ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε
Νέεο Σερλνινγίεο»
Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Δπηβιέπσλ:

θαζεγεηήο Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο

πλεπηβιέπνληεο: επίθνπξνο θαζεγεηήο Νηθφιανο Φαραληίδεο,
ιέθηνξαο Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο

Αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010

Αθηεξψλεηαη ζηα παηδηά κνπ Υξπζνχια θαη Δπζχκε

“Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht; alles andere ist Menschenwerk“
(Leopold Kronecker, 1886)
΄΄Ο Θεφο έθηηαμε ηνπο αθεξαίνπο, ηα ππφινηπα είλαη έξγν ηνπ αλζξψπνπ
(Λενπνιλη Κξφλεθεξ, 1886)

1

Πεπιεσόμενα
Ππόλογορ……………………………………………………………………………..5
Κεθάλαιο 1 ............................................................................................................. 6
ΔΗΑΓΩΓΖ .................................................................................................. 6
Κεθάλαιο 2 ............................................................................................................. 7
ΟΗ ΑΡΝΖΣΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ Ω ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ........................ 7
Κεθάλαιο 3 ............................................................................................................. 8
ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ &
ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΑΡΝΖΣΗΚΩΝ Ω ΓΗΓΑΞΗΜΖ ΔΝΝΟΗΑ ....... 8
3.1 Θεσξεηηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ ........... 9
3.2 Δηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ εκπνδίνπ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ10
3.3 ηξνθή πξνο ηα γλσζηηθά εκπφδηα .............................................. 10
3.4 Ζ έλλνηα ηνπ εκπνδίνπ θαη ην δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο ................ 13
3.5 Θεσξία δηδαθηηθήο κεηαηφπηζεο .................................................. 15
3.6 Γεκηνπξγία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ
( Situations Didactiques) ................................................................... 17
3.7 Γεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ελεξγνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ
καζεηψλ (Situations d’ interactions) .................................................. 18
3.8 Ρεαιηζηηθή Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε (RME) .............................. 19
3.9 Ζ ηξέρνπζα δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν
.......................................................................................................... 21
Κεθάλαιο 4 ............................................................................................................. 22
ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΑΘΖΖ
ΑΡΝΖΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ....................................................................................... 22
4.1 Πιαίζην Μνληεινπνίεζεο............................................................ 22
4.2 Τπάξρνληα κνληέια δηδαζθαιίαο αξλεηηθψλ αξηζκψλ ................. 26
4.2.1 ρεδηαζκφο κνηίβσλ ................................................................. 27
4.2.2 πλ θαη κείνλ πφληνη ................................................................. 30

2

4.2.3 Σν «αζαλζέξ». ............................................................... 31
4.2.4 Οη ζεξκνθξαζίεο ........................................................... 31
4.2.5 Αλαινγηθή πξνζέγγηζε ................................................. 32
4.2.6 Πξνζέγγηζε κέζσ θπζηθνχ κνληέινπ εξκελείαο .......... 32
4.2.7 Αλαθάιπςε κε ηε βνήζεηα πξνηχπνπ ............................ 34
4.2.8 Αηηηνιφγεζε κε ηε βνήζεηα άιισλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλδηαλπζκάησλ .......................................................................... 35
4.2.9 Δμ νξηζκνχ πξνζέγγηζε................................................. 36
4.3 Απνηίκεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ κνληέισλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ
.......................................................................................................... 37
Κεθάλαιο 5 ............................................................................................................. 39
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΣΟ
ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ .......................................................................... 39
5.1 Σν κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη γηα ηε δηδαζθαιία
ησλ αξλεηηθψλ ................................................................................. 39
5.2 Πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο ................................... 39
5.3 Πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ ..................... 49
5.4 Μεζνδνινγία έξεπλαο ................................................................. 51
Κεθάλαιο 6 ............................................................................................................. 53
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ........................................................... 53
6.1 Απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο ................................................................ 53
6.2 χγθξηζε επίδνζεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο
ειέγρνπ ............................................................................................. 54
6.2.1 Δπηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο αζθήζεηο ........................................ 54
6.2.2 Δπηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα πξνβιήκαηα .................................. 54

6.3 χγθξηζε κε δηεζλείο Έξεπλεο ..................................................... 55

3

6.4 Απαληήζεηο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζε πνηνηηθά
εξσηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο .............................................................. 57
6.5 Απαληήζεηο καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ηνπ κνληέινπ
δηδαζθαιίαο κε Ζ/Τ .......................................................................... 61
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ............................................................... 61
Βιβλιογπαθία .......................................................................................................... 63
Παπάπηημα ............................................................................................................. 67

