ, Π-Ρ-Ο-Θ, Π-Ρ-Μ-Θ, Π-Α-Ρ-Μ-
Θ, Π-Α-Ρ-Μ-Ο-Θ, Π-Α-Ρ-Ο-Μ-Θ, Π-Α-Ρ-Ο-Θ, Π-Α-Μ-Ο-Θ και Π-Α-Μ-Θ. Απϊ ςιπ 
διαδοξμέπ ασςέπ, ξι μαθηςέπ ποέπει μα ελέγνξσμ μϊμξ ςιπ σπξγοαμμιρμέμεπ, 
ατξϋ η απεσθείαπ ρϋμδερη δσξ λιμαμιόμ είμαι τθημϊςεοη απϊ ςημ 
παοεμβξλή ςοίςξσ λιμαμιξϋ μεςανϋ ςξσπ. Έςρι, λξιπϊμ, ποξρθέςξμςαπ ςημ 
ςιμή ςξσ ειριςηοίξσ κάθε διαδοξμήπ ποξκϋπςει η ρσμξλική ςιμή. έλξπ, 
ρσγκοίμξμςαπ ςιπ ςιμέπ καςαλήγξσμε ρςημ απάμςηρη. 

 

Άοα: Ξι δσμαςέπ διαδοξμέπ είμαι: Π-Ρ-Α-Μ-Θ, Π-Ρ-Α-Μ-Ο-Θ, Π-Ρ-Ο-Μ-Θ, Π-Ρ-Μ-Ο-

Θ, Π-Ρ-Ο-Θ, Π-Ρ-Μ-Θ, Π-Α-Ρ-Μ-Θ, Π-Α-Ρ-Μ-Ο-Θ, Π-Α-Ρ-Ο-Μ-Θ, Π-Α-Ρ-Ο-Θ, Π-Α-Μ-Ο-Θ 

και Π-Α-Μ-Θ. 

Π-Ρ-Ο-Θ: 14+10,10+11,90=36€ 

Π-Ρ-Μ-Θ: 14+10,90+10,90=35,80€ 

Π-Α-Μ-Θ: 12+12,90+10,90=35,80€ 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Δίμαι δσξ ξι πιξ ξικξμξμικέπ διαδοξμέπ: Π-Ρ-Μ-Θ και Π-Α-Μ-Θ. 

Πίνακασ 5: Αποτελζςματα Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 3 (Ταξίδι ςτο Αιγαίο) 

 Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά γοαπςά 21 17,5% 

Καμθαρμέμα Γοαπςά 98 81,67% 

υι Απάμςηρη 1 0,83% 

Ρϋμξλξ 120 100% 
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Ρςημ επίλσρη ςξσ 3ξσ ποξβλήμαςξπ, η επιςσυία παοξσριάζεςαι ρε 21 
μαθηςέπ (17,5%). Ζ πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ (98 γοαπςά) εμτάμιρε λάθη με 
ςξ σφηλϊςαςξ πξρξρςϊ 81,67%. α λάθη πξικίλξσμ και αμαλϋξμςαι 
παοακάςχ. έλξπ, μϊλιπ ςξ 0,83% ςχμ μαθηςόμ (1 μαθηςήπ) δεμ έδχρε καμία 
απάμςηρη ςξ ξπξίξ είμαι πξλϋ θεςικϊ (βλ. πίμακα 5). 

 

Πίνακασ 6: Αποτελζςματα Λανθαςμζνων Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 3 (Ταξίδι ςτο Αιγαίο) 

Οεοιπςόρειπ 

Καθόμ 

Ολήθξπ 

Γοαπςόμ 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςα 

λαμθαρμέμα γοαπςά 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ γοαπςόμ3 

i.  18 18,37% 15% 

ii.  13 13,27% 10,83% 

iii.  14 14,29% 11,67% 

 

i. Εύοερη μόμξ ςηπ μιαπ διαδοξμήπ. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκει ςξ 
μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ μαθηςόμ με πξρξρςϊ 56,67%. Ξι μαθηςέπ ασςξί 
έλεγναμ ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ διαδοξμόμ και μέρα απ‟ ασςέπ 
βοήκαμ μϊμξ ςημ μια εκ ςχμ δσξ. Ζ ποόςη πεοίπςχρη απξςελείςαι 
απϊ ςξσπ μαθηςέπ πξσ εμςϊπιραμ ςη διαδοξμή Π-Α-Μ-Θ χπ 
ξικξμξμικϊςεοη, ξι ξπξίξι έυξσμ καλϋφει και ςξ μεγαλϋςεοξ ςμήμα ςηπ 
καςηγξοίαπ ασςήπ (62 μαθηςέπ). Ξι σπϊλξιπξι (6 μαθηςέπ) πξσ 
απαοςίζξσμ ςημ δεϋςεοη πεοίπςχρη καςέγοαφαμ χπ ξικξμξμικϊςεοη 
ςημ διαδοξμή Π-Ρ-Μ-Θ. 

ii. Έλεγυξπ μόμξ μιαπ διαδοξμήπ ςημ ξπξία ξοίζξσμ χπ 
ξικξμξμικόςεοη. ξ πξρξρςϊ ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ πξσ 
αμήκξσμ ρε ασςή ςημ καςηγξοία είμαι 18,37%. Ξι μαθηςέπ δεμ 
ενέςαραμ ϊλεπ ςιπ δσμαςέπ διαδοξμέπ αλλά επέλεναμ μια, ςημ ξπξία 
και έθεραμ χπ ξικξμξμικϊςεοη υχοίπ μα ενηγξϋμ ςξ λϊγξ επιλξγήπ 
ςηπ. ξ κάθε απξςέλερμα ςχμ γοαπςόμ ασςόμ δεμ απξςελεί μέοξπ ςξσ 
επιθσμηςξϋ. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ρςξ ρυήμα ςξσ ποξβλήμαςξπ ρςημ 
διαδοξμή Οάοξπ-Μάνξπ δεμ ταίμεςαι κάπξια ςιμή, κάςι πξσ μπέοδεφε 
2 μαθηςέπ πιρςεϋξμςαπ ϊςι δεμ κξρςίζει. 

iii. Έλεγυξπ ξοιρμέμχμ διαδοξμώμ υχοίπ μα ξδηγεί ρςξ ζηςξύμεμξ 
απξςέλερμα. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ξι μαθηςέπ πξσ έυξσμ 
ενεςάρει πεοιρρϊςεοεπ απϊ μια διαδοξμέπ για ςημ επίλσρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Ρςημ διαδικαρία, ϊμχπ, πξσ ακξλξσθξϋμ 
παοαςηοξϋμςαι λάθη ςα ξπξία ςξσπ απξμακοϋμξσμ απϊ ςξ επιθσμηςϊ 
απξςέλερμα. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 6 μαθηςέπ έυξσμ κάμει αοιθμηςικά 
λάθη εμό έυξσμ επιλένει ςιπ ρχρςέπ διαδοξμέπ, 2 μαθηςέπ έυξσμ κάμει 
λαμθαρμέμη αμςικαςάρςαρη απϊ ςξμ υάοςη πξσ ρσμξδεϋει ςξ 
ποϊβλημα, 4 μαθηςέπ κάμξσμ υοήρη ςηπ διαδοξμήπ Οάοξπ-Μάνξπ 
πιρςεϋξμςαπ ϊςι δεμ κξρςίζει διϊςι δεμ ταίμεςαι κάπξια ςιμή και 1 
μαθηςήπ ακξλξσθεί έμαμ δικϊ ςξσ ςοϊπξ λϋρηπ υχοίπ μα υοηριμξπξιεί 

                                                           
3
 Μα ρημειχθεί ϊςι ςα πξρξρςά πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα 6 δεμ έυξσμ άθοξιρμα 100%, 

διϊςι ξοιρμέμα γοαπςά αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία καςηγξοίεπ. 
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ςιπ αμαγοατϊμεμεπ ςιμέπ. ξ πξρξρςϊ ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ πξσ 
αμςιρςξιυεί ρςημ καςηγξοία ασςή είμαι 13,27%. 

iv. Αοιθμηςικά λάθη. Ρςημ ρσγκεκοιμέμη έοεσμα ςξ 11,67% ςχμ μαθηςόμ 
έκαμε λάθη ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ. 

 

 

4.1.1.4. Ποόβλημα 4: Θρξοοξπία 

Ξι μαθηςέπ ςηπ Οέμπςηπ ςάνηπ καςαρκεϋαραμ ασςϊ ςξ κοεμαρςϊ 
διακξρμηςικϊ. Έβαλαμ ςα ρςξλίδια, έςρι όρςε μα ιρξοοξπεί. α ϊμξια 
αμςικείμεμα έυξσμ ςξ ίδιξ βάοξπ και ξ έμαπ κϋκλξπ ζσγίζει 30 γοαμμάοια, 
πϊρξ ζσγίζει ξ έμαπ οϊμβξπ; 

 

 

 

                   

                

  

   

 

ΚΤΖ: ξ ποϊβλημα ασςϊ μπξοεί μα λσθεί με ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ: 

Αουικά, ξι μαθηςέπ ποέπει μα ρημειόρξσμ ςα ρημεία ιρξοοξπίαπ πξσ ςξσπ 

εμδιατέοξσμ (Α, Β, Γ). ξ  πξσ κοέμεςαι ακοιβόπ ρςξ ρημείξ Β δεμ 

επηοεάζει ςημ ιρξοοξπία ςξσ.  

Δπξμέμχπ απϊ ςξ ρημείξ ασςϊ ποξκϋπςει ϊςι: + = .  

Απϊ ςξ ρημείξ Α ποξκϋπςει ϊςι: + + + = + + .  

Ζ ρυέρη ασςή με βάρη ςημ ποξηγξϋμεμη γίμεςαι: 

+ + = + +  (1).  

Ιαςά ςξμ ίδιξ ςοϊπξ απϊ ςξ ρημείξ Γ έυξσμε: = + ,  

έςρι η ρυέρη (1) γίμεςαι: + + = + + + =30+30+30+30=120 

δηλαδή: =120:3=40. Έςρι, + =40 και =40:2=20. 

Α 

Β

 Α  

Γ 
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ΑΠΑΜΣΖΖ: Ξ έμαπ οϊμβξπ ζσγίζει 20 γοαμμάοια. 

Πίνακασ 7: Αποτελζςματα Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 4 (Ιςορροπία) 

 Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά γοαπςά 6 5% 

Καμθαρμέμα Γοαπςά 108 90% 

υι Απάμςηρη 6 5% 

Ρϋμξλξ 120 100% 

 

Ρςημ επίλσρη ςξσ 4ξσ ποξβλήμαςξπ, η επιςσυία παοξσριάζεςαι μϊμξ 
ρε 6 μαθηςέπ (5%). Ανίζει μα αματεοθεί ϊςι 2 μϊμξ ήςαμ ςα γοαπςά πξσ 
ακξλξϋθηραμ ξλϊρχρςη διαδικαρία, εμό ςα σπϊλξιπα παοξσρίαζαμ 
ελλείφειπ ρςημ ενήγηρη. Ζ πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ (108 γοαπςά) αμήκει 
ρςα λαμθαρμέμα με ςξ σφηλϊςαςξ πξρξρςϊ 90%. α λάθη πξικίλξσμ και 
αμαλϋξμςαι παοακάςχ. έλξπ, ςξ 5% ςχμ μαθηςόμ (6 μαθηςέπ) δεμ έδχρε 
καμία απάμςηρη, έμα πξρξρςϊ αοκεςά αμηρσυηςικϊ. (βλ. πίμακα 7). 

 

Πίνακασ 8: Αποτελζςματα Λανθαςμζνων Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 4 (Ιςορροπία) 

Οεοιπςόρειπ 

Καθόμ 

Ολήθξπ 

Γοαπςόμ 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςα 

λαμθαρμέμα γοαπςά 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ γοαπςόμ4 

i.  
31 28,7% 25,83% 

ii.  
25 23,15% 20,83% 

iii.  
21 19,44%% 17,5% 

iv.  
9 8,33% 7,5% 

 

i. Εύοερη ςηπ ρχρςήπ ςιμήπ ςχμ δύξ ρκελώμ ςξσ διακξρμηςικξύ (120 
γοαμμάοια ςξ καθέμα) με λαμθαρμέμεπ ρυέρειπ ρςη ρσμέυεια. Ξι 
μαθηςέπ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ έυξσμ ποαγμαςξπξιήρει ςα ποόςα 
βήμαςα επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ. Αουικά, βοίρκξσμ ςημ ςιμή ςξσ 
εναγόμξσ μέρχ ςηπ ιρξοοξπίαπ ςξσ με ςξσπ δϋξ κϋκλξσπ. Ρςη 
ρσμέυεια, σπξλξγίζξσμ ςξ ρσμξλικϊ βάοξπ ςξσ δενιξϋ ρκέλξσπ και ςξ 
ενιρόμξσμ με ςξ αοιρςεοϊ. Απϊ ςξ ρημείξ ασςϊ κι έπειςα 
διαςσπόμξμςαι ρκέφειπ πξσ δεμ ξδηγξϋμ ρςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. 
ξ πξρξρςϊ ασςόμ ςχμ γοαπςόμ αγγίζει ςξ 18,33% ςξσ ρσμϊλξσ. 

ii. Ενίρχρη ςξσ κύκλξσ με ςξμ οόμβξ. Ξι μαθηςέπ παοαρσοϊμεμξι απϊ 
ςη διάςανη ςχμ ρςξλιδιόμ ρςξ διακξρμηςικϊ θεχοξϋμ ϊςι ξι δϋξ 
οϊμβξι ιρξϋμςαι με ςξσπ δϋξ κϋκλξσπ και αμςίρςξιυα ςα δϋξ αρςέοια 

                                                           
4
 Μα ρημειχθεί ϊςι ςα πξρξρςά πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα 8 δεμ έυξσμ άθοξιρμα 100%, 

διϊςι ξοιρμέμα γοαπςά αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία καςηγξοίεπ. 



Ε Υ Θ Υ Μ Ι Α  Ρ Η Γ Α  | 37  
 

με ςξ ενάγχμξ. Ιαςά ρσμέπεια, ξ οϊμβξπ ιρξϋςαι με ςξμ κϋκλξ (30 
γοαμμάοια). Ζ ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη καςαλαμβάμει ςξ μεγαλϋςεοξ 
ςμήμα ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ (28,7%) και γεμικά ςξσ ρσμϊλξσ 
ςχμ γοαπςόμ νεπεομόμςαπ ςξ 1/4 (25,83%). 

iii. Επιμόηρη ασθαίοεςχμ ςιμώμ ρυεςικά με ςημ ιρξοοξπία ςχμ δύξ 
ρκελώμ. Ζ κσοιϊςεοη ρκέφη ςχμ μαθηςόμ ασςόμ έγκειςαι ρςημ 
ιρξοοξπία ςχμ δϋξ ρκελόμ. Δίμξμςαπ ςημ ίδια ασθαίοεςη ςιμή ρςα  
ρκέλη ξδηγξϋμςαμ ρε λαμθαρμέμξ απξςέλερμα. Ασςϊ ςξμ ςοϊπξ 
επίλσρηπ ακξλξϋθηρε πάμχ απ‟ ςξ 1/5 ςχμ μαθηςόμ (20,83%). 

iv. Εκςέλερη ποάνεχμ και δημιξσογία ρυέρεχμ υχοίπ λξγική. Ξι 
μαθηςέπ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ υχοίζξμςαι ρε δϋξ σπξξμάδεπ. Ζ 
ποόςη απξςελείςαι απϊ 9 μαθηςέπ ξι ξπξίξι δημιξσογξϋμ αμϋπαοκςεπ 
ρυέρειπ αμάμερα ρςα ρςξλίδια πξσ ςξσπ απξμακοϋμξσμ απϊ ςξ 
ζηςξϋμεμξ απξςέλερμα. Ζ δεϋςεοη απαοςίζεςαι απϊ 12 μαθηςέπ πξσ 
εκςελξϋμ αμξϋριεπ ποάνειπ υχοίπ κάπξιξ ςοϊπξ ρκέφηπ. Ρσμξλικά 
απξςελξϋμ ςξ 17,5% ςξσ ρσμϊλξσ. 

v. Απλή καςαγοατή απξςελέρμαςξπ. Ζ καςηγξοία ασςή δημιξσογήθηκε 
απϊ 9 μαθηςέπ (7,5%) πξσ, απξτεϋγξμςαπ ξπξιαδήπξςε ποξρπάθεια 
ενήγηρηπ ςηπ πξοείαπ ςξσπ ποξπ ςξ απξςέλερμα, ποαγμαςξπξίηραμ 
ςημ απλή καςαγοατή ςξσ. Ανίζει μα ρημειχθεί η ϋπαονη εμϊπ γοαπςξϋ 
με ςξ ρχρςϊ απξςέλερμα. 
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4.1.2. Γεμική Δπιςσυία 

Γράφημα 1: Ποςοςτά Επιτυχίασ Μαθητϊν τησ Ε' Δημοτικοφ ανά Πρόβλημα 

πχπ ταίμεςαι ρςξ παοαπάμχ Γοάτημα και με βάρη ςα πξρξρςά πξσ 
παοξσριάζξμςαι ρ‟ ασςϊ, διαπιρςόμξσμε ϊςι και ςα ςέρρεοα ποξβλήμαςα 
δσρκϊλεφαμ ιδιαίςεοα ςξσπ μαθηςέπ ατξϋ ςα πξρξρςά επιςσυίαπ ςξσπ είμαι 
αοκεςά υαμηλά. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρςξ ποϊβλημα 1 ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ 
αμέουεςαι ρςξ 19,17% (23 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 120) και ρςξ ποϊβλημα 2 ρςξ 
12,5% (15 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 120). Δπίρηπ, ρςξ ποϊβλημα 3 ποξβάλλεςαι ςξ 
πξρξρςϊ επιςσυίαπ ςξσ 17,5% (21 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 120) και ςέλξπ, ρςξ 
ποϊβλημα 4 ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ςξσ 5% (6 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 120).  
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4.2. Έκςη Δημξςικξύ 

4.2.1. Αμάλσρη Ποξβλημάςχμ 

4.2.1.1. Ποόβλημα 1: Σανίδι ρςημ Ποχςεύξσρα 

Έμα λεχτξοείξ ςξσ ΙΔΚ Τλόοιμαπ 
ςανίδεφε για Αθήμα με μέρη ςαυϋςηςα 
κίμηρηπ 80 υιλιϊμεςοα ςημ όοα. Ιάθε 
πεοίπξσ 2,5 όοεπ έκαμε ακοιβόπ 20 λεπςά 
ρςάρη για μα νεκξσοαρςεί ξ ξδηγϊπ και ξι 
επιβάςεπ. Ζ απϊρςαρη απ‟ ςξ ΙΔΚ 
Τλόοιμαπ μέυοι ςξ Ρςαθμϊ Σπεοαρςικόμ 
Κεχτξοείχμ ςηπ Αθήμαπ είμαι 584 
υιλιϊμεςοα και ςξ ςανίδι ςξσ νεκίμηρε ρςιπ 

8:30 ςξ ποχί. Οϊςε έτςαρε ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσ; 

ΚΤΖ: ξ ποϊβλημα ασςϊ έυει δσξ ςοϊπξσπ επίλσρηπ. 

Ρϋμτχμα με ςξμ α‟ ςοϊπξ ποέπει μα ακξλξσθηθεί η ενήπ διαδικαρία: 

Αουικά, θα ποαγμαςξπξιηθεί η διαδικαρία ςηπ διαίοερηπ όρςε μα 
σπξλξγιρςξϋμ ξι όοεπ πξσ υοειάρςηκε ςξ λεχτξοείξ για μα καλϋφει ςα 584 
υιλιϊμεςοα με μέρη ςαυϋςηςα κίμηρηπ 80 υιλιϊμεςοα ςημ όοα. Ξ αοιθμϊπ πξσ 
ποξκϋπςει είμαι δεκαδικϊπ. Έςρι, ποέπει μα γίμει η καςάλληλη μεςαςοξπή για 
μα ποξκϋφξσμ ακοιβόπ ξι όοεπ και ςα λεπςά. Ρςη ρσμέυεια, με βάρη ςξ 
δεδξμέμξ ϊςι κάθε 2,5 όοεπ ποαγμαςξπξιξϋςαμ 20 λεπςά ρςάρη ποέπει μα 
ρκετςξϋμε πϊρεπ ρςάρειπ έγιμαμ ρσμξλικά και ξ αοιθμϊπ ςξσπ μα 
πξλλαπλαριαρςεί με ςξ 20 πξσ αμςιρςξιυεί ρςα λεπςά κάθε μιαπ όρςε μα 
βοεθξϋμ πϊρα λεπςά ρσμξλικά διήοκηραμ ξι ρςάρειπ. έλξπ, ποξρθέςξμςαι η 
όοα πξσ αμαυόοηρε ςξ λεχτξοείξ απϊ ςη Τλόοιμα, ξι όοεπ πξσ θα 
διαοκέρει ςξ ςανίδι και ςα λεπςά ςχμ ρςάρεχμ για μα βοεθεί η όοα άτινηπ 
ςξσ ςανιδιξϋ ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσ. 

 

Άοα:    580 80   7,3 ή 7 όοεπ και 18 λεπςά            20          8 όοεπ   30 λεπςά        

           240 7,3     ατξϋ 0,3  60 = 18                  2         7 όοεπ   18 λεπςά 

              0                                           40       + 0 όοεπ   40 λεπςά 

                                                                                      15 όοεπ   88 λεπςά       

ΑΠΑΜΣΖΖ: ξ λεχτξοείξ έτςαρε ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσ ρςιπ 4:28 ςξ 

απϊγεσμα. 

Ρϋμτχμα με ςξμ β‟ ςοϊπξ ακξλξσθξϋμςαι ςα ενήπ βήμαςα: 

Δπειδή ςα ρημεία ρςάρηπ είμαι καθξοιρμέμα (ρσγκεκοιμέμα μαγαζιά ρςημ 
πξοεία ςξσ λεχτξοείξσ) ςξ «πεοίπξσ» πξσ αματέοεςαι ρςημ εκτόμηρη 
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εναοςάςαι απϊ ςημ ακοιβή θέρη ςξσ κάθε ρημείξσ και δεμ επηοεάζει ςη 
διάοκεια ςξσ ςανιδιξϋ (πξσ εναοςάςαι μϊμξ απϊ ςη μέρη ςαυϋςηςα κίμηρηπ 
ςξσ λεχτξοείξσ). 

Έςρι μπξοξϋμε μα λϋρξσμε ςξ ποϊβλημα ραμ μα μαπ έλεγε ϊςι ςξ λεχτξοείξ 
κιμξϋμςαμαμ με ρςαθεοή ςαυϋςηςα 80 υιλιϊμεςοα ςημ όοα και έκαμε ρςάρειπ 
ακοιβόπ κάθε 2,5 όοεπ. Άοα έυξσμε: 

ξ λεχτξοείξ νεκίμηρε ρςιπ 8:30 ςξ ποχί και ποξρθέςξμςαπ 2,5 όοεπ 
βοίρκξσμε πϊςε ποαγμαςξπξιήθηκε η ποόςη ρςάρη, δηλαδή ρςιπ 11:00. 
Λέυοι ςϊςε, είυε διαμϋρει 2,5 x 80 = 200 υιλιϊμεςοα και ρςαμάςηρε για 20 
λεπςά. 

Ρςιπ 11:20 νεκίμηρε πάλι και ρςιπ 13:50 (2,5 όοεπ μεςά) είυε διαμϋρει άλλα 
200 υιλιϊμεςοα. 

Ατξϋ έκαμε ρςάρη για 20 λεπςά, ρςιπ 14:10 νεκίμηρε για ςξ ςοίςξ μέοξπ ςξσ 
ςανιδιξϋ έυξμςαπ διαμϋρει ρσμξλικά 400 υιλιϊμεςοα. 

Δπξμέμχπ ςξσ απξμέμξσμ 184 υιλιϊμεςοα (λιγϊςεοα απϊ 200 υιλιϊμεςοα) 
δηλαδή ασςϊ ήςαμ ςξ ςελεσςαίξ μέοξπ ςξσ ςανιδιξϋ (δεμ έκαμε άλλη ρςάρη). 

Για ςξ ςοίςξ και ςελεσςαίξ μέοξπ υοειάρςηκε 184 : 80 = 2,3 όοεπ ή 2 όοεπ 
και 18 λεπςά (ατξϋ 0,3 ςηπ όοαπ είμαι 0,3 x 60 = 18 λεπςά). 

Άοα έτςαρε ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσ ρςιπ 16:28 (4:28 ςξ απϊγεσμα). 

ΑΠΑΜΣΖΖ: ξ λεχτξοείξ έτςαρε ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσ ρςιπ 4:28 ςξ 

απϊγεσμα. 

Πίνακασ 9: Αποτελζςματα Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 1 (Ταξίδι ςτην Πρωτεφουςα) 

 Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά γοαπςά 9 9,19% 

Καμθαρμέμα Γοαπςά 81 82,65% 

υι Απάμςηρη 8 8,16% 

Ρϋμξλξ 98 100% 

 

Ρςημ επίλσρη ςξσ 1ξσ ποξβλήμαςξπ, ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ αμέουεςαι 
ρςξ 9,19% (9 μαθηςέπ). Ζ πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ (81 γοαπςά) απξςελεί ςα 
λαμθαρμέμα με πξρξρςϊ 82,65%. Οαοξσριάρςηκε πξικιλία λαθόμ πξσ θα 
αμαλσθξϋμ παοακάςχ. έλξπ, ςξ 8,16% ςχμ μαθηςόμ (8 μαθηςέπ) δεμ έδχρε 
καμία απάμςηρη (βλ. πίμακα 1). 
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Πίνακασ 10: Αποτελζςματα Λανθαςμζνων Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 1 (Ταξίδι ςτην Πρωτεφουςα) 

Οεοιπςόρειπ 

Καθόμ 

Ολήθξπ 

Γοαπςόμ 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςα 

λαμθαρμέμα γοαπςά 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ γοαπςόμ5 

i.  22 27,16% 22,45% 

ii.  14 17,28% 14,29% 

iii.  10 12,35% 10,2% 

iv.  24 29,63% 24,49% 

v.  9 11,11% 9,18% 

vi.  30 37,04% 30,81% 

 

i. Λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ ρςημ μεςαςοξπή ςξσ δεκαδικξύ αοιθμξύ 
ρε ώοεπ και λεπςά. ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ λαμθαρμέμχμ 
γοαπςόμ (46,9%) αμήκει ρε ασςή ςημ καςηγξοία. Ζ μεςαςοξπή ασςή 
τάμηκε ϊςι δσρκϊλεφε αοκεςά ςξσπ μαθηςέπ ξι ξπξίξι ςημ 
ποαγμαςξπξίηραμ είςε λαμθαρμέμα είςε καθϊλξσ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, η 
πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ ασςόμ (25 γοαπςά) θεόοηρε ϊςι ςξ ακέοαιξ 
μέοξπ ςξσ αοιθμξϋ ασςξϋ είμαι ξι όοεπ εμό ςξ δεκαδικϊ μέοξπ είμαι 
ςα λεπςά δηλαδή 7,3 ρημαίμει 7 όοεπ και 30 λεπςά. Απϊ ςα 25 
γοαπςά, ςα 5 είυαμ ξλϊρχρςη διαδικαρία εμό ςα σπϊλξιπα 20 
αμήκξσμ και ρε άλλεπ καςηγξοίεπ ϊπχπ παοάλειφη ρςάρεχμ και 
εϋοερη λαμθαρμέμξσ αοιθμξϋ ρςάρεχμ. α σπϊλξιπα 13 γοαπςά 
έκαμαμ ςημ μεςαςοξπή με διάτξοξσπ λαμθαρμέμξσπ ςοϊπξσπ εκ ςχμ 
ξπξίχμ 4 γοαπςά θεόοηραμ ϊςι ςξ 0,3 (7,3 όοεπ) είμαι ςξ 1/3 ςηπ 
όοαπ δηλαδή 20 λεπςά και 1 γοαπςϊ θεόοηρε ϊςι είμαι ςξ 7,3 ιρξϋςαι 
με 7,5 όοεπ. έλξπ, ρςα 8 γοαπςά πξσ απξμέμξσμ έυξσμ γίμει είςε 
αοιθμηςικά λάθη ρςημ αουική διαίοερη, ςξ ξπξίξ λαμθαρμέμξ 
απξςέλερμα δεμ ςξ μεςαςοέπξσμ ρχρςά, είςε υοηριμξπξιξϋμ ςξ 
σπϊλξιπξ ςηπ διαίοερηπ χπ λεπςά ςηπ όοαπ. 

ii. Λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ ρςημ εύοερη ςξσ αοιθμξύ ςχμ ρςάρεχμ. 
Ξι μαθηςέπ πξσ αμήκξσμ ρε ασςή ςημ καςηγξοία απξςελξϋμ ςξ 22,45% 
ςξσ ρσμϊλξσ. Ξι πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ (19 μαθηςέπ) θεόοηραμ ϊςι ξι 
ρςάρειπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ είμαι 3, ςξ ρσμπέοαρμα ασςϊ 
ποξέκσπςε είςε υχοίπ αιςιξλϊγηρη είςε ρςοξγγσλξπξιόμςαπ ςξμ 
δεκαδικϊ αοιθμϊ πξσ έβοιρκαμ απϊ ςημ διαίοερη ςχμ χοόμ πξσ 
απαιςξϋμςαι για ςημ άτινη ςξσ λεχτξοείξσ ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσπ με 
ςξμ αοιθμϊ 2,5 πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ όοεπ πξσ ςανιδεϋει κάθε τξοά 
μέυοι μα κάμει ρςάρη. Δπίρηπ, σπάουξσμ δσξ μαθηςέπ ξι ξπξίξι 
έκαμαμ αοιθμηςικϊ λάθξπ ρςημ διαίοερη ασςή και έμαπ μαθηςήπ ξ 
ξπξίξπ υοηριμξπξίηρε ςξμ δεκαδικϊ αοιθμϊ και ρσμέυιρε ρςημ 
ξλξκλήοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

iii. Παοάλειφη ςχμ ρςάρεχμ αλλά ακξλξσθείςαι μια λξγική διαδικαρία. 
Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκει ςξ 17,28% ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ. Ξι 
μαθηςέπ ασςξί ποξρέγγιραμ ρε μεγάλξ βαθμϊ ςημ επίλσρη ςξσ 

                                                           
5
 Μα ρημειχθεί ϊςι ςα πξρξρςά πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα 10 δεμ έυξσμ άθοξιρμα 

100%, διϊςι ξοιρμέμα γοαπςά αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία καςηγξοίεπ. 
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ποξβλήμαςξπ αλλά παοέλειφαμ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ ρςάρεχμ γεγξμϊπ 
πξσ ςξσπ απξμάκοσμε απϊ ςξ ζηςξϋμεμξ απξςέλερμα. Ξι μιρξί 
μαθηςέπ (7 μαθηςέπ) ακξλξϋθηραμ ςξμ ποόςξ ςοϊπξ επίλσρηπ εμό ξι 
άλλξι μιρξί (7 μαθηςέπ) ςξμ δεϋςεοξ ςοϊπξ. 

iv. Λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ ρςξμ 2ξ ςοόπξ επίλσρηπ ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ξι μαθηςέπ (10 μαθηςέπ) 
ξι ξπξίξι ακξλξϋθηραμ ςξμ δεϋςεοξ ςοϊπξ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ 
αλλά δεμ ςξ ξλξκλήοχραμ ξοθά. Ξι 4 μαθηςέπ έυξσμ ποαγμαςξπξιήρει 
ρχρςά ςη διαδικαρία μέυοι ςξ ρημείξ ϊπξσ ςξ λεχτξοείξ έυει 
διαμϋρει 400 υιλιϊμεςοα εμό ςξσ απξμέμξσμ άλλα 184 υιλιϊμεςοα, ξι 
άλλξι 4 μέυοι ςα 560 υιλιϊμεςοα εμό ςξσ απξμέμξσμ άλλα 24 και ξι 2 
μαθηςέπ βοήκαμ ςιπ όοεπ πξσ απαιςξϋμςαι για μα καλϋφξσμ 600 
υιλιϊμεςοα. Ρςη ρσμέυεια, ξι μαθηςέπ ασςξί είςε ακξλξϋθηραμ λάθξπ 
ρκέφη ρςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ ςελεσςαίχμ υιλιξμέςοχμ είςε δεμ ςξ 
σπξλϊγιραμ καθϊλξσ. ξ πξρξρςϊ πξσ υαοακςηοίζει ςημ καςηγξοία 
ασςή αμέουεςαι ρςξ 10,2% ςξσ ρσμϊλξσ. 

v. Εύοερη ςχμ χοώμ πξσ απαιςξύμςαι για μα καλύφξσμ ςα 584 
υιλιόμεςοα εμώ ρςη ρσμέυεια, ακξλξσθείςαι λαμθαρμέμη 
διαδικαρία. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκει ςξ 24,49% ςχμ μαθηςόμ. 
Οοϊκειςαι για μαθηςέπ πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιήρει ςξ ποόςξ βήμα 
επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ αλλά ρςη ρσμέυεια, ακξλξσθξϋμ 
λαμθαρμέμη διαδικαρία για ςημ ξλξκλήοχρή ςξσ. Απϊ ςα 24 γοαπςά 
ςα 4 πεοιέυξσμ μϊμξ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ πηλίκξσ ςηπ διαίοερηπ εμό 
έμαπ μαθηςήπ έυει ποξρεγγίρει ςξ ποϊβλημα με ςξμ δεϋςεοξ ςοϊπξ 
επίλσρήπ ςξσ και ξλξκληοόμει ςη διαδικαρία με ςημ εϋοερη ςχμ χοόμ 
ασςόμ.  

vi. Ασθαίοεςεπ ποάνειπ. Ξ ςοϊπξπ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ ςχμ 
μαθηςόμ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ δεμ έυει κάπξια λξγική ενήγηρη απλά 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι αμξϋριεπ ποάνειπ. ξ πξρξρςϊ ασςόμ ςχμ 
μαθηςόμ αμέουεςαι ρςξ 9,18% σπξδεικμϋξμςαπ ϊςι πεοίπξσ ςξ 1/10 
δεμ ποξρέγγιρε ξϋςε ρςξ ελάυιρςξ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

vii. Αοιθμηςικά λάθη. Ρςημ ρσγκεκοιμέμη έοεσμα ςξ 30,81% ςχμ μαθηςόμ 
έκαμε λάθη ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ. Δσρςσυόπ, ςξ πξρξρςϊ ασςϊ 
είμαι αοκεςά μεγάλξ ατξϋ διαταίμεςαι ϊςι ςξ 1/3 ςχμ μαθηςόμ 
δσρκξλεϋεςαι ρςημ επίλσρη ςχμ ποάνεχμ και κσοίχπ ρςημ διαίοερη 
και ρςξμ πξλλαπλαριαρμϊ.  
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4.2.1.2. Ποόβλημα 2: Ιαμαοίμια και Ιλξσβιά 

Ξ Ηαμάρηπ έυει καμαοίμια και κλξσβιά. Κέει: «Αμ 
βάλχ έμα καμαοίμι ρε κάθε κλξσβί, μξσ πεοιρρεϋει έμα 
καμαοίμι. Αμ βάλχ δϋξ καμαοίμια ρε κάθε κλξσβί, μξσ 
πεοιρρεϋει έμα κλξσβί». Οϊρα καμαοίμια και πϊρα κλξσβιά 
έυει; 

 

ΚΤΖ: ξ ποϊβλημα ασςϊ λϋμεςαι με ςξσπ παοακάςχ ςοειπ ςοϊπξσπ:  

Α’ ςοόπξπ 

Ατξϋ ςα καμαοίμια ςξπξθεςξϋμςαι αμά δϋξ ρε κλξσβιά, ςξ πλήθξπ 
ςξσπ είμαι ζσγϊπ αοιθμϊπ. Δπειδή με ασςή ςημ ςξπξθέςηρη πεοιρρεϋει έμα 
κλξσβί, ςα κλξσβιά είμαι έμα παοαπάμχ απϊ ςα μιρά καμαοίμια. μχπ, απϊ 
ςημ ςξπξθέςηρη αμά έμα βλέπξσμε ϊςι ϊλα ςα καμαοίμια είμαι έμα παοαπάμχ 
απϊ ςα κλξσβιά. Άοα ϊλα ςα καμαοίμια είμαι δϋξ παοαπάμχ απϊ ςα μιρά 
καμαοίμια. Δηλαδή ςα μιρά καμαοίμια είμαι 2, ϊλα ςα καμαοίμια είμαι 4 και ςα 
κλξσβιά είμαι 3. 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Ξ Ηαμάρηπ έυει 4 καμαοίμια και 3 κλξσβιά. 