4

ΠΡΟΛΟΓΟ
Κνηλφο ηφπνο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ δηαζέηνπλ ηελ πείξα πνιχρξνλεο δηδαζθαιίαο
ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε δηάζεζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζε θάπνηα ζεκεία ηελ
άπνςε ηνπο γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ κεζφδσλ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Απφ ην
ίδην ζπλαίζζεκα δηαθαηέρνκαη θαη εγψ πξνζζέηνληαο κάιηζηα θαη ηελ ελαζρφιεζε κνπ
κε ηελ δηδαθηηθή πξάμε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ππεξέηεζα
σο απνζπαζκέλνο ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο.
Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη κηα απφπεηξα δηδαζθαιίαο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη ησλ
πξάμεσλ ηνπο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.
Δπραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Υαξάιακπν Λεκνλίδε πνπ απνδέρζεθε απηφ ην
ζέκα σο πεξηερφκελν ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαη κε θαζνδήγεζε θαη κνπ
ζπκπαξαζηάζεθε γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο.
Δπραξηζηψ επίζεο ηνπο δχν ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο: Νηθφιαν Φαραληίδε θαη
Κσλζηαληίλν Νηθνιαλησλάθε γηα ηηο εχζηνρεο θξηηηθέο ηνπο, ηηο παξαηεξήζεηο
δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο πνπ επέθεξαλ.
Σνλ Δπίθνπξν θαζεγεηή ηαχξν Κακαξνχδε επραξηζηψ γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ ηειηθνχ
θεηκέλνπ. Δλλνείηε φηη ηπρφλ ιάζε ή αζάθεηεο βαξχλνπλ ηνλ ζπληάθηε.
Σνλ θίιν Λνπθά Καλάθε επραξηζηψ γηα ηηο πνιχσξεο θξηηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ είρακε
ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο:
ΔΗΑΓΩΓΖ
Ζ εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ έρεη νδεγήζεη πνιινχο
επηζηήκνλεο ζε ακθηηαιαληεχζεηο, αληηδηθίεο θαη ζπγρχζεηο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ
θαζψο κφιηο ηνλ 19ν αηψλα θαηνξζψλεηαη λα δνζεί κηα πεηζηηθή ζεκειίσζή ηνπο. Ζ
ζχγρπζε απηή αληαλαθιάηαη θαη ζην ζρνιηθφ ρψξν, αθφκε θαη ζήκεξα, θαζψο έλα απφ
ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ απνηειεί ε δηδαζθαιία
θαη ε θαηαλφεζε ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη ησλ θαλφλσλ ησλ πξνζήκσλ.
Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ρξφληα ηνπ Γπκλαζίνπ κε κηα ζρεηηθά αηηηνθξαηηθή κέζνδν
δηδαζθαιίαο. Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ζην ειιεληθφ
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα έηζη ψζηε λα γίλεη ε δηδαζθαιία ηνπο πεξηζζφηεξν ελζηηθηψδεο
θαη θαζφινπ ηππηθή κέζα απφ πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξνπζίαζε
αηζζεζηνθξαηηθψλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο. ε απηφ φκσο ην ζεκείν, παξαηεξνχκε φηη νη
αξλεηηθνί αξηζκνί δελ παξνπζηάδνληαη σο έλα εληαίν ζχλνιν κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
θαη ηδηφηεηεο, αιιά σο απνζπαζκαηηθέο έλλνηεο κε δηαθξηηέο δνκέο πξάμεσλ.
ην ζεκείν επηρεηξεί λα παξέκβεη ε παξνχζα εξγαζία κε έλα κνληέιν
δηδαζθαιίαο φπνπ εληαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηξηψλ πξάμεσλ: πξφζζεζε, αθαίξεζε,
πνιιαπιαζηαζκφο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη δηά κέζνπ κηαο εχθνιεο
εθαξκνγήο, πξαγκαηνπνηήζηκεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δίλνληαο έηζη ηελ
επθαηξία ζην καζεηή λα θαηαλνήζεη νκαιά θαη λα δηεπθνιπλζεί ζηε δηεμαγσγή πξάμεσλ
πνπ ελζσκαηψλνπλ πξνζεκαζκέλνπο αξηζκνχο.
Ζ εθαξκνγή απηή, ππφθεηηαη ζε δνθηκαζία ειέγρνπ, θαζψο ηίζεληαη ζε
αληηπαξάζεζε δχν πνξείεο δηδαζθαιίαο: ε πξψηε ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν
ελψ ε δεχηεξε είλαη ην πξνηεηλφκελν απφ εκάο κνληέιν. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο
ζχγθξηζεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο: ΟΗ ΑΡΝΖΣΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ Ω ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ
Οη αξλεηηθνί αξηζκνί ζήκεξα, γίλνληαη αλεπηθχιαθηα απνδεθηνί απφ ην επξχ
θνηλφ. Δπίζεο έρνπκε θαηαιήμεη ζε κηα θαζνιηθά απνδεθηή κέζνδν ζεκειίσζήο ηνπο απφ
καζεκαηηθή άπνςε. Αλ κάιηζηα ζθεθηνχκε φηη νη αξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχνπκε
(θαζεαπηνί ή σο πξνζεγγίζεηο ησλ ππνινίπσλ) είλαη νη ξεηνί αξηζκνί, ε πξαθηηθή
ρξεζηκφηεηα ηνπ επεθηακέλνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ αθεξαίσλ είλαη πξνθαλήο.
Ζ ηζηνξία ησλ µαζεµαηηθψλ πεξηγξάθεη µε ζπλαξπαζηηθφ ηξφπν ηελ πάιε ησλ ηδεψλ
γχξσ απφ ηε ζεκαζία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη ηνλ αγψλα γηα ηελ ηειηθή ηνπο
επηθξάηεζε µε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή θαη ζεκαζία. Γηα έλα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα δελ ζεσξνχληαλ σο αξηζκνί, αιιά σο βνεζεηηθά αληηθείκελα. Ζ πάιε απηή
θαζπζηέξεζε ην ελλνηνινγηθφ ηνπο μεθαζάξηζκα: ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 1500 ρξφληα
ψζπνπ λα ζεσξεζνχλ νη θαλφλεο ησλ πξνζήκσλ απνδεθηνί θαη λα λνκηκνπνηεζνχλ
(Arcavi θαη άιι., 1982, Hependehl- Hebeker, 1991).
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηα
νπνία νη αξλεηηθνί αξηζκνί απνθηνχλ ζεκαζία. Ο πξψηνο, πνπ είλαη επξχηεξα γλσζηφο,
πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα αιγεβξηθήο πξνέιεπζεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη ηα
ζηνηρεία ηνπ ζπληζηνχλ ηε βάζε ηεο πξνζζεηηθήο θαη πνιιαπιαζηαζηηθήο δνκήο ησλ
αξλεηηθψλ (φπσο ν "θαλφλαο ησλ πξνζήκσλ" πνπ ζα καο απαζρνιήζεη θαη ζε απηή ηελ
εξγαζία) δηακνξθψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνιηθήο άιγεβξαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ
χπαξμε θαη ηελ απνδνρή ησλ αξλεηηθψλ. Ο άιινο ηχπνο πξνβιεκάησλ, ζρεηίδεηαη κε ην
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ πηλάθσλ. Απηή ε δεχηεξε θαηεγνξία
δελ έρεη ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ κέρξη ζήκεξα (Θσκαΐδεο, 1998).
Σα καζεκαηηθά ησλ αξραίσλ Διιήλσλ επεξεαζκέλα απφ ηελ Πιαησληθή
αληίιεςε γεσµεηξηθνπνίεζεο ησλ µαζεµαηηθψλ ζεσξνχζαλ αδχλαηε θάζε εμίζσζε µε
αξλεηηθέο ξίδεο. Αληίζεηα, νη Κηλέδνη θαη νη Ηλδνί γλψξηδαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο
αξλεηηθνχο αξηζκνχο ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Οη Άξαβεο απέξξηπηαλ ηηο αξλεηηθέο
ξίδεο θαη ηα αξλεηηθά κεγέζε, φκσο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα
ηνπο αξηζκνχο, πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε πξνζεκαζκέλνπο. Αθφκε θαη θαηά ηνλ 17ν
αηψλα, πνιινί Δπξσπαίνη καζεκαηηθνί δελ απνδέρνληαλ ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο. Γηα
παξάδεηγκα ν F. Viete (1540-1603) αξληφηαλ λα ηνπο αλαγλσξίζεη, ελψ ν Rene Descartes
(1596-1650) απέθεπγε ζπζηεκαηηθά λα ηνπο ρξεζηκνπνηεί. Ο Ηηαιφο καζεκαηηθφο
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Gerolamo Cardano (1501-1576), αλ θαη ηνπο νλφκαδε απαηεινχο (ςεπδείο αξηζκνχο)
ήηαλ ν πξψηνο πνπ επηρείξεζε κηα ζπζηεκαηηθή ηνπο κειέηε ζην έξγν ηνπ Ars Magna
(1545). Οη αξλεηηθνί αξηζκνί άξρηζαλ λα θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ καζεκαηηθψλ
απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Albert Girard (1629), ζηηο νπνίεο γίλεηαη απνδεθηή ε χπαξμε ησλ
αξλεηηθψλ θαη θαληαζηηθψλ ξηδψλ κηαο εμίζσζεο. Σαπηφρξνλα φκσο πξνέθπςαλ
αληηθάζεηο σο πξνο ηε δηάηαμε ιφγσλ πνπ πεξηείραλ αξλεηηθνχο αξηζκνχο κε
γλσζηφηεξα παξαδείγκαηα εθείλα ησλ Antoine Arnauld (1612-1694) θαη John Wallis
(1616-1703). Ζ νξηζηηθή ζεκειίσζε (έηζη φπσο ηελ απνδερφκαζηε θαη ζήκεξα) ησλ
αξηζκψλ (άξα θαη ησλ αξλεηηθψλ) έγηλε φπσο γλσξίδνπκε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα.
Παξάιιεια, νη ηππηθνί θαλφλεο ησλ πξάμεσλ ησλ αξλεηηθψλ (φπσο ηνπο
ελλννχκε εκείο ζήκεξα είραλ δηαηππσζεί απφ πνιχ λσξίο: νη πεξίθεκνη θαλφλεο ηνπ