Β’ ςοόπξπ 

Έυξμςαπ ςξπξθεςήρει ςα καμαοίμια ρςα κλξσβιά αμά έμα, πεομάμε ρςη 
δεϋςεοη ςξπξθέςηρη (ςα καμαοίμια ρςα κλξσβιά αμά δϋξ) ςξπξθεςόμςαπ 
αουικά ςξ καμαοίμι πξσ πεοιρρεϋει ρςξ ποόςξ κλξσβί. Ρςη ρσμέυεια, 
μεςατέοξσμε ςξ καμαοίμι απϊ ςξ ςελεσςαίξ κλξσβί ρςξ δεϋςεοξ. Έςρι, 
έυξσμε δϋξ κλξσβιά με δϋξ καμαοίμια και έμα κλξσβί άδειξ.  

Αμ σπάουξσμ και άλλα κλξσβιά με έμα καμαοίμι για μα ςξπξθεςηθξϋμ 
ϊλα ςα καμαοίμια αμά δϋξ θα αδειάρξσμ και άλλα κλξσβιά δηλαδή δεμ θα 
πεοιρρεϋει έμα κλξσβί αλλά πεοιρρϊςεοα. 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Ξ Ηαμάρηπ έυει 4 καμαοίμια και 3 κλξσβιά. 

Γ’ ςοόπξπ 

Ατξϋ ςα καμαοίμια ςξπξθεςξϋμςαι αμά δϋξ ρε κλξσβιά, ςξ πλήθξπ 
ςξσπ είμαι ζσγϊπ αοιθμϊπ και επειδή ϊςαμ ςξπξθεςηθξϋμ αμά έμα ρςα κλξσβιά 
πεοιρρεϋει έμα καμαοίμι ςα κλξσβιά είμαι έμα λιγϊςεοξ απϊ ςα καμαοίμια. 
Δηλαδή μπξοεί μα έυει 2 καμαοίμια και 1 κλξσβί ή 4 καμαοίμια και 3 κλξσβιά 
ή 6 καμαοίμια και 5 κλξσβιά ή 8 καμαοίμια και 7 κλξσβιά κ.ς.λ. 

Ηα ελέγνξσμε ϊλξσπ ςξσπ δσμαςξϋπ ρσμδσαρμξϋπ για μα βοξϋμε πξιξπ 
απϊ ασςξϋπ ςαιοιάζει με ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ καμαοιμιόμ αμά δϋξ. 
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Ιαμαοίμια Ιλξσβιά ξπξθέςηρη αμά δσξ 
Οεοιρρεϋξσμ 

κλξσβιά 
Απξςέλερμα 

2 1 

 

0 × 

4 3 1 √ 

6 5 2 × 

8 7 3 × 

 

Οαοαςηοξϋμε ϊςι ϊρξ μεγαλόμει ξ αοιθμϊπ ςχμ καμαοιμιόμ ςϊρξ 
μεγαλόμει και ςξ πλήθξπ ςχμ κλξσβιόμ πξσ πεοιρρεϋξσμ.  

ΑΠΑΜΣΖΖ: Ξ Ηαμάρηπ έυει 4 καμαοίμια και 3 κλξσβιά. 

Πίνακασ 11: Αποτελζςματα Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 2 (Καναρίνια και Κλουβιά) 

 Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά γοαπςά 38 38,78% 

Καμθαρμέμα Γοαπςά 49 50% 

υι Απάμςηρη 11 11,22% 

Ρϋμξλξ 98 100% 

Ρςημ επίλσρη ςξσ 2ξσ ποξβλήμαςξπ, ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ αμέουεςαι 
ρςξ 38,78% (38 μαθηςέπ). Ηα ήςαμ παοάλειφη, βέβαια, μα μημ αματεοθεί ϊςι 
ςα 19 γοαπςά έυξσμ αιςιξλϊγηρη (7 γοαπςά ποξρεγγίζξμςαι με ςξμ 1ξ ςοϊπξ 
επίλσρηπ, 1 γοαπςϊ με ςξμ 2ξ ςοϊπξ και 11 γοαπςά με ςξμ 3ξ ςοϊπξ). α 
σπϊλξιπα 19 έυξσμ εκτοάρει ςη λϋρη ςξσ ποξβλήμαςξπ με ςημ απξςϋπχρη 
εμϊπ ρυήμαςξπ. Ζ πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ (49 γοαπςά) αμήκει ρςα 
λαμθαρμέμα με πξρξρςϊ 50%. Ζ αμάλσρη ςχμ λαθόμ παοξσριάζεςαι 
παοακάςχ. έλξπ, ςξ 11,22% ςχμ μαθηςόμ (11 μαθηςέπ), έμα αοκεςά μεγάλξ 
πξρξρςϊ, δεμ έδχρε καμία απάμςηρη (βλ. πίμακα 3). 

 

Πίνακασ 12: Αποτελζςματα Λανθαςμζνων Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 2 (Καναρίνια και Κλουβιά) 

Οεοιπςόρειπ 

Καθόμ 

Ολήθξπ 

Γοαπςόμ 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςα 

λαμθαρμέμα γοαπςά 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ γοαπςόμ6 

i.  25 51,02% 25,51% 

ii.  7 14,29% 7,14% 

iii.  16 32,65% 16,33% 

iv.  3 6,12% 3,06% 

                                                           
6
 Μα ρημειχθεί ϊςι ςα πξρξρςά πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα 12 δεμ έυξσμ άθοξιρμα 

100%, διϊςι ξοιρμέμα γοαπςά αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία καςηγξοίεπ. 
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i. Καςαγοατή ςξσ ρχρςξύ απξςελέρμαςξπ. Ζ καςηγξοία ασςή 
εμταμίζει ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ 
(51,02%). Ξι μαθηςέπ πξσ αμήκξσμ ρε ασςή ςημ καςηγξοία 
καςέγοαφαμ ςξ ρχρςϊ απξςέλερμα υχοίπ, ϊμχπ καμία αιςιξλϊγηρη 
ασςξϋ. Ξοιρμέμξι απλά αμςέγοαφαμ ςα δεδξμέμα παοξσριάζξμςάπ ςα 
χπ επενήγηρη. Ζ πεοίπςχρη ασςή είμαι λίγξ ιδιαίςεοη ατξϋ δεμ 
απξςελξϋμ ενξλξκλήοξσ λαμθαρμέμα γοαπςά. Ωρςϊρξ, δεμ μπξοξϋμε 
μα ρσμπεοάμξσμε ξϋςε ςξμ ςοϊπξ πξσ ρκέτςηκαμ ξι μαθηςέπ ξϋςε ςξ 
πόπ ποξέκσφε ςξ ζηςξϋμεμξ απξςέλερμα. 

ii. Τήοηρη μιαπ εκ ςχμ 2 ποξϋπξθέρεχμ για ςημ εύοερη ςχμ 
ζηςξύμεμχμ αοιθμώμ. Ξι μαθηςέπ (7 μαθηςέπ) πξσ αμήκξσμ ρε ασςή 
ςημ καςηγξοία δεμ απξςελξϋμ μεγάλξ πξρξρςϊ (7,14%) ρςξ ρϋμξλξ. 
Διαςϋπχραμ ςιπ ρκέφειπ ςξσπ για ςξ ποϊβλημα πξσ αμςαπξκοίμξμςαι 
μϊμξ ρε μια απϊ ςιπ δσξ ποξωπξθέρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ 
επίλσρή ςξσ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 6 μαθηςέπ ςηοξϋμ ςημ ποόςη 
ποξωπϊθερη δηλαδή αμ ςξπξθεςηθεί έμα καμαοίμι ρε κάθε κλξσβί ςϊςε 
πεοιρρεϋει έμα καμαοίμι. α απξςελέρμαςα πξσ παοξσριάζξμςαι, 
ϊμχπ, δεμ πληοξϋμ ςημ δεϋςεοη ποξωπϊθερη πξσ αματέοει ϊςι αμ 
ςξπξθεςηθξϋμ δσξ καμαοίμια ρε κάθε κλξσβί ςϊςε πεοιρρεϋει έμα 
κλξσβί. Δπίρηπ, 2 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 6 δεμ δίμξσμ κάπξια επενήγηρη 
αλλά απϊ ςα απξςελέρμαςά ςξσπ διαταίμξμςαι ςα παοαπάμχ 
υαοακςηοιρςικά. έλξπ, έμαπ μϊμξ μαθηςήπ ςηοεί ςημ δεϋςεοη 
ποξωπϊθερη και δεμ ςηοεί ςημ ποόςη εκτοάζξμςαπ ςημ ρκέφη ςξσ με 
ςημ απξςϋπχρη εμϊπ ρυήμαςξπ. 

iii. Μη ςήοηρη ςχμ 2 ποξϋπξθέρεχμ για ςημ εύοερη ςχμ ζηςξύμεμχμ 
αοιθμώμ. Ξι μαθηςέπ (16 μαθηςέπ) ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ 
δημιξϋογηραμ αμϋπαοκςεπ ρυέρειπ πξσ ςξσπ απξμάκοσμαμ απϊ ςξ 
επιθσμηςϊ απξςέλερμα. Απϊ ςξσπ 15 μαθηςέπ, ξι 5 ρυεδίαραμ 
καμαοίμια και κλξσβιά υχοίπ μα αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ καθξοιρμέμεπ 
ιδιϊςηςεπ πξσ ςξσπ δίμξμςαι. Άλλξι 5 μαθηςέπ καςέγοαφαμ έμα 
λαμθαρμέμξ απξςέλερμα και 5 ακϊμη ενέτοαραμ ςιπ απϊφειπ ςξσπ ξι 
ξπξίεπ δεμ ρσμτχμξϋμ με ςα δεδξμέμα. Ανιξρημείχςη είμαι η 
ποξρπάθεια εμϊπ μαθηςή ξ ξπξίξπ διαςσπόμει ρχρςέπ ρκέφειπ αλλά 
ςξ απξςέλερμά ςξσ δεμ ςηοεί ςιπ 2 ποξωπξθέρειπ. ξ πξρξρςϊ ασςόμ 
ςχμ μαθηςόμ αμέουεςαι ρςξ 16,33% και απξςελείςαι απϊ μαθηςέπ πξσ 
δεμ ποξρέγγιραμ ξϋςε ρςξ ελάυιρςξ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

iv. Σχρςό απξςέλερμα εκτοάζξμςαπ ρυέρειπ υχοίπ λξγική. Ρςημ 
καςηγξοία ασςή αμήκξσμ 3 μαθηςέπ, με πξρξρςϊ μϊλιπ 3,06% ςξσ 
ρσμϊλξσ. Ξι μαθηςέπ ασςξί έυξσμ καςαγοάφει ςξ ρχρςϊ απξςέλερμα 
υχοίπ μα ποξβάλλεςαι έμαπ ξοθϊπ ςοϊπξπ ρκέφηπ για ςημ εϋοερή ςξσ. 
Διαςσπόμξσμ απϊφειπ ξι ξπξίεπ δεμ έυξσμ κάπξια λξγική βάρη και 
δεμ ξδηγξϋμ ρςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. Έμαπ απϊ ςξσπ 3 μαθηςέπ, 
ρσγκεκοιμέμα, δίμει πεοιρρϊςεοεπ απϊ μια λϋρειπ ρςξ ποϊβλημα μέρα 
ρςιπ ξπξίεπ είμαι και η ρχρςή. 
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4.2.1.3. Ποόβλημα 3: ςξ Αοςξπχλείξ 

Ζ Βξϋλα αγϊοαρε απϊ ςξ αοςξπχλείξ 
12 κξσλξϋοια και μια μηλϊπιςα και πλήοχρε 
14,6 €. Ξ Λπάμπηπ αγϊοαρε 6 κξσλξϋοια και 
2 μηλϊπιςεπ και πλήοχρε 14,8 €. Οϊρξ θα 
πληοόρειπ για μα πάοειπ 1 κξσλξϋοι και μια 
μηλϊπιςα;  

 

ΚΤΖ: ξ ποϊβλημα ασςϊ μπξοεί μα λσθεί με ςξσπ ακϊλξσθξσπ ςέρρεοιπ 

ςοϊπξσπ: 

Ξ α’ ςοόπξπ λϋρηπ είμαι ξ ενήπ: 

Ζ ποόςη ρυέρη πξσ ποξκϋπςει είμαι: 6 κ. + 2 μ. →   14,8 €. (1) 

Δπξμέμχπ, πξλλαπλαριάζξμςαπ ϊλα ςα μέλη ςηπ με ςξ 2 ποξκϋπςει:               

12 κ. + 4 μ. →   2 x 14,8 = 29,6 €. (2) 

Ζ δεϋςεοη ρυέρη πξσ ποξκϋπςει είμαι 12 κ. + 1 μ. →   14,6 €. (3) 

Άοα, αταιοόμςαπ ςιπ ρυέρειπ (2)-(3) ποξκϋπςει: 3 μ. →   29,6 – 14,5 = 15 € ή 

1 μ. →   15 : 3 = 5 €. 

Άοα, αμςικαθιρςόμςαπ ςξ μ = 5 ρςημ ρυέρη (1), έυξσμε: 6 κ. →   14,8 – 2 x 5 = 

14,8 – 10 = 4,8 € και 1 κ. →   4,8 : 6 = 0,8 €. 

Δηλαδή: 1 κ. + 1 μ. →   5 + 0,8 = 5,8 €. 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Για έμα κξσλξϋοι και μια μηλϊπιςα θα πληοόρχ 5 € και 80 

λεπςά. 

Ξ β’ ςοόπξπ αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 

Ξι ρυέρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ είμαι: 6 κ. + 2 μ. →   14,8 € (1)                           

και 12 κ. + 1 μ. →   14,6 €. (2) 

Άοα, ποξρθέςξμςαπ ςιπ ρυέρειπ ασςέπ, έυξσμε: 18 κ. + 3 μ. →   14,8 + 14,6 = 

29,4 € (3) και διαιοόμςαπ ςημ ρυέρη (3) με ςξ 3 ποξκϋπςει: 6 κ. + 1 μ. →     

29,4 : 3 = 9,8 €. (4) 

Δπξμέμχπ, αταιοόμςαπ ςιπ ρυέρειπ (1)-(4): 1 μ. →   14,8 – 9,8 = 5 €. 

Έςρι, αμςικαθιρςόμςαπ ςξ μ = 5 ρςημ ρυέρη (1), έυξσμε: 6 κ. →   14,8 – 2 x 5 = 

14,8 – 10 = 4,8 € και 1 κ. →   4,8 : 6 = 0,8 €. 

Δηλαδή: 1 κ. + 1 μ. →   5 + 0,8 = 5,8 €. 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Για έμα κξσλξϋοι και μια μηλϊπιςα θα πληοόρχ 5 € και 80 

λεπςά. 
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Για ςξμ γ’ ςοόπξ ακξλξσθείςαι η παοακάςχ διαδικαρία: 

Ζ ποόςη ρυέρη πξσ ποξκϋπςει είμαι: 6 κ. + 2 μ. →   14,8 €. (1)                           

η δεϋςεοη ρυέρη είμαι: 12 κ. + 1 μ. →   14,6 € (2), ρςημ ξπξία 

πξλλαπλαριάζξμςαπ ςα μέλη ςηπ με ςξ 2, έυξσμε: 24 κ. + 2 μ. →   2 x 14,6 = 

29,2 €. (3) 

Άοα, αταιοόμςαπ ςιπ ρυέρειπ (3)-(1): 18 κ. →   29,2 – 14,8 = 14,4 € και 1 κ. →   

14,4 : 18 = 0,8 €. 

Δπξμέμχπ, αμςικαθιρςόμςαπ ςξ κ = 0,8 ρςημ ρυέρη (2) έυξσμε: 1 μ. →   14,6 – 

12 x 0,8 = 14,6 – 9,6 = 5 €. 

Δηλαδή: 1 κ. + 1 μ. →   5 + 0,8 = 5,8 € 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Για έμα κξσλξϋοι και μια μηλϊπιςα θα πληοόρχ 5 € και 80 

λεπςά. 

Ρςξ δ’ ςοόπξ η διαδικαρία αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 

Ζ ποόςη ρυέρη πξσ ποξκϋπςει είμαι: 6 κ. + 2 μ. →   14,8 €, (1) η ξπξία 

διαιοόμςαπ ςημ με ςξ 3 γίμεςαι: 3 κ. + 1 μ. →   7,4 €. (2) 

Ζ δεϋςεοη ρυέρη πξσ ποξκϋπςει είμαι: 12 κ. + 1 μ. →   14,6 €, (3), ρςημ ξπξία 

αταιοξϋμε ςημ ρυέρη (2) και ποξκϋπςει: 9 κ. →   14,6 – 7,4 = 7,2 €, 

ή 1 κ. →   7,2 : 9 = 0,8 €. 

Άοα, αμςικαθιρςόμςαπ ςξ κ = 0,8 ρςη ρυέρη (2), έυξσμε: 1 μ. →   7,4 – 3 x 0,8 

= 7,4 – 2,4 = 5 €. 

Δηλαδή: 1 κ. + 1 μ. →   5 + 0,8 = 5,8 €. 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Για έμα κξσλξϋοι και μια μηλϊπιςα θα πληοόρχ 5 € και 80 

λεπςά. 

Πίνακασ 13: Αποτελζςματα Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 3 (Στο Αρτοπωλείο) 

 Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά γοαπςά 1 1,02% 

Καμθαρμέμα Γοαπςά 76 77,55% 

υι Απάμςηρη 21 21,43% 

Ρϋμξλξ 98 100% 

 

Ρςημ επίλσρη ςξσ 3ξσ ποξβλήμαςξπ, εμςϋπχρη ποξκαλεί η επιςσυία 
πξσ παοξσριάζεςαι ρε 1 μϊμξ μαθηςή (10,2%). Ηα ήςαμ παοάλειφη, βέβαια, 
μα μημ αματεοθεί ϊςι κι άλλα γοαπςά έυξσμ καςαγοάφει ςξ ρχρςϊ 
απξςέλερμα υχοίπ, ϊμχπ, μα αιςιξλξγξϋμ ξοθά ςημ επιλξγή ςξσπ ασςή. Ζ 
πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ (76 γοαπςά) εμτάμιρε λάθη με ςξ σφηλϊςαςξ 
πξρξρςϊ 77,55%. α λάθη πξικίλξσμ και αμαλϋξμςαι παοακάςχ. έλξπ, ςξ 



Ε Υ Θ Υ Μ Ι Α  Ρ Η Γ Α  | 48  
 

21,43% ςχμ μαθηςόμ (21 μαθηςέπ) δεμ έδχρε καμία απάμςηρη ςξ ξπξίξ είμαι 
αοκεςά απξγξηςεσςικϊ (βλ. πίμακα 5). 