Γηφθαληνπ (ιείςηο επί ιείςηλ πνηεί χπαξμηλ), νη πίλαθεο ησλ Κηλέδσλ θαη Ηλδψλ
καζεκαηηθψλ, νη άβαθεο ησλ Δπξσπαίσλ αβαθηζηψλ ηνπ Μεζαίσλα, πεξηείραλ ην ζχλνιν
ησλ θαλφλσλ ησλ πξάμεσλ ησλ αξλεηηθψλ έζησ θαη αλ ε έλλνηά ηνπο απείρε αθφκε
αξθεηά απφ ηελ πιήξε δηαζάθεζε.
Με βάζε απηήλ ηελ ζχληνκε ηζηνξηθή δηαδξνκή ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο ηε
δπζθνιία απνδνρήο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ ζην ρψξν ησλ καζεκαηηθψλ. Αθφκα
δπζθνιφηεξε ππήξμε ε πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο ηνπο, θαζψο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε
ζεσξεηηθή πνξεία ηεο έλλνηαο αιιά θαη απφ ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο ελφο λνεηηθνχ
εξγαιείνπ, κε απηνχ, κε εηθνλνπνηήζηκνπ θαη κε παξαδεηγκαηνπνηεκέλνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο: ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΑΡΝΖΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ Ω ΓΗΓΑΞΗΜΖ ΔΝΝΟΗΑ
Δηζαγσγή
Ζ δπζθνιία απνδνρήο ηεο έλλνηαο ζηνλ επηζηεκνινγηθφ καζεκαηηθφ ρψξν
αληαλαθιάηαη θαη ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ
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δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ εηζήγαγε έλλνηεο φπσο εθείλελ ηνπ επηζηεκνινγηθνχ
εκπνδίνπ ή ηνπ γλσζηηθνχ εκπνδίνπ γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηε
δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ επαθή ηνπο κε λέα αληηθείκελα ζπνπδήο –
ζηελ πεξίπησζή καο ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο χπαξμήο ηνπο
κέζα ζην καζεκαηηθφ ζχκπαλ.
3.1 Θεσξεηηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ
Ζ έλλνηα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ ή γλσζηηθνχ εκπνδίνπ δελ είλαη έλα πεξηζσξηαθφ
εξγαιείν αιιά απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο θαη βαζηθφ ζεσξεηηθφ εξγαιείν ηεο
Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Με ζπληνκία, σο επηζηεκνινγηθφ εκπφδην
ραξαθηεξίδεηαη κηα απζεληηθή γλψζε ε νπνία αληηζηέθεηαη ζηελ θαηαζθεπή θάπνηαο
λέαο γλψζεο, αιιά είλαη ηέηνηα ψζηε ε ππέξβαζε απηήο ηεο αληίζηαζεο λα απνηειεί
µέξνο κηαο πιήξνπο θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο (Balacheff 1991, ζ. 191).
ε κηα άιιε, ιίγν δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, σο γλσζηηθφ εκπφδην ραξαθηεξίδεηαη
κηα γλψζε πνπ ππήξμε θάπνηε ελ γέλεη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ επίιπζε νξηζκέλσλ
πξνβιεκάησλ, µε απνηέιεζκα λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηε ζθέςε ελφο ζπνπδαζηή, αιιά ζηε
ζπλέρεηα απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο θαη δχζθνια πξνζαξµφζηµε φηαλ ν ζπνπδαζηήο
βξίζθεηαη αληηκέησπνο µε λέα πξνβιήκαηα (…)
χκθσλα µε ηελ Α. Sierpinska, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζθνπνχο ησλ εξεπλψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ εκπνδίνπ είλαη νη εμήο (Sierpinska 1991,
ζ.13):
α) Γηάγλσζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε µε ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ
β) Δπηζηεκνινγηθή κειέηε ησλ µαζεµαηηθψλ ελλνηψλ
γ) Αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ πιηθψλ απφ ηε ζθνπηά
ηεο θαηαζθεπήο ησλ µαζεµαηηθψλ γλψζεσλ θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο.
Ζ ζεσξία ησλ επηζηεκνινγηθψλ εκπνδίσλ, ζχκθσλα κε ηελ Μ. Artigue,
ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη γλψζεηο θαηαζθεπάδνληαη δηαιεθηηθά, ζηεξηδφκελεο ζηηο
πξνεγνχκελεο γλψζεηο αιιά θαη ζπγθξνπφκελεο, ηαπηφρξνλα, καδί ηνπο. ηαλ κηα γλψζε
απνδεηρηεί επηηπρήο ζ' έλα επξχ πεδίν θαηαζηάζεσλ ηφηε αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή,
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αθφκε θαη φηαλ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί απνθαζηζηηθά γηα λα αληηκεησπίζεη κε
απνηειεζκαηηθφηεηα λέα πξνβιήκαηα (Artigue 1992, ζ. 110).