 

Πίνακασ 14: Αποτελζςματα Λανθαςμζνων Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 3 (Ταξίδι ςτο Αιγαίο) 

Οεοιπςόρειπ 

Καθόμ 

Ολήθξπ 

Γοαπςόμ 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςα 

λαμθαρμέμα γοαπςά 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ γοαπςόμ7 

i.  12 15,79% 12,24% 

ii.  5 6,58% 5,1% 

iii.  9 11,84% 9,18% 

iv.  7 9,21% 7,14% 

v.  41 53,95% 41,84% 

vi.  22 28,95% 22,45% 

 

i. Καςαγοατή ςξσ ρχρςξύ απξςελέρμαςξπ. Ζ καςηγξοία ασςή 
εμταμίζει πξρξρςϊ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ 15,79%. Ξι μαθηςέπ πξσ 
αμήκξσμ ρε ασςή ςημ καςηγξοία καςέγοαφαμ ςξ ρχρςϊ απξςέλερμα 
υχοίπ, ϊμχπ, ςημ ϋπαονη ξσριαρςικήπ αιςιξλϊγηρηπ. Οιξ 
ρσγκεκοιμέμα, 9 μαθηςέπ παίομξμςαπ χπ δεδξμέμεπ ςιπ λϋρειπ υχοίπ 
μα παοξσριάζεςαι ξ ςοϊπξπ πξσ ποξέκσφαμ, επαλήθεσραμ ςιπ 
δξρμέμεπ ρυέρειπ απϊ ςημ εκτόμηρη. α σπϊλξιπα 3 γοαπςά 
καςέγοαφαμ μϊμξ ςξ ρχρςϊ απξςέλερμα υχοίπ καμία ποξρπάθεια 
επενήγηρηπ ασςξϋ. Ζ πεοίπςχρη ασςή είμαι λίγξ ιδιαίςεοη ατξϋ δεμ 
απξςελξϋμ ενξλξκλήοξσ λαμθαρμέμα γοαπςά. Ωρςϊρξ, δεμ μπξοξϋμε 
μα ρσμπεοάμξσμε ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξέκσφαμ ξι επιθσμηςέπ λϋρειπ. 

ii. Σχρςό απξςέλερμα με λαμθαρμέμη αιςιξλόγηρη. ξ πξρξρςϊ ςχμ 
λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ πξσ αμήκξσμ ρε ασςή ςημ καςηγξοία είμαι 
6,58%. Ρςξ κάθε γοαπςϊ αμαγμχοίζεςαι μια ποξρπάθεια ποξρέγγιρηπ 
ςηπ επίλσρηπ αλλά ςασςϊυοξμα παοαςηοξϋμςαι ποάνειπ με λαμθαρμέμη 
υοήρη δεδξμέμχμ. Ξι μαθηςέπ ασςξί ξδηγήθηκαμ ρςξ επιθσμηςϊ 
απξςέλερμα υχοίπ, ϊμχπ, μα δόρξσμ ςημ ρχρςή επενήγηρη. Οιξ 
ρσγκεκοιμέμα, 2 μαθηςέπ εκςέλεραμ ποάνειπ με ςα δεδξμέμα ςξσ 
ποξβλήμαςξπ υχοίπ ςημ ϋπαονη λξγικήπ ρκέφηπ και 1 μαθηςήπ έθερε 
ςιμέπ ρςα ζηςξϋμεμα ςοϊτιμα καςαλήγξμςαπ ρςξ ρχρςϊ απξςέλερμα 
υχοίπ ρσγκεκοιμέμη αιςιξλϊγηρη. έλξπ, σπάουξσμ 2 γοαπςά ακϊμη 
ρςα ξπξία ξι μαθηςέπ δημιξϋογηραμ ρυέρη πξσ δεμ ιρυϋει και 
υοηριμξπξίηραμ άγμχρςξ δεδξμέμξ για ςημ σλξπξίηρη διάτξοχμ 
ποάνεχμ αμςίρςξιυα. 

iii. Χοήρη αοιθμώμ ρυεςικά με ςιπ ςιμέπ ςχμ ςοξτίμχμ υχοίπ ςημ 
επενήγηρη εύοερήπ ςξσπ. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκει ςξ 9,18% ςξσ 
ρσμϊλξσ. Ξι μαθηςέπ πξσ απαοςίζξσμ ςημ καςηγξοία ασςή δίμξσμ μια 
ασθαίοεςη ςιμή ρε έμα απϊ ςα δσξ ςοϊτιμα και αμςικαθιρςόμςαπ ρςιπ 
δεδξμέμεπ ρυέρειπ ςηπ εκτόμηρηπ βοίρκξσμ και ςημ ςιμή ςξσ άλλξσ. Ζ 

                                                           
7
 Μα ρημειχθεί ϊςι ςα πξρξρςά πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα 14 δεμ έυξσμ άθοξιρμα 

100%, διϊςι ξοιρμέμα γοαπςά αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία καςηγξοίεπ. 
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διαδικαρία ασςή ξδηγεί ρε ςσυαίεπ λϋρειπ πξσ ςξσπ απξμακοϋμει 
αοκεςά απϊ ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. 

iv. Απλή καςαγοατή απξςελέρμαςξπ. Ζ καςηγξοία ασςή δημιξσογήθηκε 
απϊ 7 μαθηςέπ και απξςελξϋμ ςξ 7,14% ςχμ μαθηςόμ. ξ 
υαοακςηοιρςικϊ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ είμαι η έλλειφη ξπξιαρδήπξςε 
ποξρπάθειαπ ενήγηρηπ ςηπ πξοείαπ ςξσπ ποξπ ςξ απξςέλερμα παοά 
μϊμξ η απλή καςαγοατή ςξσ. ξ κάθε απξςέλερμα ςχμ γοαπςόμ 
ασςόμ δεμ απξςελεί μέοξπ ςξσ επιθσμηςξϋ με εναίοερη εμϊπ γοαπςξϋ 
πξσ ρσμβαδίζει με ςξ αμαμεμϊμεμξ απξςέλερμα. 

v. Ασθαίοεςεπ ποάνειπ. Ξι μαθηςέπ (41 μαθηςέπ) πξσ αμήκξσμ ρςημ 
καςηγξοία ασςή δεμ ποξρεγγίζξσμ ξϋςε ρςξ ελάυιρςξ ςημ επίλσρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Υοηριμξπξιόμςαπ ςα δεδξμέμα ςηπ εκτόμηρηπ 
εκςελξϋμ ποάνειπ ξι ξπξίεπ δεμ ακξλξσθξϋμ κάπξια λξγική πξοεία και 
ξϋςε ποξβάλξσμ κάπξιξ ςοϊπξ ρκέφηπ. ξ πξρξρςϊ ςχμ μαθηςόμ 
αγγίζει ςξ 41,84% ςξσ ρσμϊλξσ, πξρξρςϊ αοκεςά αμηρσυηςικϊ πξσ 
δείυμει ϊςι ξι μαθηςέπ δεμ καςαμϊηραμ ςα δεδξμέμα ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

vi. Αοιθμηςικά λάθη. Ξι ρχρςέπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ παίζξσμ ρημαμςικϊ 
οϊλξ ρςημ ξοθή διεναγχγή ςχμ ποξβλημάςχμ. Ρςημ ρσγκεκοιμέμη 
έοεσμα ςξ 22,45% ςχμ μαθηςόμ έκαμε λάθη ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ, 
πξρξρςϊ αοκεςά μεγάλξ πξσ ποξβάλλει ςιπ δσρκξλίεπ ςχμ μαθηςόμ 
ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ. 



Ε Υ Θ Υ Μ Ι Α  Ρ Η Γ Α  | 50  
 

4.2.1.4. Ποόβλημα 4: Ο Άςακςξπ κύλξπ 

Ξ Ιόρςαπ έδερε ςξμ ρκϋλξ 
ςξσ ςξμ οικ ρε έμα ρςϋλξ ρςξμ κήπξ 
ςξσ θείξσ ςξσ με έμα ρκξιμί 10 
μέςοα. Ξ οικ, ζχηοϊπ καθόπ ήςαμ, 
καςάρςοεφε ςξ γκαζϊμ ρε ϊλη ςημ 
πεοιξυή πξσ μπξοξϋρε μα πάει. Ξ 
Ιόρςαπ για μα μη θσμόρει ξ θείξπ 
ςξσ απξτάριρε μα ναματσςέφει ςξ 
γκαζϊμ ρςημ πεοιξυή πξσ είυε 
καςαρςοέφει ξ ρκϋλξπ. Οήγε ρςξ 
αμθξπχλείξ και βοήκε ρπϊοξ ρε 
ρακξσλάκια πξσ κϊρςιζαμ 2,80 € ςξ 

έμα και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ έτςαμε για μα τσςέφει επιτάμεια 20 
ςεςοαγχμικόμ μέςοχμ. Οϊρξ θα πληοόρει για ςξ ρπϊοξ; 

ΚΤΖ: ξ ποϊβλημα ασςϊ μπξοεί μα λσθεί με ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ: 

Ξ οικ υάλαρε ςξ γκαζϊμ ρε κσκλική πεοιξυή ακςίμαπ 10 μέςοχμ. 
Έςρι, αουικά θα σπξλξγιρςεί ςξ εμβαδϊμ ςηπ επιτάμειαπ ρςημ ξπξία ποέπει 
μα τσςέφει γκαζϊμ ξ Ιόρςαπ. Ασςϊ θα ποαγμαςξπξιηθεί υοηριμξπξιόμςαπ 
ςξμ ςϋπξ Δ= πr2. ξ απξςέλερμα ποέπει μα διαιοεθεί με ςξμ αοιθμϊ 20 πξσ 
αμςιρςξιυεί ρςα ςεςοαγχμικά μέςοα πξσ καλϋπςει ςξ έμα ρακξσλάκι ρπϊοξ 
όρςε μα βοεθεί ξ αοιθμϊπ ςχμ ρακξσλιόμ πξσ θα υοειαρςξϋμ για ϊλη ςημ 
επιτάμεια. Ξ αοιθμϊπ πξσ ποξκϋπςει είμαι δεκαδικϊπ. Δπειδή, ϊμχπ, ςξ 
πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ μπξγιάπ είμαι μια διακοιςή μεςαβληςή ποέπει μα 
ρςοξγγσλξπξιηθεί όρςε μα γίμει ακέοαιξπ. έλξπ, ξ ρςοξγγσλξπξιημέμξπ 
αοιθμϊπ πξλλαπλαριάζεςαι με ςξμ αοιθμϊ 2,80 πξσ αμςιρςξιυεί ρςα εσοό πξσ 
κξρςίζει ςξ έμα ρακξσλάκι ρπϊοξ για μα βοεθεί ςξ πξρϊ πξσ θα πληοόρει ξ 
Ιόρςαπ για ςημ τϋςεσρη ςηπ επιτάμειαπ. 

 

Άοα:  3,5  10  10 =314 ςεςοαγχμικά μέςοα. 

         314   20                                         16 

         114  15,7 ρακξσλάκια ρπϊοξ         2,8 

          140                                             128 

                                                         + 32 

                                                           44,8 € 

ΑΠΑΜΣΖΖ: Για ςξ ρπϊοξ θα πληοόρει 44 € και 80 λεπςά. 
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Πίνακασ 15: Αποτελζςματα Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 4 (Ο Άτακτοσ Σκφλοσ) 

 Ολήθξπ Γοαπςόμ Οξρξρςϊ 

Ρχρςά γοαπςά 12 12,24% 

Καμθαρμέμα Γοαπςά 73 74,49% 

υι Απάμςηρη 13 13,27% 

Ρϋμξλξ 98 100% 

 

Ρςημ επίλσρη ςξσ 4ξσ ποξβλήμαςξπ, η επιςσυία παοξσριάζεςαι ρε 12 
μαθηςέπ (12,24%). Ζ πλειξφητία ςχμ γοαπςόμ (73 γοαπςά) αμήκει ρςα 
λαμθαρμέμα με ςξ σφηλϊ πξρξρςϊ 74,49%. α λάθη πξικίλξσμ και 
αμαλϋξμςαι παοακάςχ. έλξπ, ςξ 13,27% ςχμ μαθηςόμ (13 μαθηςέπ) δεμ 
έδχρε καμία απάμςηρη, έμα πξρξρςϊ αοκεςά αμηρσυηςικϊ (βλ. πίμακα 7). 

 

Πίνακασ 16: Αποτελζςματα Λανθαςμζνων Γραπτϊν ςτο Πρόβλημα 4 (Ο Άτακτοσ Σκφλοσ) 

Οεοιπςόρειπ 

Καθόμ 

Ολήθξπ 

Γοαπςόμ 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςα 

λαμθαρμέμα γοαπςά 

Οξρξρςϊ χπ ποξπ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ γοαπςόμ8 

i.  5 6,85% 5,1% 

ii.  17 23,29% 17,35% 

iii.  2 2,74% 2,04% 

iv.  8 10,96% 8,16% 

v.  2 2,74% 2,04% 

vi.  36 49,32% 36,73% 

vii.  5 6,85% 5,1% 

viii.  10 13,7% 10,2% 

 

i. Λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ ρςημ ςελεσςαία ποάνη για ςημ εύοερη 
ςξσ ρχρςξύ απξςελέρμαςξπ. Ξι μαθηςέπ  (5 μαθηςέπ) ασςήπ ςηπ 
καςηγξοίαπ ποαγμαςξπξίηραμ ξοθά ςη διαδικαρία για ςημ επίλσρη ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Έςρι, εμό η ενάπλχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ήςαμ ρχρςή 
και ςα βήμαςα ίρυσαμ έμα ποξπ έμα, ξι 4 εκ ςχμ 5 μαθηςόμ εκςέλεραμ 
ςημ ςελεσςαία ποάνη ςξσ πξλλαπλαριαρμξϋ λαμθαρμέμα και καςά 
ρσμέπεια ςξ απξςέλερμα δεμ είμαι ςξ αμαμεμϊμεμξ. Ανιξρημείχςη είμαι 
και η ποξρπάθεια εμϊπ μαθηςή πξσ ακξλξϋθηρε ςα βήμαςα πξσ 
ξδηγξϋμ ρςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ αλλά δεμ ξλξκλήοχρε με 
επιςσυία ςξ ςελεσςαίξ βήμα ατξϋ επέλενε ςημ ποάνη ςηπ διαίοερηπ και 
ϊυι ςξσ πξλλαπλαριαρμξϋ ϊπχπ επιθσμείςαι. ξ πξρξρςϊ ασςόμ ςχμ 
γοαπςόμ αγγίζει ςξ 5,1% ςξσ ρσμϊλξσ. 

ii. Λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ ρςξ πλήθξπ ςχμ ρακξσλιώμ ρπόοξσ πξσ 
ποέπει μα υοηριμξπξιηθξύμ. ξ πξρξρςϊ ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ 
πξσ αμήκει ρε ασςή ςημ καςηγξοία αμέουεςαι ρςξ 23,29%. Ξι 

                                                           
8
 Μα ρημειχθεί ϊςι ςα πξρξρςά πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα 16 δεμ έυξσμ άθοξιρμα 

100%, διϊςι ξοιρμέμα γοαπςά αμήκξσμ ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία καςηγξοίεπ. 
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πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ (12 μαθηςέπ) δεμ ποαγμαςξπξίηραμ ςημ 
ρςοξγγσλξπξίηρη όρςε ςξ πλήθξπ ςχμ ρακξσλιόμ μα είμαι ακέοαιξπ 
αοιθμϊπ αλλά ξλξκλήοχραμ ςημ διαδικαρία επίλσρηπ ςξσ 
ποξβλήμαςξπ κάμξμςαπ υοήρη ςξσ δεκαδικξϋ αοιθμξϋ. Αμςιθέςχπ, 2 
μαθηςέπ καςαμϊηραμ ϊςι ςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ είμαι μία διακοιςή 
μεςαβληςή αλλά θεόοηραμ ϊςι έποεπε μα αγξοάρξσμ λιγϊςεοα κξσςιά 
(5 αμςί για 6) εμό έμαπ μαθηςήπ ποαγμαςξπξίηρε ςημ 
ρςοξγγσλξπξίηρη λαμθαρμέμα (15,7 = 18 ρακξσλάκια). έλξπ, 
σπήοναμ 2 μαθηςέπ πξσ σπξλϊγιζαμ ςημ ςιμή ςξσ ρπϊοξσ πξσ 
υοειάζεςαι για ςημ κάλσφη ςξσ εμϊπ ςεςοαγχμικξϋ μέςοξσ αγμξόμςαπ 
ϊςι ςξ κάθε ρακξσλάκι πεοιέυει ρπϊοξ για 20 ςεςοαγχμικά μέςοα. 

iii. Υπξλξγιρμόπ εμβαδξύ πξσ ποέπει μα τσςεσςεί με γκαζόμ με 
λαμθαρμέμεπ ποάνειπ ρςη ρσμέυεια. Ξι μαθηςέπ ασςήπ ςηπ 
καςηγξοίαπ αγγίζξσμ μϊλιπ ςξ 2,04% ςξσ ρσμϊλξσ. Ασςξί ξι 2 μαθηςέπ, 
αουικά, παοαςηοείςαι ϊςι αμαπςϋρρξσμ ςη ρκέφη ςξσπ ρχρςά καθόπ 
αμαζηςξϋμ ςξ εμβαδϊμ ςηπ επιτάμειαπ πξσ ποέπει μα τσςεσςεί με 
γκαζϊμ. Ρςη ρσμέυεια, ϊμχπ, εκςελξϋμ ποάνειπ πξσ δεμ ακξλξσθξϋμ 
λξγική πξοεία και ακξλξϋθχπ, απξμακοϋμξμςαι απϊ ςξ ζηςξϋμεμξ 
απξςέλερμα. 