3.2 Δηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ εκπνδίνπ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ
ηελ 28ε δηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηε Μειέηε θαη Βειηίσζε ηεο
Γηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ (CIEAEM, 1976) ν Gaston Brousseau πξφηεηλε ηηο
αξρέο κηαο γεληθήο ζεσξίαο εκπνδίσλ ζηελ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ θάλνληαο ρξήζε
ζέζεσλ ηνπ G. Bachelard γηα ηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο (επηζηεκνινγηθή
αθεηεξία) θαη ζέζεσλ ηνπ Jean Piaget γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε (ςπρνινγία ηεο
κάζεζεο) εηζάγνληαο θαη νξηζκέλεο βαζηθέο ππνζέζεηο γηα ηε ζεκαζία θαη ην λφεκα ηεο
καζεκαηηθήο γλψζεο, ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο.
χκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο απηέο:
α) Ζ ζεκαζία (significatioε) ελφο ζεσξήκαηνο δελ απαξηίδεηαη κφλν απφ αιήζεηά ηνπ
αιιά θαη απφ ην ηδηαίηεξν βάξνο ηνπ, θαηά πφζν δειαδή ην ζεψξεκα πξνζθέξεη ηελ
βέιηηζηε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα ή ζχλνιν πξνβιεκάησλ (Brousseau 1983, ζ.169).
β) Σν λφεκα (sense) κηαο καζεκαηηθήο γλψζεο θαζνξίδεηαη,

απφ ην ζχλνιν ησλ

θαηαζηάζεσλ, φπνπ απηή ε γλψζε έρεη απνθηεζεί απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο
νπνίεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν επίιπζεο αιιά επίζεο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ
πξνεγνχκελσλ αληηιήςεσλ απνξξίπηνληαη, ηα ιάζε πνπ απνθεχγνληαη, ηελ νηθνλνκία
κέζσλ πνπ επηθέξεη θαη ηηο δηαηππψζεηο πνπ αλαζεσξνχληαη (φ.π., ζ.170).
Σν γεγνλφο απηφ επηθέξεη κηα ζπεηξνεηδή ηξνρηά ζην δήηεκα ηεο κάζεζεο, ν
καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα απνηειεζκαηηθά ζηελ ιχζε πξνβιεκάησλ άξα ηελ
καζαίλεη. Ζ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε πξνζδίδεη αμία θαη παγίσζε ζηελ έλλνηα νπφηε ε
ηξνπνπνίεζε, ε αλαζεψξεζε, ε γελίθεπζε ή ε απφξξηςή ηεο γίλεηαη φιν θαη πην
δχζθνιε κε απνηέιεζκα λα είλαη ζεκείν ζηήξημεο ηεο παξαπέξα πνξείαο αιιά θαη
ζπγρξφλσο εκπφδην γηα ηηο επφκελεο γλψζεηο. Έηζη έρνπκε θαη κηα αλαζεψξεζε ηεο
έλλνηαο ηνπο ιάζνπο ζηελ δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κάζεζεο. Σν ιάζνο δελ είλαη δελ είλαη
κφλν ην απνηέιεζκα ηεο άγλνηαο, ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο ηχρεο φπσο πηζηεχεηαη ζηηο
εκπεηξηζηηθέο ή κπηρεβηνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, αιιά αθφκε ην απνηέιεζκα κηαο
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πξνγελέζηεξεο γλψζεο πνπ θάπνηε ίζρπε θαη ήηαλ απνηειεζκαηηθή αιιά ηψξα
θαζίζηαηαη ιαζεκέλε ή απιά κε πξνζαξκφζηκε. Έηζη ην ιάζνο γίλεηαη ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηεο γλψζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ζηελ ζρέζε δαζθάινπ θαη καζεηή
(Brousseau 1983, ζ. 171). Θεκειηψδεο ζπλέπεηα ηεο ππφζεζεο απηήο είλαη ε δηαδηθαζία
απφθηεζεο γλψζεσλ γίλεηαη κέζσ κηαο πνξείαο ξήμεσλ θαη ππέξβαζεο επηζηεκνινγηθψλ
εκπνδίσλ.
Δθείλν ινηπφλ πνπ έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηε κάζεζε δελ είλαη ε κεηάδνζε
πιεξνθνξηψλ αιιά ε αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο,
αιιειεπίδξαζε δηαιεθηηθή, φπνπ έρνπκε κηα επηζηξνθή ζε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο, κηα
αλαζεψξεζε ηνπο, κηα ηξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε, ή απφξξηςε, γηα ην ζρεκαηηζκφ
θαηλνχξγησλ αληηιήςεσλ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα
εκπφδηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ν Brousseau
πξνηείλεη κηα δηάθξηζε ησλ εκπνδίσλ ζε 3 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, αλάινγα κε ηελ
πξνέιεπζε ηνπο (φ.π., ζζ. 176-78):
α) Δκπφδηα νληνγελεηηθήο πξνέιεπζεο. Απηά πξνέξρνληαη απφ πεξηνξηζκνχο πνπ
oθείιoληαη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή
β) Δκπφδηα δηδαθηηθήο πξνέιεπζεο (επηινγέο θαη πιάλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,
παξνπζίαζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο, βηβιία θαη
δηδαζθαιία).
γ) Δκπφδηα επηζηεκνινγηθήο πξνέιεπζεο. Δίλαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο
γλψζεο πνπ ηα ζπλαληνχκε ζηελ ηζηνξία ησλ ίδησλ ησλ ελλνηψλ θαη επνκέλσο είλαη
αλαπφθεπθηα.