iv. Λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ ρςημ εύοερη ςξσ εμβαδξύ πξσ ποέπει μα 
τσςεσςεί με γκαζόμ ακξλξσθώμςαπ, όμχπ, ρχρςή διαδικαρία για 
ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ρςημ καςηγξοία ασςή αμήκξσμ ξι 
μαθηςέπ ξι ξπξίξι νεδίπλχραμ ςιπ ρκέφειπ ςξσπ με ξοθϊ ςοϊπξ και 
ποξρέγγιραμ αοκεςά ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ζ δσρκξλία πξσ 
παοαςηοήθηκε ατξοά ςημ εϋοερη ςξσ εμβαδξϋ ςηπ επιτάμειαπ πξσ 
ποέπει μα τσςεσςεί με γκαζϊμ. Ξι πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ (6 μαθηςέπ) 
δεμ γμόοιζαμ ςξμ ςϋπξ πξσ μαπ δίμει ςξ εμβαδϊμ ασςϊ ρε αμςίθερη με 
ςξσπ άλλξσπ 2 μαθηςέπ πξσ μπξοεί μα ςξμ καςέγοαφαμ ρχρςά αλλά 
εκςέλεραμ λαμθαρμέμα ςημ ποάνη και έκαμαμ μη ξοθή αμςικαςάρςαρη 
ςχμ δεδξμέμχμ αμςίρςξιυα. Λ‟ ασςϊ ςξμ ςοϊπξ επίλσρηπ ρσμδέεςαι ςξ 
10,96% ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ. 

v. Απλή καςαγοατή απξςελέρμαςξπ. Ζ καςηγξοία ασςή δημιξσογήθηκε 
απϊ 2 μϊμξ μαθηςέπ (2,04%) πξσ, απξτεϋγξμςαπ ξπξιαδήπξςε 
ποξρπάθεια ενήγηρηπ ςηπ πξοείαπ ςξσπ ποξπ ςξ απξςέλερμα, 
ποαγμαςξπξίηραμ ςημ απλή καςαγοατή ςξσ πξσ δεμ ρυεςίζεςαι 
καθϊλξσ με ςξ επιθσμηςϊ. 

vi. Λαμθαρμέμη υοήρη δεδξμέμχμ. Ζ ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη 
καςαλαμβάμει ςξ μεγαλϋςεοξ ςμήμα ςχμ λαμθαρμέμχμ γοαπςόμ 
(49,32%) και γεμικά ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ γοαπςόμ νεπεομόμςαπ ςξ 1/3 
(36,73%). Οοϊκειςαι για μαθηςέπ (38 μαθηςέπ) πξσ εκςελξϋμ ποάνειπ 
με λαμθαρμέμη υοήρη δεδξμέμχμ υχοίπ κάπξιξ ιδιαίςεοξ ςοϊπξ 
ρκέφηπ. Έςρι, ρςξ κάθε γοαπςϊ αμαγμχοίζεςαι μια ποξρπάθεια 
ποξρέγγιρηπ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ αλλά δεμ ςξ έυξσμ 
ξλξκληοόρει ξοθά. 

vii. Ασθαίοεςεπ ποάνειπ. Ξι μαθηςέπ πξσ δημιξσογξϋμ ςημ καςηγξοία 
ασςή απξςελξϋμ ςξ 5,1% ςξσ ρσμϊλξσ. Λέρχ ςξσ ςοϊπξσ επίλσρηπ ςξσ 
ποξβλήμαςξπ ςχμ μαθηςόμ ασςόμ δεμ διαταίμεςαι κάπξιξπ ςοϊπξπ 
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ρκέφηπ ξϋςε ακξλξσθείςαι κάπξια λξγική ενήγηρη. Αμςίθεςα, 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι αμξϋριεπ ποάνειπ πξσ δεμ ποξρεγγίζξσμ ξϋςε ρςξ 
ελάυιρςξ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. 

viii. Αοιθμηςικά λάθη. Ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ 
παίζξσμ ςα ρχρςά αοιθμηςικά απξςελέρμαςα. Ρςημ ρσγκεκοιμέμη 
έοεσμα ςξ 10,2% ςχμ μαθηςόμ έκαμαμ λάθη ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ. 
Ξι μαθηςέπ ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ υχοίζξμςαι ρε δϋξ σπξξμάδεπ. Ζ 
ποόςη απξςελείςαι απϊ 7 μαθηςέπ ξι ξπξίξι είςε ςηοόμςαπ είςε 
ποξρεγγίζξμςαπ ςη ρχρςή διαδικαρία επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ, 
κάμξσμ αοιθμηςικά λάθη. Ζ δεϋςεοη απαοςίζεςαι απϊ 3 μαθηςέπ πξσ 
ϊυι μϊμξ έκαμαμ αοιθμηςικά λάθη αλλά δεμ ακξλξϋθηραμ και μία 
λξγική ρκέφη ρςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ, δείυμξμςαπ ϊςι δεμ 
καςαμϊηραμ ςα δεδξμέμα ςξσ. 
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4.2.2. Γεμική Δπιςσυία 

Γράφημα 2: Ποςοςτά Επιτυχίασ Μαθητϊν τησ Στ’ Δημοτικοφ ανά Πρόβλημα 

πχπ ταίμεςαι ρςξ παοαπάμχ Γοάτημα και με βάρη ςα πξρξρςά πξσ 
παοξσριάζξμςαι ρ‟ ασςϊ, διαπιρςόμξσμε ϊςι ρςξ ποϊβλημα 2 απάμςηρε με 
επιςσυία παοαπάμχ απϊ ςξ 1/3 ςχμ μαθηςόμ. Λάλιρςα, η επίλσρη ασςξϋ ςξσ 
ποξβλήμαςξπ έυει ςημ μεγαλϋςεοη επιςσυία ρε ρυέρη με ςα άλλα ςοία 
ποξβλήμαςα. ξ ποϊβλημα 4 είμαι ςξ δεϋςεοξ ρε επιςσυία ποϊβλημα και ςξ 
έυει λϋρει ρχρςά ρυεδϊμ ςξ 1/10 ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ μαθηςόμ. Ακξλξσθεί ςξ 
ποϊβλημα 1, ςξ ξπξίξ παοξσρίαρε παοϊμξια επιςσυία με ςξ 4ξ και ςέλξπ, ςξ 
ποϊβλημα 3 ρςξ ξπξίξ μϊμξ έμα πξλϋ μικοϊ πξρξρςϊ παιδιόμ καςάτεοε μα 
βοει ςημ ρχρςή λϋρη-απάμςηρη. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρςξ ποϊβλημα 1 ςξ 
πξρξρςϊ επιςσυίαπ αμέουεςαι ρςξ 9,19% (9 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 98) και ρςξ 
ποϊβλημα 2 ρςξ 38,78% (38 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 98). Δπίρηπ, ρςξ ποϊβλημα 3 
ποξβάλλεςαι ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ςξσ 1,02% (1 μαθηςήπ απϊ ςξσπ 98) και 
ςέλξπ, ρςξ ποϊβλημα 4 ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ςξσ 12,24% (12 μαθηςέπ απϊ 
ςξσπ 98). 
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ΤΛΠΔΡΑΛΑΣΑ/ΤΕΖΣΖΖ 

α ποξβλήμαςα ςηπ Δ‟ και Ρς‟ ςάνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ατξοξϋμ 
καςαρςάρειπ πξσ είμαι γμχρςέπ ρςξσπ μαθηςέπ και ποξρεγγίζξμςαι βιχμαςικά 
ατξϋ ποξέουξμςαι απϊ ςημ καθημεοιμή ςξσπ ζχή. Ξ βαθμϊπ δσρκξλίαπ 
αμάμερα ρςα ςέρρεοα ποξβλήμαςα και ςχμ δσξ ςάνεχμ πξικίλει, γεγξμϊπ 
πξσ επιβεβαιόμεςαι απϊ ςα πξρξρςά επιςσυίαπ ή απξςσυίαπ ρε καθέμα απϊ 
ασςά. Άλλχρςε, ρϋμτχμα με έοεσμεπ, ςα ρημαριξλξγικά υαοακςηοιρςικά 
ςχμ ποξβλημάςχμ (διάτξοεπ καςηγξοίεπ) και η τϋρη ςξσ αγμόρςξσ 
επηοεάζξσμ ςη δσρκξλία ςχμ ποξβλημάςχμ. 

ΠΔΛΠΣΖ ΔΖΛΟΣΘΙΟΤ 

ξ ποόςξ ποϊβλημα ςηπ Δ‟ ςάνηπ έυει ςίςλξ «ξ βάφιμξ ςξσ ςξίυξσ» 
και αματέοεςαι ρςξ βάφιμξ εμϊπ ςξίυξσ ςηπ ςάνηπ ςηπ Οέμπςηπ Δημξςικξϋ. 
α εοόςημα πξσ ςίθεςαι ατξοά ςξ κϊρςξπ ςξσ βαφίμαςξπ με δεδξμέμα ςξ 
μήκξπ και ςξ ϋφξπ ςξσ ξοθξγόμιξσ ςξίυξσ, ςα ςοία παοάθσοα με ςα εμβαδά 
ςξσπ, ςξ κϊρςξπ εμϊπ κξσςιξϋ μπξγιάπ και ςα αμςίρςξιυα ςεςοαγχμικά μέςοα 
πξσ καλϋπςει. Ζ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ποαγμαςξπξιείςαι με ςημ 
ακϊλξσθη διαδικαρία. Αουικά, θα σπξλξγιρςεί ςξ εμβαδϊμ ϊλξσ ςξσ ςξίυξσ 
(8 μέςοα μήκξπ υ 4 μέςοα ϋφξπ). Απϊ ςξ απξςέλερμα ποέπει μα αταιοεθεί ςξ 
εμβαδϊ ϊλχμ ςχμ παοαθϋοχμ, πξσ αμςιρςξιυεί ρςξμ αοιθμϊ 3, για μα βοεθεί 
η επιτάμεια ςξσ ςξίυξσ πξσ θα βατςεί. Ρςη ρσμέυεια, ςξ ςελικϊ εμβαδϊ θα 
διαιοεθεί με ςξμ αοιθμϊ 5 πξσ ρσμβξλίζει ςα ςεςοαγχμικά μέςοα ςξσ ςξίυξσ 
πξσ βάτξμςαι απϊ έμα κξσςί μπξγιάπ όρςε μα βοεθεί ξ αοιθμϊπ ςχμ κξσςιόμ 
μπξγιάπ πξσ υοειάζξμςαι για ςξ βάφιμξ ϊλξσ ςξσ ςξίυξσ. Ξ αοιθμϊπ πξσ 
ποξκϋπςει είμαι δεκαδικϊπ. Δπειδή, ϊμχπ, ςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ μπξγιάπ 
είμαι μια διακοιςή μεςαβληςή ποέπει μα ρςοξγγσλξπξιηθεί όρςε μα γίμει 
ακέοαιξπ. έλξπ, ξ ρςοξγγσλξπξιημέμξπ αοιθμϊπ πξλλαπλαριάζεςαι με ςξμ 
αοιθμϊ 3,5 πξσ αμςιρςξιυεί ρςα εσοό πξσ κξρςίζει ςξ έμα κξσςί μπξγιάπ για 
μα βοεθεί ςξ πξρϊ πξσ θα πληοόρξσμ ςα παιδιά για ςξ βάφιμξ ςξσ ςξίυξσ 
(βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ.27 ). 

Ζ γεμική επιςσυία ρε ασςϊ ςξ ποϊβλημα είμαι 19,17%, δηλαδή 23 
μαθηςέπ απϊ ςξσπ 120 έλσραμ ρχρςά ςξ ποϊβλημα. ξ 1/5 ςχμ μαθηςόμ 
πεοίπξσ καςαμϊηρε ςξ ποϊβλημα και ετάομξρε ξοθή ρςοαςηγική. Έμα 
ρσρςημαςικϊ λάθξπ ςχμ μαθηςόμ (28,33%) παοαςηοήθηκε ρςξ πλήθξπ ςχμ 
κξσςιόμ μπξγιάπ πξσ ποέπει μα υοηριμξπξιηθξϋμ. Ξι πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ 
δεμ έκαμαμ ςημ ρςοξγγσλξπξίηρη όρςε ςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ μα είμαι 
ακέοαιξπ αοιθμϊπ δίμξμςαπ μια μη οεαλιρςική απάμςηρη (5,8 κξσςιά 
μπξγιάπ). πχπ αματέοει και μια ξμάδα καθηγηςόμ ςχμ παμεπιρςημίχμ 
Ιϋποξσ και Δσςικήπ Λακεδξμίαπ (Αμδοέξσ, Λεμελάξσ & Κεμξμίδηπ, 2007) 
έυει διαπιρςχθεί ρε έοεσμεπ ϊςι ϊςαμ ξι μαθηςέπ ςξσ Δημξςικξϋ Ρυξλείξσ 
λϋμξσμ οεαλιρςικά ποξβλήμαςα, δηλαδή ποξβλήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρε 
καςαρςάρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ και απαιςξϋμ ςη υοηριμξπξίηρη ςηπ 
εμπειοίαπ ςξσ ποαγμαςικξϋ κϊρμξσ, αμςιμεςχπίζξσμ ρημαμςικέπ δσρκξλίεπ 
και δίμξσμ μη οεαλιρςικέπ απαμςήρειπ. Ξοιρμέμξι μαθηςέπ καςαμϊηραμ ϊςι ςξ 
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πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ είμαι μία διακοιςή μεςαβληςή αλλά θεόοηραμ ϊςι 
έποεπε μα αγξοάρξσμ λιγϊςεοα κξσςιά (5 αμςί για 6). έλξπ, σπήοναμ 9 
μαθηςέπ πξσ έκαμαμ αμαγχγή ρςη μξμάδα σπξλξγίζξμςαπ ςημ ςιμή ςηπ 
μπξγιάπ πξσ υοειάζεςαι ςξ βάφιμξ ςξσ 1ξπ ςεςοαγχμικξϋ μέςοξσ αγμξόμςαπ 
ϊςι ςξ κάθε κξσςί πεοιέυει μπξγιά για 5 ςεςοαγχμικά μέςοα. Δπίρηπ, λάθη 
ρημειόθηκαμ ρςημ εϋοερη ςξσ εμβαδξϋ πξσ ποέπει μα βατςεί. Ζ 
ποαγμαςξπξίηρη ςηπ εϋοερηπ ςξσ ρσμξλικξϋ εμβαδξϋ ήςαμ ετικςή απϊ ςξσπ 
πεοιρρϊςεοξσπ μαθηςέπ. Αμςίθεςα, η διαδικαρία ςηπ αταίοερηπ ςξσ εμβαδξϋ 
ςχμ ςοιόμ παοαθϋοχμ τάμηκε ϊςι ςξσπ δσρκϊλεφε καθόπ ςξ 14,17% ςχμ 
μαθηςόμ δεμ ςημ εκςέλεραμ. Ανίζει μα αματεοθεί η ϋπαονη αοκεςόμ 
μαθηςόμ (21,67%) πξσ ποαγμαςξπξίηραμ αμξϋριεπ ποάνειπ υχοίπ κάπξια 
λξγική ενήγηρη και ςξ πξρξρςϊ ςξσ 19,17% ςχμ μαθηςόμ πξσ έκαμαμ λάθη 
ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ είςε ακξλξϋθηραμ μια λξγική ρκέφη ρςημ επίλσρη 
ςξσ ποξβλήμαςξπ είςε ϊυι. έλξπ, μϊλιπ ςξ 3,33% ςχμ μαθηςόμ (4 μαθηςέπ) 
δεμ έδχραμ καμία απάμςηρη. 

ξ δεϋςεοξ ποϊβλημα ςηπ Δ‟ δημξςικξϋ ξμξμάζεςαι «Οαιυμίδι με ςξσπ 
αοιθμξϋπ» και μπξοεί μα θεχοηθεί πιξ πξλϋπλξκξ απϊ ςξ ποόςξ, χπ ποξπ 
ςη ρϋμςανη και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ. Εηςείςαι ξ μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ ςηπ 
ςοίςηπ υιλιεςίαπ, πξσ ςελειόμει ρε 6, έυει άθοξιρμα φητίχμ 17 και διαιοείςαι 
ςέλεια με ςξ 8. ξ ποϊβλημα ασςϊ λϋμεςαι με ςξμ παοακάςχ ςοϊπξ. Αουικά, 
ξι μαθηςέπ ποέπει μα ποξβλημαςιρςξϋμ για ςξ πξιξι αοιθμξί αμήκξσμ ρςημ 
ςοίςη υιλιάδα δηλαδή ξι αοιθμξί απϊ ςξ 2001 έχπ ςξ 3000. Έςρι, γμχοίζξσμε 
ϊςι ξ ζηςξϋμεμξπ αοιθμϊπ έυει ποόςξ φητίξ 2 καθόπ και ςελεσςαίξ φητίξ 6 
με βάρη ςα δεδξμέμα ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια, με βάρη ςξ δεδξμέμξ 
ϊςι ςξ άθοξιρμα ςχμ φητίχμ είμαι 17, εκςελείςαι η αταίοερη (17-2-6=9) 
όρςε μα βοξϋμε ϊςι ςα δσξ μεραία φητία ςξσ ζηςξϋμεμξσ αοιθμξϋ έυξσμ 
άθοξιρμα 9. Ρςξ ρημείξ ασςϊ, ξι μαθηςέπ ποέπει μα ρυημαςίρξσμ ϊλξσπ ςξσπ 
πιθαμξϋπ ρσμδσαρμξϋπ αοιθμόμ. Απϊ ςξσπ αοιθμξϋπ πξσ ποξκϋπςξσμ, ξ 
ζηςξϋμεμξπ πεοιλαμβάμει δσξ ακϊμη ιδιϊςηςεπ πξσ είμαι ϊςι διαιοείςαι ςέλεια 
με ςξ 8 και ϊςι είμαι ξ μεγαλϋςεοξπ. Λε ςξμ καςάλληλξ έλεγυξ ποξκϋπςει ξ 
ζηςξϋμεμξπ αοιθμϊπ (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 30). 