3.3 ηξνθή πξνο ηα γλσζηηθά εκπφδηα
Έμη ρξφληα κεηά ηνλ Brousseau, ν Ν. Herscovics επηρεηξψληαο λα εξκελεχζεη ηηο
δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αιγεβξηθψλ ελλνηψλ πξνηείλεη έλα λέν
ζεσξεηηθφ κνληέιν. Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη φπσο θαη ηνπ Brousseau ζηελ έλλνηα
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ηνπ γλσζηηθνχ εκπνδίνπ ρεηξίδεηαη φκσο απηή ηελ έλλνηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Τηνζεηψληαο κηα πην ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ηα αξρηθά επηζηεκνινγηθά
εκπφδηα δελ έρνπλ αθξηβή αληηζηνηρία κε ηα δηδαθηηθά – καζεζηαθά εκπφδηα ησλ
καζεηψλ δεδνκέλνπ φηη ην ησξηλφ πεξηβάιινλ κάζεζεο δηαθέξεη απφ εθείλν ηνπ
παξειζφληνο. Πηζηεχεη φηη ν βαζηθφο ηξφπνο αλάδπζεο ησλ γλσζηηθψλ εκπνδίσλ είλαη
αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπνπδαζηψλ. Έηζη επαλέξρεηαη ζηνλ Piaget θαη αλαζχξεη ηελ
ζεσξία ηνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
εμηζνξξφπεζεο (equilibration). Ζ εμηζνξξφπεζε πεξηιακβάλεη ηελ αθνκνίσζε
(assimilation), δειαδή ηελ ελζσκάησζε κηαο λέαο γλψζεο ζε κηα πξνυπάξρνπζα
γλσζηηθή δνκή θαη ηε ζπκκφξθσζε (accomodation), δειαδή ηηο αιιαγέο ζηε γλσζηηθή
δνκή ηνπ καζεηή πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο. κσο,
ζεκεηψλεη ν Herscovics, νη πξνυπάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ
ζεκαληηθά θαη γίλνληαη νη ίδηεο γλσζηηθά εκπφδηα ζηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ δνκψλ
(φ.π., ζ. 62). Έρνληαο σο αληηθείκελν έξεπλαο ηηο έλλνηεο ηεο εμίζσζεο, ηεο ζπλάξηεζεο
θαη ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηα γλσζηηθά εκπφδηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο «ζπκκφξθσζεο» ησλ ελλνηψλ
απηψλ. Σα εκπφδηα πξνθαινχληαη απφ ηξεηο πεγέο:
1. εκπφδηα εθπαίδεπζεο
2. εκπφδηα επηζηεκνινγηθήο θχζεο
3. εκπφδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκκφξθσζεο.
Σα γλσζηηθά εκπφδηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ζπρλά
νθείινληαη. θαηά ηνλ Herscovics ζηε θνξκαιηζηηθή παξνπζίαζε ηεο χιεο. ' απηέο
ηηο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηε λενεηζαρζείζα έλλνηα κε
ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο θαη δεκηνπξγείηαη έλα θελφ πνπ είλαη δχζθνιν λα
μεπεξαζηεί. Απηή ε γλσζηηθή αζπλέρεηα είλαη έλα κείδνλ εκπφδην πνπ δηαηεξείηαη
κέρξη λα ρνξεγεζνχλ πξφζζεηα κέζα γηα ηε γεθχξσζή ηεο. Γπζηπρψο ε χπαξμε
απηνχ ηνπ θελνχ δελ είλαη πάληνηε θαλεξή γηαηί νη καζεηέο καζαίλνπλ λα
επαλαιακβάλνπλ νξηζκνχο θαη λα ρεηξίδνληαη ζχκβνια αθφκε θαη φηαλ ηα ηειεπηαία
δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα γη' απηνχο. Οη ιαζεκέλεο αληηιήςεηο, επηζεκαίλνπλ νη
Wagner & Kieran, ζπρλά πξνέξρνληαη απφ ηελ εκηηειή δηαπξαγκάηεπζε ελφο
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ζέκαηνο. Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά κε ιαζεκέλεο γεληθεχζεηο κεξηθέο απφ
ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο δηνξζψλνληαη, ελψ άιιεο παξακέλνπλ απξνζδηφξηζηεο κέρξη
λα απνθαιπθζνχλ απφ θάπνηα εληειψο λέα θαηάζηαζε. Οη καζεηέο πνπ δελ
αληηκεησπίδνπλ πνηέ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζα ζπλερίζνπλ ελδερνκέλσο λα θξχβνπλ
νξηζκέλεο ιαζεκέλεο αληηιήςεηο, αθφκε θαη λα εξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζε κηα
πεξηνξηζκέλε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ. Πεξηζζφηεξν ελνριεηηθέο φκσο απφ ηηο
εκηηειείο έλλνηεο είλαη εθείλεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηελ άιγεβξα αληίζεηεο πξνο
ηηο ηδέεο θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο
ησλ καζεκαηηθψλ. Ο Herscovics νξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο γλσζηηθψλ εκπνδίσλ
έκθπηεο ζηελ κάζεζε ησλ αιγεβξηθψλ ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ:
α) γλσζηηθά εκπφδηα πνπ νθείινληαη ζηηο πξφηεξεο αξηζκεηηθέο θαη γεσκεηξηθέο γλψζεηο
ηνπο
β) εκπφδηα πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αιγεβξηθφ ζπκβνιηζκφ, ζηε ζεκεηνγξαθία θαη ηε δνκή
ηεο γιψζζαο.
γ) θαθή ρξήζε ηεο αιγεβξηθήο γιψζζαο ζπλεπεία ησλ επηδξάζεσλ ηεο θπζηθήο γιψζζαο.