ξ 12,5% ςξσ ρσμϊλξσ (15 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 120) καςέρςοχρε και 
έλσρε ρχρςά ςξ ποϊβλημα. Γεμικά, ςξ ποϊβλημα ασςϊ απαιςξϋρε αοκεςή 
ρκέφη και ρσμδσαρμϊ αμάμερα ρςα δεδξμέμα, ξϋςχπ όρςε μα 
ποαγμαςξπξιηθξϋμ ςα ξοθά βήμαςα. α λάθη πξσ παοαςηοήθηκαμ 
πξικίλξσμ. Αοκεςξί μαθηςέπ δσρκξλεϋςηκαμ ρςημ εϋοερη ςξσ ποόςξσ 
φητίξσ ςξσ ζηςξϋμεμξσ αοιθμξϋ δηλαδή ρςημ εϋοερη ςηπ ςοίςηπ υιλιάδαπ 
παοϊςι ςα δεδξμέμα ίρυσαμ έμα ποξπ έμα. Ξι μαθηςέπ ασςξί (19,17%) 
θεόοηραμ ϊςι ςα ϊοιά ςηπ είμαι 3001-4000 ςξ ξπξίξ μπξοεί μα ποξκϋπςει απϊ 
ςημ ξμξμαρία ςξσ. Δπίρηπ, ξοιρμέμξι (16,67%) εμό γμόοιζαμ ςημ ςοίςη 
υιλιάδα δεμ ςηοξϋραμ ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ εϋοερη ςξσ ζηςξϋμεμξσ 
αοιθμξϋ. Ανιξρημείχςξ είμαι και ςξ πξρξρςϊ ςχμ μαθηςόμ, 20,83%, ξι ξπξίξι 
ξϋςε γμόοιζαμ ςημ ςοίςη υιλιάδα ξϋςε πληοξϋραμ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ 
απαιςξϋμςαμ. έλξπ, ςξ 11,67% ςχμ μαθηςόμ (14 μαθηςέπ), έμα αμηρσυηςικά 
μεγάλξ πξρξρςϊ, δεμ έδχρε καμία απάμςηρη. 

ξ ςοίςξ ποϊβλημα έυει ςίςλξ «ανίδι ρςξ Αιγαίξ» και ρυεςίζεςαι με 
διάτξοα δοξμξλϊγια πλξίχμ ςα ξπξία είμαι ρημειχμέμα ρε έμαμ υάοςη με ςιπ 
αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςξσπ. ξ εοόςημα πξσ ςίθεςαι ατξοά ςημ εϋοερη ςηπ 
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ξικξμξμικϊςεοηπ διαδοξμήπ απϊ ςη Πατήμα για ςημ Ίξ. ξ ποϊβλημα έυει 
μϊμξ μία λϋρη πξσ είμαι ϊλεπ ςιπ δσμαςέπ διαδοξμέπ ατξϋ ποόςα ρκετςξϋμ 
ϊςι αμ πεοάρει κάπξιξπ δσξ τξοέπ απϊ έμα μηρί, η διαδοξμή θα ρςξιυίρει 
πεοιρρϊςεοξ απϊ κάπξια άλλη. Ρςη ρσμέυεια, ξι μαθηςέπ ποέπει μα 
επιλένξσμ πξιεπ διαδοξμέπ θα ενεςάρξσμ ατξϋ ρκετςξϋμ ϊςι η απεσθείαπ 
ρϋμδερη δσξ λιμαμιόμ είμαι τθημϊςεοη απϊ ςημ παοεμβξλή ςοίςξσ λιμαμιξϋ 
μεςανϋ ςξσπ. Έςρι, ποξρθέςξμςαπ ςημ ςιμή ςξσ ειριςηοίξσ κάθε διαδοξμήπ 
ποξκϋπςει η ρσμξλική ςιμή και ρσγκοίμξμςαπ ςεπ καςαλήγξσμε ρςημ 
απάμςηρη, η ξπξία πεοικλείει δσξ διαδοξμέπ (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ 
ρελ. 33). Για ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ασςξϋ υοειάζεςαι αοκεςή ρκέφη 
και ποάνειπ μϊμξ ποξρθεςικέπ με ρυεςικά μικοξϋπ αοιθμξϋπ.  

Ζ γεμική επιςσυία ςξσ ςοίςξσ καςά ρειοά ποξβλήμαςξπ ςηπ Δ‟ ςάνηπ 
τςάμει ςξ 17,5% ςξσ ρσμϊλξσ, πξρξρςϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρε 21 μαθηςέπ απϊ 
ςξσπ 120. Κιγϊςεοξι, δηλαδή, απϊ ςξ 1/5 ςχμ μαθηςόμ βοήκαμ και ςιπ δσξ 
ξικξμξμικϊςεοεπ διαδοξμέπ. ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ μαθηςόμ, 56,67%, 
αμήκει ρςξσπ μαθηςέπ πξσ έλεγναμ ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ διαδοξμόμ και 
μέρα απ‟ ασςέπ βοήκαμ μϊμξ ςημ μια εκ ςχμ δσξ. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ςημ 
μια διαδοξμή (Π-Α-Μ-Θ) ςημ εμςϊπιραμ ξι πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ (62 μαθηςέπ) 
ρσγκοιςικά με ςημ άλλη (Π-Ρ-Μ-Θ) πξσ ςημ εμςϊπιραμ μϊμξ 6 μαθηςέπ. Βέβαια, 
δεμ μπξοξϋμ μα παοαλειτθξϋμ και ξι μαθηςέπ πξσ επέλεναμ ςσυαία μια 
διαδοξμή και ςημ ϊοιραμ χπ ξικξμξμικϊςεοη (15%) και ασςξί πξσ έλεγναμ 
ξοιρμέμεπ διαδοξμέπ υχοίπ μα ξδηγηθξϋμ ρςξ ζηςξϋμεμξ απξςέλερμα 
(10,83%). Ιαθξοιρςικϊ οϊλξ παίζξσμ και ξι αοιθμηςικέπ ποάνειπ πξσ αγγίζξσμ 
ςξ 11,67% ςχμ μαθηςόμ ςξ ξπξίξ δείυμει ςημ αδσμαμία ςχμ μαθηςόμ ρε 
ποάνειπ με δεκαδικξϋπ αοιθμξϋπ. έλξπ, μϊμξ έμαπ μαθηςήπ δεμ ποξρπάθηρε 
μα δόρει ςημ δική ςξσ λϋρη ρςξ ποϊβλημα. 

ξ ςέςαοςξ ποϊβλημα ξμξμάζεςαι «Θρξοοξπία» και ατξοά έμα 
κοεμαρςϊ διακξρμηςικϊ πξσ καςαρκεϋαραμ ξι μαθηςέπ ςηπ Οέμπςηπ ςάνηπ, ςξ 
ξπξίξ παοξσριάζεςαι ρυημαςικά. Δίμξμςαι ξι πληοξτξοίεπ ϊςι ςα ρςξλίδια 
ιρξοοξπξϋμ, ςα ϊμξια αμςικείμεμα έυξσμ ςξ ίδιξ βάοξπ και ξ έμαπ κϋκλξπ 
ζσγίζει 30 γοαμμάοια και ζηςείςαι ςξ βάοξπ εμϊπ οϊμβξσ. ξ ποϊβλημα 
μπξοεί μα λσθεί με ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ. Αουικά, ξι μαθηςέπ ποέπει μα 
ρημειόρξσμ ςα ρημεία ιρξοοξπίαπ πξσ ςξσπ εμδιατέοξσμ ρςξ ρυήμα και ρςη 
ρσμέυεια, μα ανιξπξιήρξσμ ςιπ ρυέρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςά. Λε ςιπ 
καςάλληλεπ αμςικαςαρςάρειπ ςχμ ρυέρεχμ καςαλήγξσμε ρςξ επιθσμηςϊ 
απξςέλερμα (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 35). 

ξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ςξσ ςέςαοςξσ ποξβλήμαςξπ είμαι μϊμξ 5% ςξσ 
ρσμϊλξσ ςχμ μαθηςόμ, δηλαδή 6 μαθηςέπ απϊ ςξσπ 120, βοήκαμ ρχρςή 
απάμςηρη. Ανίζει μα αματεοθεί ϊςι 2 μϊμξ ήςαμ ςα γοαπςά πξσ ακξλξϋθηραμ 
ξλϊρχρςη διαδικαρία, εμό ςα σπϊλξιπα παοξσρίαζαμ ελλείφειπ ρςημ 
ενήγηρη. Σπάουξσμ αοκεςξί μαθηςέπ με πξρξρςϊ 18,33% ξι ξπξίξι 
ποξρέγγιραμ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ αλλά δεμ ςξ ξλξκλήοχραμ ξοθά. 
Ξι μαθηςέπ ασςξί, αουικά, βοήκαμ ςημ ςιμή ςξσ εναγόμξσ μέρχ ςηπ 
ιρξοοξπίαπ ςξσ με ςξσπ δϋξ κϋκλξσπ και ρςη ρσμέυεια, σπξλϊγιραμ ςξ 
ρσμξλικϊ βάοξπ ςξσ δενιξϋ ρκέλξσπ και ςξ ενίρχραμ με ςξ αοιρςεοϊ. Απϊ ςξ 
ρημείξ ασςϊ κι έπειςα διαςσπόμξμςαι ρκέφειπ πξσ δεμ ξδηγξϋμ ρςξ 
επιθσμηςϊ απξςέλερμα. Έμα ρσρςημαςικϊ λάθξπ πξσ γίμεςαι αμςιληπςϊ και 
ποαγμαςξπξιήθηκε απϊ ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ μαθηςέπ (25,83%) είμαι ϊςι ξι 
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δϋξ οϊμβξι ιρξϋμςαι με ςξσπ δϋξ κϋκλξσπ και αμςίρςξιυα ςα δϋξ αρςέοια με 
ςξ ενάγχμξ και καςά ρσμέπεια, ξ οϊμβξπ ιρξϋςαι με ςξμ κϋκλξ (30 
γοαμμάοια) ρςξ ξπξίξ μπξοεί μα καςαλήγξσμ παοαρσοϊμεμξι απϊ ςη διάςανη 
ςχμ ρςξλιδιόμ ρςξ διακξρμηςικϊ. Έμα άλλξ λάθξπ πξσ παοαςηοήθηκε είμαι η 
επιμϊηρη ασθαίοεςχμ ςιμόμ πξσ ξδηγξϋμ ρε λαμθαρμέμξ απξςέλερμα αλλά 
και η δημιξσογία ρυέρεχμ υχοίπ λξγική. έλξπ, ςξ 5% ςχμ μαθηςόμ δεμ 
έδχρε καμία απάμςηρη. 

Ρσγκοίμξμςαπ ςξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ρε κάθε έμα απϊ ςα ςέρρεοα 
ποξβλήμαςα πξσ αματέοθηκαμ ρσμπεοαίμξσμε ςα ενήπ: η πλειξφητία ςχμ 
μαθηςόμ ταίμεςαι μα καςαμϊηρε καλϋςεοα ςξ ποόςξ ποϊβλημα, ατξϋ ασςϊ 
ρημείχρε ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ. Ρσγκεκοιμέμα, ςξ 19,17% ςξσ 
ρσμϊλξσ βοήκε ςη ρχρςή λϋρη και απάμςηρη ρςξ ποϊβλημα, πξρξρςϊ πξσ 
έουεςαι ποόςξ ρε ρυέρη με ςα πξρξρςά επιςσυίαπ ςχμ ςοιόμ άλλχμ 
ποξβλημάςχμ. Βέβαια, ςξ πξρξρςϊ ασςϊ δεμ μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί σφηλϊ 
ατξϋ ςξ 1/5 ςχμ μαθηςόμ καςάτεοε μα ακξλξσθήρει ςημ ξλϊρχρςη 
διαδικαρία. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ξι πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ δεμ 
ποαγμαςξπξίηραμ ςημ ρςοξγγσλξπξίηρη ςξσ δεκαδικξϋ αοιθμξϋ πξσ 
ρσμβξλίζει ςα κξσςιά μπξγιάπ εμό η καςάρςοχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ήςαμ 
ξοθή και έςρι, απξμακοϋμθηκαμ απϊ ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. Απϊ ςημ 
άλλη μεοιά, ςξ μικοϊςεοξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ρσγκέμςοχρε ςξ ςέςαοςξ 
ποϊβλημα ςηπ Δ‟ ςάνηπ (5%), ςξ ξπξίξ έλσραμ ρχρςά μϊμξ 6 μαθηςέπ απϊ 
ςξσπ 120. ξ γεγξμϊπ ασςϊ δείυμει ϊςι ςα παιδιά δεμ καςαμϊηραμ ςα 
δεδξμέμα και ϊςι δσρκξλεϋξμςαι ιδιαίςεοα ρε ποξβλήμαςα ιρξοοξπίαπ. 

ξ δεϋςεοξ και ςοίςξ ποϊβλημα έυξσμ παοϊμξια πξρξρςά επιςσυίαπ ςα 
ξπξία δεμ είμαι ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςικά. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ςξ δεϋςεοξ 
ποϊβλημα ρημείχραμ 12,5% γεμική επιςσυία. ξ ποϊβλημα ασςϊ θεχοείςαι 
πιξ πξλϋπλξκξ απϊ ςα άλλα χπ ποξπ ςη ρϋμςανη και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ. 
Έςρι, ποαγμαςξπξιήθηκαμ αοκεςά λάθη και ρςημ εϋοερη ςηπ ςοίςηπ υιλιεςίαπ 
καθόπ και ρςιπ ιδιϊςηςεπ πξσ ποξρδιξοίζξσμ ςξμ ζηςξϋμεμξ αοιθμϊ. ξ ςοίςξ 
ποϊβλημα παοξσριάζει πξρξρςϊ επιςσυίαπ 17,5%. Ξι μαθηςέπ έποεπε μα 
ενεςάρξσμ ϊλεπ ςιπ πιθαμέπ διαδοξμέπ όρςε μα ξδηγηθξϋμ ρςιπ δσξ 
ξικξμξμικϊςεοεπ. Δεμ ποέπει μα παοαλειτθεί, ϊμχπ, η ποξρπάθειά ςξσπ και 
η εϋοερη ςηπ μιαπ ρχρςήπ διαδοξμήπ απϊ ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ μαθηςέπ. 
έλξπ, η ποάνη πξσ εκςελείςαι είμαι μϊμξ η ποάνη ςηπ ποϊρθερηπ με ρυεςικά 
μικοξϋπ αοιθμξϋπ αλλά ρημειόθηκε έμα πξρξρςϊ μαθηςόμ (11,67%) πξσ 
έκαμαμ αοιθμηςικά λάθη ςξ ξπξίξ δείυμει ςημ δσρκξλία ςχμ μαθηςόμ ρε 
ποάνειπ με δεκαδικξϋπ αοιθμξϋπ.  

έλξπ, η ρημαρία ςηπ εικξμξγοάτηρηπ για ςημ επίλσρη εμϊπ 
ποξβλήμαςξπ μπξοεί μα απξβεί καθξοιρςική. ξ ποόςξ, ςοίςξ και ςέςαοςξ 
ποϊβλημα αμήκξσμ ρςα εικξμξγοατημέμα. Ανίζει μα αματεοθεί ϊςι ρε βιβλίξ 
ςξσ ξ Κεμξμίδηπ (1994), κάμει λϊγξ ρςξ οϊλξ πξσ παίζει η εικξμξγοάτηρη 
ρςημ απϊδξρη ςχμ μαθηςόμ. Αματέοει, ειδικϊςεοα, ϊςι η εικξμξγοατημέμη 
παοξσρίαρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ διεσκξλϋμει ςημ εμμξιξλξγική υοηριμξπξίηρη 
ςχμ δεδξμέμχμ και μειόμει αιρθηςά ςιπ λάθξπ εομημείεπ ρε ασςϊ. 

ΔΙΣΖ ΔΖΛΟΣΘΙΟΤ 

ξ ποόςξ ποϊβλημα ςηπ Ρς‟ ςάνηπ ξμξμάζεςαι «ανίδι ρςημ 
ποχςεϋξσρα» και ρυεςίζεςαι με ςξ ςανίδι εμϊπ λεχτξοείξσ ςξσ ΙΔΚ 
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Τλόοιμαπ για Αθήμα. ξ εοόςημα πξσ ςίθεςαι ατξοά ςημ όοα άτινηπ ςξσ 
λεχτξοείξσ ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσ με δεδξμέμα ςημ όοα αμαυόοηρηπ, ςημ 
μέρη ςαυϋςηςα κίμηρηπ ςξσ αμά όοα, ςημ απϊρςαρη πξσ θα καλϋφει και ςιπ 
εικξράλεπςεπ ρςάρειπ ςξσ αμά 2,5 όοεπ. ξ ποϊβλημα ασςϊ μπξοεί μα λσθεί 
με δσξ ςοϊπξσπ. Ξ ποόςξπ, αουικά, αμαπςϋρρεςαι διαιοόμςαπ ςξμ αοιθμϊ 
ςχμ υιλιξμέςοχμ ςηπ απϊρςαρηπ με ςημ μέρη ςαυϋςηςα κίμηρηπ αμά όοα για 
μα βοεθξϋμ ρσμξλικά ξι όοεπ πξσ υοειάρςηκε ςξ λεχτξοείξ για μα καλϋφει 
ςημ απϊρςαρη. Έπειςα, ξ δεκαδικϊπ αοιθμϊπ πξσ ποξκϋπςει ποέπει μα 
μεςαςοαπεί ρε όοεπ και λεπςά και ατξϋ βοεθξϋμ πϊρα λεπςά ρσμξλικά 
διήοκηραμ και ξι ρςάρειπ, ςα απξςελέρμαςα θα ποξρςεθξϋμ ρςημ όοα 
αμαυόοηρηπ ςξσ λεχτξοείξσ απϊ ςη Τλόοιμα για μα βοεθεί ςξ ζηςξϋμεμξ 
απξςέλερμα. Ζ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ασςξϋ με ςξμ δεϋςεοξ ςοϊπξ 
ποξκϋπςει αμαλϋξμςαπ βήμα-βήμα ςημ πξοεία ςξσ λεχτξοείξσ. Αουικά, 
ποξρθέςξμςαι ρςημ όοα αμαυόοηρηπ ξι 2,5 όοεπ πξσ μερξλαβξϋμ μέυοι ςημ 
ποόςη ρςάρη, ςα λεπςά ςηπ ρςάρηπ και πξλλαπλαριάζεςαι ξ αοιθμϊπ ςχμ 
χοόμ (2,5 όοεπ) με ςημ μέρη ςαυϋςηςα για μα βοεθξϋμ ςα υιλιϊμεςοα πξσ 
έυει διαμϋρει μέυοι εκείμη ςη ρςιγμή. Ρςη ρσμέυεια, ακξλξσθείςαι η ίδια 
διαδικαρία και για ςιπ επϊμεμεπ 2,5 όοεπ. Ρςξ ρημείξ ασςϊ ελέγυξμςαι ςα 
υιλιϊμεςοα πξσ απξμέμξσμ για ςημ άτινη ςξσ λεχτξοείξσ και παοαςηοείςαι 
ϊςι είμαι λιγϊςεοα απϊ ασςά πξσ απαιςξϋμςαι για μα καλϋφξσμ 2,5 όοεπ. 
Άοα, ποαγμαςξπξιόμςαπ ςη διαίοερη ασςόμ ςχμ υιλιξμέςοχμ με ςη μέρη 
ςαυϋςηςα ποξκϋπςξσμ ξι όοεπ πξσ υοειάζξμςαι ακϊμη (γίμεςαι η μεςαςοξπή 
ςξσ δεκαδικξϋ αοιθμξϋ ρε όοεπ και λεπςά) και ποξρθέςξμςαι ρςιπ όοεπ πξσ 
ςανίδεσε μέυοι εκείμη ςη ρςιγμή ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ρςάρεχμ (βλ. 
αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ.39).  

Ζ γεμική επιςσυία ςξσ ποόςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ Ρς‟ ςάνηπ τςάμει ςξ 
9,19%, δηλαδή λιγϊςεοξ απϊ ςξ 1/10 ςχμ μαθηςόμ ςξσ δείγμαςξπ ςξ έυει 
καςαμξήρει και ςξ έυει λϋρει ρχρςά. Ξι μαθηςέπ ασςξί εκςέλεραμ ϊλα ςα 
βήμαςα ξοθά καθόπ και ςιπ μεςαςοξπέπ ςξσ δεκαδικξϋ αοιθμξϋ πξσ 
ρσμβξλίζει ςιπ όοεπ ρε όοεπ και λεπςά. Ανίζει μα επιρημαμθεί ϊςι απϊ ςξσπ 9 
μαθηςέπ, ξι 8 ξλξκλήοχραμ ςξ ποϊβλημα με ςξμ ποόςξ ςοϊπξ λϋρηπ εμό 
μϊμξ έμαπ με ςξμ δεϋςεοξ. Έμα ρσρςημαςικϊ λάθξπ (38,78%) πξσ 
παοαςηοήθηκε ρςξσπ μαθηςέπ είμαι η μεςαςοξπή ςξσ δεκαδικξϋ αοιθμξϋ πξσ 
ρσμβξλίζει ςιπ όοεπ πξσ υοειάζεςαι ςξ λεχτξοείξ για μα τςάρει ρςξμ 
ποξξοιρμϊ ςξσ ρε όοεπ και λεπςά. πχπ αματέοει και ξ Van de Walle 
(2005) η ποϊρθερη και αταίοερη ςξσ υοϊμξσ ποξωπξθέςει ςημ καςαμϊηρη 
ςχμ ρυέρεχμ αμάμερα ρςα λεπςά και ςιπ όοεπ. Ξι πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ 
ανιξπξίηραμ ςξ απξςέλερμα ρε ασςή ςη μξοτή σπξρςηοίζξμςαπ ϊςι 7,3 όοεπ 
ιρξϋςαι με 7 όοεπ και 30 λεπςά εμό άλλξι έκαμαμ ςημ μεςαςοξπή με 
διάτξοξσπ λαμθαρμέμξσπ ςοϊπξσπ ϊπχπ ϊςι ςξ 0,3 (7,3 όοεπ) είμαι ςξ 1/3 
ςηπ όοαπ δηλαδή 20 λεπςά. Έμα άλλξ λάθξπ έγιμε αμςιληπςϊ ρςξμ 
σπξλξγιρμϊ ςχμ ρςάρεχμ. ξ 22,45% αμήκει ρςημ καςηγξοία ςχμ μαθηςόμ ξι 
ξπξίξι ρκέτςηκαμ πξλϋ ρχρςά για ςη διαίοερη, χρςϊρξ θεόοηραμ ϊςι ξι 
ρςάρειπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ είμαι 3. ξ ρσμπέοαρμα ασςϊ ποξέκσπςε 
είςε υχοίπ αιςιξλϊγηρη είςε ρςοξγγσλξπξιόμςαπ ςξμ δεκαδικϊ αοιθμϊ πξσ 
έβοιρκαμ απϊ ςημ διαίοερη ςχμ χοόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ άτινη ςξσ 
λεχτξοείξσ ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσπ με ςξμ αοιθμϊ 2,5 πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ 
όοεπ πξσ ςανιδεϋει κάθε τξοά μέυοι μα κάμει ρςάρη. Έμαπ μϊμξ μαθηςήπ 
έδχρε μια μη οεαλιρςική απάμςηρη (2,902 ρςάρειπ). πχπ αματέοει και μια 
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ξμάδα καθηγηςόμ ςχμ παμεπιρςημίχμ Ιϋποξσ και Δσςικήπ Λακεδξμίαπ 
(Αμδοέξσ, Λεμελάξσ, & Κεμξμίδηπ, 2007) έυει διαπιρςχθεί ρε έοεσμεπ ϊςι 
ϊςαμ ξι μαθηςέπ ςξσ Δημξςικξϋ Ρυξλείξσ λϋμξσμ οεαλιρςικά ποξβλήμαςα, 
δηλαδή ποξβλήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρε καςαρςάρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ 
και απαιςξϋμ ςη υοηριμξπξίηρη ςηπ εμπειοίαπ ςξσ ποαγμαςικξϋ κϊρμξσ, 
αμςιμεςχπίζξσμ ρημαμςικέπ δσρκξλίεπ και δίμξσμ μη οεαλιρςικέπ απαμςήρειπ. 
Δπίρηπ, αοκεςά μεγάλξ πξρξρςϊ (24,49%) απξςελξϋμ ξι μαθηςέπ πξσ έυξσμ 
ποαγμαςξπξιήρει ςξ ποόςξ βήμα επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ αλλά ρςη 
ρσμέυεια, ακξλξσθξϋμ λαμθαρμέμη διαδικαρία για ςημ ξλξκλήοχρή ςξσ. 
Ανιξρημείχςξ είμαι ςξ αμηρσυηςικά μεγάλξ πξρξρςϊ με μαθηςέπ πξσ έκαμαμ 
λάθη ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ ςξ ξπξίξ αμέουεςαι ρςξ 30,81% και δείυμει ϊςι 
ςξ 1/3 ςχμ μαθηςόμ δσρκξλεϋεςαι ρςημ επίλσρη ςχμ ποάνεχμ και κσοίχπ 
ρςημ διαίοερη και ρςξμ πξλλαπλαριαρμϊ. έλξπ, ςξ 8,16% ςχμ μαθηςόμ (8 
μαθηςέπ) δεμ έδχρε καμία απάμςηρη. 

ξ δεϋςεοξ ποϊβλημα έυει ςίςλξ «Ιαμαοίμια και κλξσβιά» και ζηςάει 
ςξμ αοιθμϊ ςχμ καμαοιμιόμ και ςχμ κλξσβιόμ πξσ έυει έμα αγϊοι, ξ 
Ηαμάρηπ. Για ςημ εϋοερή ςξσπ δίμξμςαι ξι ενήπ ποξωπξθέρειπ: αμ 
ςξπξθεςηθεί έμα καμαοίμι ρε κάθε κλξσβί, πεοιρρεϋει έμα καμαοίμι και αμ 
ςξπξθεςηθξϋμ δϋξ καμαοίμια ρε κάθε κλξσβί, πεοιρρεϋει έμα κλξσβί. Για ςημ 
επίλσρή ςξσ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ ςοειπ ςοϊπξι. Ξ ποόςξπ αμαλϋεςαι 
με ςξ παοακάςχ ρκεπςικϊ. Ατξϋ ςα καμαοίμια ςξπξθεςξϋμςαι αμά δϋξ ρε 
κλξσβιά, ςξ πλήθξπ ςξσπ είμαι ζσγϊπ αοιθμϊπ. Δπειδή με ασςή ςημ 
ςξπξθέςηρη πεοιρρεϋει έμα κλξσβί, ςα κλξσβιά είμαι έμα παοαπάμχ απϊ ςα 
μιρά καμαοίμια. μχπ, απϊ ςημ ςξπξθέςηρη αμά έμα βλέπξσμε ϊςι ϊλα ςα 
καμαοίμια είμαι έμα παοαπάμχ απϊ ςα κλξσβιά. Άοα ϊλα ςα καμαοίμια είμαι 
δϋξ παοαπάμχ απϊ ςα μιρά καμαοίμια. Δηλαδή ςα μιρά καμαοίμια είμαι 2, 
ϊλα ςα καμαοίμια είμαι 4 και ςα κλξσβιά είμαι 3. Ξ δεϋςεοξπ ςοϊπξπ 
ακξλξσθεί μια διατξοεςική διαδικαρία, η ξπξία αματέοει ϊςι έυξμςαπ 
ςξπξθεςήρει ςα καμαοίμια ρςα κλξσβιά αμά έμα, πεομάμε ρςη δεϋςεοη 
ςξπξθέςηρη (ςα καμαοίμια ρςα κλξσβιά αμά δϋξ) ςξπξθεςόμςαπ αουικά ςξ 
καμαοίμι πξσ πεοιρρεϋει ρςξ ποόςξ κλξσβί. Ρςη ρσμέυεια, μεςατέοξσμε ςξ 
καμαοίμι απϊ ςξ ςελεσςαίξ κλξσβί ρςξ δεϋςεοξ. Έςρι, έυξσμε δϋξ κλξσβιά με 
δϋξ καμαοίμια και έμα κλξσβί άδειξ. Αμ σπάουξσμ και άλλα κλξσβιά με έμα 
καμαοίμι για μα ςξπξθεςηθξϋμ ϊλα ςα καμαοίμια αμά δϋξ θα αδειάρξσμ και 
άλλα κλξσβιά δηλαδή δεμ θα πεοιρρεϋει έμα κλξσβί αλλά πεοιρρϊςεοα. Ιαι 
ξ ςοίςξπ και ςελεσςαίξπ ςοϊπξπ ρυεςίζεςαι με ςημ καςαρκεσή πίμακα και 
αμαπςϋρρεςαι με ςξ ρκεπςικϊ πξσ ακξλξσθεί. Ατξϋ ςα καμαοίμια 
ςξπξθεςξϋμςαι αμά δϋξ ρε κλξσβιά, ςξ πλήθξπ ςξσπ είμαι ζσγϊπ αοιθμϊπ και 
επειδή ϊςαμ ςξπξθεςηθξϋμ αμά έμα ρςα κλξσβιά πεοιρρεϋει έμα καμαοίμι ςα 
κλξσβιά είμαι έμα λιγϊςεοξ απϊ ςα καμαοίμια. Δηλαδή μπξοεί μα έυει 2 
καμαοίμια και 1 κλξσβί ή 4 καμαοίμια και 3 κλξσβιά ή 6 καμαοίμια και 5 
κλξσβιά ή 8 καμαοίμια και 7 κλξσβιά κ.ς.λ. Έςρι, θα γίμει έλεγυξπ ϊλχμ ςχμ 
δσμαςόμ ρσμδσαρμόμ για μα βοεθεί πξιϊπ απϊ ασςξϋπ ςαιοιάζει με ςημ 
ςξπξθέςηρη ςχμ καμαοιμιόμ αμά δϋξ. Λε ςημ καςαρκεσή ςξσ πίμακα με ςιπ 
παοαπάμχ ςιμέπ παοαςηοείςαι ϊςι ϊρξ μεγαλόμει ξ αοιθμϊπ ςχμ καμαοιμιόμ 
ςϊρξ μεγαλόμει και ςξ πλήθξπ ςχμ κλξσβιόμ πξσ πεοιρρεϋξσμ. Άοα, ξ 
Ηαμάρηπ έυει 4 καμαοίμια και 3 κλξσβιά (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 
43). 
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ξ 38,78% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ μαθηςόμ έλσρε ρχρςά ςξ ποϊβλημα. Ηα 
ήςαμ παοάλειφη, βέβαια, μα μημ αματεοθεί ϊςι ςα 19 γοαπςά έυξσμ 
αιςιξλϊγηρη (7 γοαπςά ποξρεγγίζξμςαι με ςξμ 1ξ ςοϊπξ επίλσρηπ, 1 γοαπςϊ 
με ςξμ 2ξ ςοϊπξ και 11 γοαπςά με ςξμ 3ξ ςοϊπξ) εμό ςα σπϊλξιπα 19 έυξσμ 
εκτοάρει ςη λϋρη ςξσ ποξβλήμαςξπ με ςημ απξςϋπχρη εμϊπ ρυήμαςξπ. Απϊ 
ςα απξςελέρμαςα ασςά ρσμπεοαίμξσμε ϊςι πεοιρρϊςεοξ ποξρεγγίριμξι είμαι ξ 
ποόςξπ και ςοίςξπ ςοϊπξπ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ 
ποϊβλημα ανίζει μα αματέοξσμε ϊςι σπήουε έμαπ μεγάλξπ αοιθμϊπ μαθηςόμ 
με πξρξρςϊ 25,51% πξσ καςέγοαφαμ ςξ ρχρςϊ απξςέλερμα υχοίπ, ϊμχπ 
καμία αιςιξλϊγηρη ασςξϋ ή απλά αμςέγοαφαμ ςα δεδξμέμα παοξσριάζξμςάπ 
ςα χπ επενήγηρη. Ζ πεοίπςχρη ασςή είμαι λίγξ ιδιαίςεοη ατξϋ δεμ 
απξςελξϋμ ενξλξκλήοξσ λαμθαρμέμα γοαπςά. Ωρςϊρξ, δεμ μπξοξϋμε μα 
ρσμπεοάμξσμε ξϋςε ςξμ ςοϊπξ πξσ ρκέτςηκαμ ξι μαθηςέπ ξϋςε ςξ πόπ 
ποξέκσφε ςξ ζηςξϋμεμξ απξςέλερμα. Δπίρηπ, έμα αοκεςά μεγάλξ πξρξρςϊ 
πξσ αγγίζει ςξ 16,33% απξςελείςαι απϊ μαθηςέπ πξσ δεμ ποξρέγγιραμ ξϋςε 
ρςξ ελάυιρςξ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ατξϋ δημιξϋογηραμ αμϋπαοκςεπ 
ρυέρειπ πξσ ςξσπ απξμάκοσμαμ απϊ ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. Οιξ μικοϊ 
πξρξρςϊ ςξσ 7,14% είμαι ασςξί πξσ διαςϋπχραμ ςιπ ρκέφειπ ςξσπ για ςξ 
ποϊβλημα πξσ αμςαπξκοίμξμςαι μϊμξ ρε μια απϊ ςιπ δσξ ποξωπξθέρειπ πξσ 
απαιςξϋμςαι για ςημ επίλσρή ςξσ. έλξπ, μϊλιπ ςξ 3,06% ςχμ μαθηςόμ 
καςέγοαφαμ ςξ ρχρςϊ απξςέλερμα υχοίπ μα ποξβάλλεςαι έμαπ ξοθϊπ ςοϊπξπ 
ρκέφηπ για ςημ εϋοερή ςξσ. 

ξ επϊμεμξ ποϊβλημα πξσ δϊθηκε ρςα παιδιά ςηπ Ρς‟ ςάνηπ ρυεςίζεςαι 
με ςιπ ςιμέπ δσξ ςοξτίμχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, αματέοει ϊςι η Βξϋλα 
αγϊοαρε απϊ ςξ αοςξπχλείξ 12 κξσλξϋοια και μια μηλϊπιςα και πλήοχρε 
14,6 € εμό ξ Λπάμπηπ αγϊοαρε 6 κξσλξϋοια και 2 μηλϊπιςεπ και πλήοχρε 
14,8 €. ξ εοόςημα πξσ ςίθεςαι ατξοά ςξ κϊρςξπ ασςόμ ςχμ δσξ ςοξτίμχμ. 
ξ ποϊβλημα έυει ςίςλξ «Ρςξ αοςξπχλείξ» και μπξοεί μα λσθεί με ςέρρεοιπ 
ςοϊπξσπ. Απϊ ςα δεδξμέμα ποξκϋπςξσμ δσξ ρυέρειπ ξι ξπξίεπ 
υοηριμξπξιξϋμςαι διατξοεςικά ρε κάθε ςοϊπξ και με ςιπ καςάλληλεπ 
μεςαςοξπέπ ενάγεςαι ςξ απξςέλερμα. Ρςξμ ποόςξ ςοϊπξ για παοάδειγμα 
πξλλαπλαριάζεςαι η μια ρυέρη [6 κ. + 2 μ. →   14,8 (1)] με 2 και ασςή πξσ 
ποξκϋπςει αταιοείςαι απϊ ςη δεϋςεοη [12 κ. + 1 μ. →   14,6 (2)] όρςε μα 
ποξκϋφει η ςιμή ςηπ μηλϊπιςαπ. Αμςικαθιρςόμςαπ ςημ ςιμή ασςή ρε μια απϊ 
ςιπ δσξ ρυέρειπ ποξκϋπςει και η ςιμή ςξσ κξσλξσοιξϋ, ξι ξπξίεπ, ρςη 
ρσμέυεια, ποξρθέςξμςαι όρςε μα βοεθεί ςξ ζηςξϋμεμξ κϊρςξπ (βλ. αμάλσρη 
ποξβλημάςχμ ρελ. 46). 

Ζ γεμική επιςσυία ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα είμαι μϊλιπ 1,02%, 
δηλαδή μϊμξ έμαπ μαθηςήπ καςάτεοε μα βοει ςη ρχρςή λϋρη – απάμςηρη και 
μα ςημ αιςιξλξγήρει. Απ‟ ασςϊ διαταίμεςαι η δσρκξλία ςχμ μαθηςόμ μα 
λϋμξσμ ποξβλήμαςα με ρϋρςημα ϊπχπ είμαι ςξ ρσγκεκοιμέμξ. Ανίζει μα 
αματεοθεί ϊςι ξοιρμέμξι μαθηςέπ με πξρξρςϊ 12,24% καςέγοαφαμ ςξ ρχρςϊ 
απξςέλερμα υχοίπ, ϊμχπ, ςημ ϋπαονη ξσριαρςικήπ αιςιξλϊγηρηπ. Έςρι, δεμ 
μπξοξϋμε μα ρσμπεοάμξσμε ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξέκσφαμ ξι επιθσμηςέπ λϋρειπ. 
Δπιπλέξμ, έμα μικοϊ πξρξρςϊ ςξσ 5,1% ατξοά μαθηςέπ ρςξσπ ξπξίξσπ 
αμαγμχοίζεςαι μια ποξρπάθεια ποξρέγγιρηπ ςηπ επίλσρηπ αλλά ςασςϊυοξμα 
παοαςηοξϋμςαι ποάνειπ με λαμθαρμέμη υοήρη δεδξμέμχμ. Ξι μαθηςέπ ασςξί 
ξδηγήθηκαμ ρςξ ζηςξϋμεμξ απξςέλερμα υχοίπ, ϊμχπ, μα δόρξσμ ςημ ρχρςή 
επενήγηρη. Έμαπ αμηρσυηςικά μεγάλξπ αοιθμϊπ μαθηςόμ δεμ ποξρέγγιραμ 
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ξϋςε ρςξ ελάυιρςξ ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Υοηριμξπξιόμςαπ ςα 
δεδξμέμα ςηπ εκτόμηρηπ εκςέλεραμ ποάνειπ ξι ξπξίεπ δεμ ακξλξσθξϋμ 
κάπξια λξγική πξοεία και ξϋςε ποξβάλξσμ κάπξιξ ςοϊπξ ρκέφηπ. ξ 
πξρξρςϊ ςχμ μαθηςόμ αγγίζει ςξ 41,84% ςξσ ρσμϊλξσ και δείυμει ϊςι ξι 
μαθηςέπ δεμ καςαμϊηραμ ςα δεδξμέμα ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ 
ποϊβλημα ςξ 22,45% ςχμ μαθηςόμ έκαμε λάθη ρςιπ αοιθμηςικέπ ποάνειπ, 
πξρξρςϊ πξσ ποξβάλλει ςιπ δσρκξλίεπ ςχμ μαθηςόμ ρςιπ αοιθμηςικέπ 
ποάνειπ. έλξπ, ςξ 21,43% ςχμ μαθηςόμ (21 μαθηςέπ) δεμ έδχρε καμία 
απάμςηρη ςξ ξπξίξ είμαι αοκεςά απξγξηςεσςικϊ. 

ξ ςέςαοςξ ποϊβλημα ςηπ Ρς‟ ςάνηπ έυει ςίςλξ «Ξ άςακςξπ ρκϋλξπ». 
Αματέοεςαι ρςξμ ρκϋλξ εμϊπ παιδιξϋ πξσ ήςαμ δεμέμξπ ρε έμα ρςϋλξ ρςξμ 
κήπξ ςξσ θείξσ ςξσ με έμα ρκξιμί 10 μέςοα και καςάρςοεφε ςξ γκαζϊμ ρε ϊλη 
ςημ πεοιξυή πξσ μπξοξϋρε μα πάει. Ξ Ιόρςαπ θέληρε μα ναματσςέφει ςξ 
γκαζϊμ ρςημ πεοιξυή πξσ είυε καςαρςοέφει ξ ρκϋλξπ ςξσ και πήγε ρςξ 
αμθξπχλείξ. Δκεί βοήκε ρπϊοξ ρε ρακξσλάκια πξσ κϊρςιζαμ 2,80 € ςξ έμα 
και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ έτςαμε για μα τσςέφει επιτάμεια 20 ςεςοαγχμικόμ 
μέςοχμ. ξ εοόςημα πξσ ςίθεςαι ατξοά ςξ πξρϊ πξσ θα πληοόρει ξ Ιόρςαπ 
για μα αγξοάρει ςξ ρπϊοξ. Ξ ςοϊπξπ επίλσρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ είμαι ξ 
ακϊλξσθξπ. Αουικά, σπξλξγίζεςαι ςξ εμβαδϊμ ςηπ επιτάμειαπ ρςημ ξπξία 
ποέπει μα τσςέφει γκαζϊμ ξ Ιόρςαπ υοηριμξπξιόμςαπ ςξμ ςϋπξ Δ= πr2. ξ 
απξςέλερμα θα διαιοεθεί με ςξμ αοιθμϊ 20 πξσ αμςιρςξιυεί ρςα ςεςοαγχμικά 
μέςοα πξσ καλϋπςει ςξ έμα ρακξσλάκι ρπϊοξ όρςε μα βοεθεί  ξ αοιθμϊπ ςχμ 
ρακξσλιόμ πξσ θα υοειαρςξϋμ για ϊλη ςημ επιτάμεια. Ξ αοιθμϊπ πξσ 
ποξκϋπςει είμαι δεκαδικϊπ. Δπειδή, ϊμχπ, ςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ μπξγιάπ 
είμαι μια διακοιςή μεςαβληςή ποέπει μα ρςοξγγσλξπξιηθεί όρςε μα γίμει 
ακέοαιξπ. έλξπ, ξ ρςοξγγσλξπξιημέμξπ αοιθμϊπ πξλλαπλαριάζεςαι με ςξμ 
αοιθμϊ 2,80 πξσ αμςιρςξιυεί ρςα εσοό πξσ κξρςίζει ςξ έμα ρακξσλάκι ρπϊοξ 
για μα βοεθεί ςξ πξρϊ πξσ θα πληοόρει ξ Ιόρςαπ για ςημ τϋςεσρη ςηπ 
επιτάμειαπ (βλ. αμάλσρη ποξβλημάςχμ ρελ. 50). 

ξ πξρξρςϊ επιςσυίαπ ςξσ ςέςαοςξσ ποξβλήμαςξπ αμέουεςαι ρςξ 
12,24%. Ξι μαθηςέπ ασςξί ςξ καςαμϊηραμ και ςξ έλσραμ ρχρςά. Ανίζει μα 
αματεοθεί η ϋπαονη 5 μαθηςόμ πξσ ποαγμαςξπξίηραμ ξοθά ςη διαδικαρία 
για ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ αλλά δεμ εκςέλεραμ ξοθά ςημ ςελεσςαία 
ποάνη ςξσ πξλλαπλαριαρμξϋ και καςά ρσμέπεια ςξ απξςέλερμα δεμ ήςαμ ςξ 
αμαμεμϊμεμξ. ξ πξρξρςϊ ασςόμ ςχμ γοαπςόμ αγγίζει ςξ 5,1% ςξσ ρσμϊλξσ. 
Έμα λάθξπ πξσ παοαςηοήθηκε ρςξσπ μαθηςέπ (17,35%) είμαι ρςξ πλήθξπ ςχμ 
ρακξσλιόμ ρπϊοξσ πξσ ποέπει μα υοηριμξπξιηθξϋμ. Ξι πεοιρρϊςεοξι δεμ 
ποαγμαςξπξίηραμ ςημ ρςοξγγσλξπξίηρη όρςε ςξ πλήθξπ ςχμ ρακξσλιόμ μα 
είμαι ακέοαιξπ αοιθμϊπ αλλά έδχραμ μια μη οεαλιρςική απάμςηρη (5,7 
ρακξσλάκια ρπϊοξσ). πχπ αματέοει και μια ξμάδα καθηγηςόμ ςχμ 
παμεπιρςημίχμ Ιϋποξσ και Δσςικήπ Λακεδξμίαπ (Αμδοέξσ, Λεμελάξσ & 
Κεμξμίδηπ, 2007) έυει διαπιρςχθεί ρε έοεσμεπ ϊςι ϊςαμ ξι μαθηςέπ ςξσ 
Δημξςικξϋ Ρυξλείξσ λϋμξσμ οεαλιρςικά ποξβλήμαςα, δηλαδή ποξβλήμαςα 
πξσ αματέοξμςαι ρε καςαρςάρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ και απαιςξϋμ ςη 
υοηριμξπξίηρη ςηπ εμπειοίαπ ςξσ ποαγμαςικξϋ κϊρμξσ, αμςιμεςχπίζξσμ 
ρημαμςικέπ δσρκξλίεπ και δίμξσμ μη οεαλιρςικέπ απαμςήρειπ. Ξοιρμέμξι 
μαθηςέπ καςαμϊηραμ ϊςι ςξ πλήθξπ ςχμ κξσςιόμ είμαι μία διακοιςή 
μεςαβληςή αλλά θεόοηραμ ϊςι έποεπε μα αγξοάρξσμ λιγϊςεοα κξσςιά (5 αμςί 
για 6) εμό έμαπ μαθηςήπ ποαγμαςξπξίηρε ςημ ρςοξγγσλξπξίηρη λαμθαρμέμα 
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(15,7 = 18 ρακξσλάκια). έλξπ, σπήοναμ 2 μαθηςέπ πξσ έκαμαμ αμαγχγή ρςη 
μξμάδα σπξλξγίζξμςαπ ςημ ςιμή ςξσ ρπϊοξσ πξσ υοειάζεςαι για ςημ κάλσφη 
ςξσ εμϊπ ςεςοαγχμικξϋ μέςοξσ αγμξόμςαπ ϊςι ςξ κάθε ρακξσλάκι πεοιέυει 
ρπϊοξ για 20 ςεςοαγχμικά μέςοα. Έμα άλλξ λάθξπ πξσ έγιμε αμςιληπςϊ 
ρυεςίζεςαι με ςημ εϋοερη ςξσ εμβαδξϋ πξσ ποέπει μα τσςεσςεί με γκαζϊμ. Ξι 
μαθηςέπ ασςξί είςε δεμ γμόοιζαμ ςξμ ςϋπξ πξσ μαπ δίμει ςξ εμβαδϊμ ασςϊ 
εμό νεδίπλχραμ ςιπ ρκέφειπ ςξσπ με ξοθϊ ςοϊπξ είςε εμό ςξμ γμόοιζαμ δεμ 
έκαμαμ ρχρςή εκςέλερη ποάνεχμ. Άλλχρςε ρϋμτχμα με ςξμ Van de Walle 
(2005) ξι μαθηςέπ μπεοδεϋξμςαι ϊςαμ ποξρπαθξϋμ μα θσμηθξϋμ ςξσπ 
καμϊμεπ ςχμ εκθεςόμ, δηλαδή αμ ποέπει μα ποξρθέρξσμ ή μα 
πξλλαπλαριάρξσμ ςξσπ εκθέςεπ. Λ‟ ασςϊ ςξμ ςοϊπξ επίλσρηπ ρσμδέεςαι ςξ 
8,16% ςξσ ρσμϊλξσ. Δπίρηπ, έμα μεγάλξ πξρξρςϊ (36,73%) αμήκει ρςξσπ 
μαθηςέπ πξσ εκςελξϋμ ποάνειπ με λαμθαρμέμη υοήρη δεδξμέμχμ υχοίπ 
κάπξιξ ιδιαίςεοξ ςοϊπξ ρκέφηπ εμό ςξ 10,2% ςχμ μαθηςόμ έκαμαμ λάθη ρςιπ 
αοιθμηςικέπ ποάνειπ. Ανιξρημείχςξ είμαι, ςέλξπ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι αοκεςξί 
μαθηςέπ (13 μαθηςέπ) δεμ ποξρπάθηραμ μα λϋρξσμ ςξ ποϊβλημα και έδχραμ 
λεσκή κϊλλα. 

Ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, ξι μαθηςέπ ςηπ Ρς‟ δημξςικξϋ ταίμεςαι μα 
δσρκξλεϋςηκαμ πεοιρρϊςεοξ ρςξ ςοίςξ ποϊβλημα ςξ ξπξίξ ζηςά ςημ επίλσρη 
εμϊπ ρσρςήμαςξπ. Γι‟ ασςϊ ςξ λϊγξ, ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα ρημείχρε 
ςημ μικοϊςεοη επιςσυία, ρε ρυέρη με ςα άλλα ςοία με πξρξρςϊ μϊλιπ 1,02%. 
Έμαπ μϊμξ μαθηςήπ καςάτεοε μα λϋρει ςξ ποϊβλημα ξοθά αιςιξλξγόμςαπ ςημ 
επιλξγή ςξσ. Αμςιθέςχπ, ςξ δεϋςεοξ ποϊβλημα παοξσρίαρε ςημ μεγαλϋςεοη 
επιςσυία, με πξρξρςϊ 38,78%. Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα παοαςηοήθηκε 
ϊςι ξι μαθηςέπ ποξρπάθηραμ μα απξδόρξσμ ρυημαςικά ςημ επίλσρή ςξσ, 
γεγξμϊπ πξσ ςξσπ βξήθηρε ατξϋ ξι πεοιρρϊςεοξι ξδηγήθηκαμ ρςξ επιθσμηςϊ 
απξςέλερμα. Απϊ ασςϊ γίμεςαι εμταμήπ η ρημαμςικϊςηςα ςηπ 
εικξμξγοάτηρηπ ρςημ επίλσρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ. πχπ ποξαματέοθηκε και 
παοαπάμχ, ρε βιβλίξ ςξσ ξ Κεμξμίδηπ (2001), κάμει λϊγξ ρςξ οϊλξ πξσ 
παίζει η εικξμξγοάτηρη ρςημ απϊδξρη ςχμ μαθηςόμ. Αματέοει, ειδικϊςεοα, 
ϊςι η εικξμξγοατημέμη παοξσρίαρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ διεσκξλϋμει ςημ 
εμμξιξλξγική υοηριμξπξίηρη ςχμ δεδξμέμχμ και μειόμει αιρθηςά ςιπ λάθξπ 
εομημείεπ ρε ασςϊ. Άοα, η εικξμξγοάτηρη ρσμςελεί ρςξ μεγάλξ πξρξρςϊ 
επιςσυίαπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ποξβλήμαςξπ. 

Ρςξ ποόςξ και ςέςαοςξ ποϊβλημα ςηπ Ρς‟ δημξςικξϋ απάμςηραμ 
ρχρςά πεοίπξσ ςξ 1/10 ςχμ μαθηςόμ ςξσ δείγμαςξπ. Ζ γεμική επιςσυία ςξσ 
ποόςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ Ρς‟ ςάνηπ τςάμει ςξ 9,19%. Απϊ ςξσπ 9 μαθηςέπ, ξι 
8 ξλξκλήοχραμ ςξ ποϊβλημα με ςξμ ποόςξ ςοϊπξ λϋρηπ εμό μϊμξ έμαπ με 
ςξμ δεϋςεοξ. Ανίζει μα επιρημαμθεί ϊςι ξι μαθηςέπ ασςξί εκςέλεραμ ϊλα ςα 
βήμαςα ξοθά καθόπ και ςιπ μεςαςοξπέπ ςξσ δεκαδικξϋ αοιθμξϋ πξσ 
ρσμβξλίζει ςιπ όοεπ ρε όοεπ και λεπςά, διαδικαρία πξσ δσρκϊλεφε αοκεςξϋπ 
μαθηςέπ και ςξσπ απξμάκοσμε απϊ ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα. ξ ςέςαοςξ 
ποϊβλημα ρημείχρε 12,24% γεμική επιςσυία. Ανίζει μα αματεοθεί ςξ πξρξρςϊ 
ςξ πξρξρςϊ ςξσ 17,35% πξσ έδχραμ μια μη οεαλιρςική απάμςηρη ατξϋ δεμ 
ποαγμαςξπξίηραμ ςημ ρςοξγγσλξπξίηρη όρςε ςξ πλήθξπ ςχμ ρακξσλιόμ μα 
είμαι ακέοαιξπ αοιθμϊπ παοϊςι ποαγμαςξπξίηραμ ξοθά ςη διαδικαρία για ςημ 
επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. ϊρξ, βέβαια, ςξ ποόςξ ϊρξ και ςξ ςέςαοςξ 
ποϊβλημα ςηπ Ρς‟ ςάνηπ δεμ καςέυξσμ έμα ικαμξπξιηςικϊ πξρξρςϊ επιςσυίαπ. 
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Ζ επιςσυία επίλσρηπ εμϊπ ποξβλήμαςξπ εναοςάςαι απϊ ςιπ 
ποξωπάουξσρεπ γμόρειπ ςχμ μαθηςόμ και ιδιαίςεοα απϊ ςιπ γμόρειπ ςξσπ 
ρυεςικά με ςξσπ ςϋπξσπ ςχμ ποξβλημάςχμ αλλά και ςξσπ ςοϊπξσπ 
διαςϋπχρήπ ςξσπ. Ξι μαθηςέπ ποέπει μα καςαλάβξσμ ςα ζηςξϋμεμα και μα 
ποξρδιξοίρξσμ ςα ρςξιυεία πξσ θα ςξσπ ξδηγήρξσμ ρςημ απάμςηρη. Έςρι, 
ϊςαμ ςξ ποϊβλημα ποξρεγγίζει καςαρςάρειπ γμχρςέπ ρςξμ μαθηςή και ςα 
γεγξμϊςα ενελίρρξμςαι με τσριξλξγική ρειοά μειόμεςαι η πιθαμϊςηςα 
ϋπαονηπ λαθόμ. 

Ρσμπεοαρμαςικά, ςα ποξβλήμαςα ςξσ διαγχμιρμξϋ ςηπ Δ‟ και Ρς‟ 
ςάνηπ δημξςικξϋ πξσ ενεςάζξμςαι, έυξσμ διςςϊ υαοακςήοα. Απϊ ςη μια, 
αμήκξσμ ρςα Λαθημαςικά ςηπ Τϋρηπ και ςηπ Εχήπ πξσ ερςιάζξσμ ρςη 
βιχμαςικϊςηςα, εμό απϊ ςημ άλλη ςα ποξβλήμαςα είμαι ρατόπ διαςσπχμέμα 
και ακξλξσθξϋμ μια καμξμική πξοεία. ϊρξ ξι μαθηςέπ ςηπ Δ‟, ϊρξ και ασςξί 
ςηπ Ρς΄ ςάνηπ ποξρπάθηραμ ρςημ πλειξφητία ςξσπ μα λϋρξσμ ϊλα ςα 
ποξβλήμαςα και δεμ ήςαμ πξλϋ μεγάλξπ ξ αοιθμϊπ ασςόμ πξσ έδχραμ λεσκή 
κϊλλα ρε ξοιρμέμα απ‟ ασςά. Λέρα απϊ ςημ ποξρπάθεια ςχμ μαθηςόμ 
ποξβάλλξμςαι πξικίλεπ εμδιατέοξσρεπ ιδέεπ και λϋρειπ ςχμ ποξβλημάςχμ. 
Θδιαίςεοξ εμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ ξι εμαλλακςικξί ςοϊπξι επίλσρηπ πξσ θα 
μπξοξϋραμ μα υαοακςηοιρςξϋμ εσοημαςικξί. Ιλείμξμςαπ, ανίζει μα ρημειχθεί 
ϊςι η ποξρπάθεια ςχμ μαθηςόμ ήςαμ ανιϊλξγη, αμενάοςηςα απϊ ςημ 
ξοθϊςηςα ςχμ απαμςήρεόμ ςξσπ. Άλλχρςε, ασςϊ πξσ ανίζει πεοιρρϊςεοξ 
είμαι ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ για ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ και ξι εμπειοίεπ πξσ 
απξκϊμιραμ. 
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