3.4 Ζ έλλνηα ηνπ εκπνδίνπ θαη ην δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο
Ζ Sierpinska ζέινληαο λα απαληήζεη ζην εξψηεκα "ηη ζεκαίλεη θαηαλνψ" θαη λ'
αλαπηχμεη κηα κέζνδν νξηζκνχ ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πξνηείλεη έλα
θαηάινγν 8 εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ "θαηαλφεζε" (Sierpinska 1990, ζ. 24):
1. Δίλαη ε θαηαλφεζε κηα πξάμε, κηα ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, κηα λνεηηθή δηαδηθαζία,
ή έλαο ηξφπνο κάζεζεο;
2. Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε θαηαλφεζε θαη κάζεζε, ζχιιεςε, εμήγεζε,
ζεκαζία, λφεκα, επηζηεκνινγηθφ εκπφδην, δηνξαηηθφηεηα;
3. Τπάξρνπλ επίπεδα, βαζκνί, ή κάιινλ είδε θαηαλφεζεο;
4. Ζ θαηαλφεζε κηαο έλλνηαο, ε θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ, ε θαηαλφεζε κηαο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ παξαγψγσλ ηεο, είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ή απιά
θαη κφλν εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηεο γεληθήο έλλνηαο ηεο θαηαλφεζεο;
5. Πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο θαηαλφεζεο σο πξάμεο;
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6. Πνηα είλαη ηα βήκαηα ηεο θαηαλφεζεο σο δηαδηθαζίαο;
7. Πψο θηάλνπκε ζηελ θαηαλφεζε;
8. Μπνξεί ε θαηαλφεζε λα κεηξεζεί θαη κε πνην ηξφπν;
Ζ Sierpinska αζρνιείηαη θπξίσο κε ηα ηξία πξψηα εξσηήκαηα νξίδνληαο θαηά αξρή
ηελ θαηαλφεζε κηαο έλλνηαο σο ηελ πξάμε ζχιιεςεο ηνπ λνήκαηφο ηεο (φ.π., ζ. 27).
Απηφο ν νξηζκφο ζηεξίδεηαη ζε κηα ιεπηή αιιά νπζηαζηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηε
ζεκαζία (sense) θαη λφεκα (meaning) κηαο πξφηαζεο. Ζ ζεκαζία νξίδεηαη σο κηα
απάληεζε ζην εξψηεκα "ηη ιέεη ε πξφηαζε;" (δειαδή αθνξά πεξηζζφηεξν ηνλ νξηζκφ
κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο ή ηε δηαηχπσζε ελφο ζεσξήκαηνο) ελψ ην λφεκα ζπλδέεηαη
πεξηζζφηεξν κε ην πιαίζην αλαθνξάο ηεο πξφηαζεο, δειαδή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη.
Οη πξάμεηο ζχιιεςεο ηνπ λνήκαηνο, δειαδή νη πξάμεηο θαηαλφεζεο κηαο
καζεκαηηθήο έλλνηαο ρσξίδνληαη ζηηο επφκελεο 4 θαηεγνξίεο:
1. Αvαγvψξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ή φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα έλλνηα, απφζπαζε ηνπο
απφ ην ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο θαη απφδνζε ζ' απηνχο κηαο επηζηεκνληθήο
ππφζηαζεο
2. Γηάθξηζε αλάκεζα ζε δπν αληηθείκελα, ηδηφηεηεο ή ηδέεο, πνπ πξηλ ζπγρένληαλ,
πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ αλάκεζά ηνπο π.ρ. ε δηάθξηζε αλάκεζα
ζηηο έλλνηεο ηεο εμίζσζεο θαη ηεο ζπλάξηεζεο πξνυπνζέηεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε δπν
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο καζεκαηηθήο ζθέςεο: ζηελ πξψηε πεξίπησζε κε γλσζηέο θαη
άγλσζηεο πνζφηεηεο, ελψ ζηε δεχηεξε κε ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο πνζφηεηεο.
3. Γελίθεπζε, δειαδή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ή κε ηνπ πεδίνπ
εθαξκνγψλ θάπνηαο πξνυπφζεζεο.
4. χλζεζε, δειαδή αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε δπν ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο,
γεγνλφηα, αληηθείκελα, θαη νξγάλσζε ηνπο ζ' έλα ζπλεπέο φιν.
Ζ κεζνδνινγία ησλ "πξάμεσλ θαηαλφεζεο" ζηηο επηζηεκνινγηθέο αλαιχζεηο
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηνπ λνήκαηνο
ησλ ελλνηψλ θαη εηζάγεη θαηά ηελ Sierpinska κηα έλλνηα "βάζνπο" ηεο θαηαλφεζεο, ε
νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξάμεσλ θαηαλφεζεο
πνπ έρεη θάπνηνο βηψζεη ή ηνλ αξηζκφ ησλ επηζηεκνινγηθψλ εκπνδίσλ πνπ έρεη
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μεπεξάζεη. Ζ πξνεγνχκελε αλάιπζε δελ ππνδεηθλχεη παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ
δηδαζθαιία – κάζεζε. Πξνο ηνχην πξέπεη λα γίλνπλ πεηξακαηηζκνί ζηελ ηάμε
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαηαζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ησλ
πξναλαθεξζεηζψλ πξάμεσλ θαηαλφεζεο.
Ζ "κεηαθνξά" ηεο έλλνηαο ηνπ εκπνδίνπ απφ ηελ Δπηζηεκνινγία ζηελ Γηδαθηηθή
ησλ Μαζεκαηηθψλ, είρε σο απνηέιεζκα λα ζπλδεζνχλ νη ηζηνξηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο
φςεηο ησλ µαζεµαηηθψλ ελλνηψλ µε πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη έηζη λα
ηεζεί, φπσο είδακε, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ην δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο δηάθξηζεο
ησλ εκπνδίσλ. Οη πξψηεο θαη άκεζεο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο θαίλεηαη φηη
ζρεηίδνληαη µε ηνλ αλαπφθεπθην ή φρη ραξαθηήξα νξηζκέλσλ εκπνδίσλ πνπ
εκθαλίδνληαη θαηά ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ.
Ο Herscovics αλαθέξεη φηη µφλν ηα εκπφδηα πνπ απνδίδνληαη απεπζείαο ζηελ
εθπαίδεπζε δελ είλαη αλαπφθεπθηα ηα ππφινηπα είλαη έκθπηα ζηε λέα γλψζε πνπ
πξφθεηηαη λα απνθηεζεί θαη ζηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο ζθέςεο ηνπ καζεηή (Herscovics
1989, ζ. 82). Ο δε Brousseau ππνζηεξίδεη, φηη ηα αλαπφθεπθηα εκπφδηα είλαη απηά
αθξηβψο πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζηελ δηδαζθαιία.
3.5 Θεσξία δηδαθηηθήο κεηαηφπηζεο
Σα δηάθνξα ζψκαηα γλψζεσλ είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά θχξην ιφγν γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη φρη γηα λα δηδαρζνχλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα πεξηερφκελν γλψζεο
επηιεγεί σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο νθείιεη λα ππνζηεί κηα ζεηξά απφ
κεηαζρεκαηηζκνχο πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ζέζεη ζηελ δηδαθηέα χιε. Ζ
δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη δηδαθηηθή κεηαηφπηζε, ζπζηεκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ
Chevallard (1985, ζ. 39). Ζ πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε απφ απηή ηε ζεσξία
ζπλνςίδεηαη απφ ηνλ G. Arsac (1992, ζζ. 1-10) σο ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνχ
θαζηζηνχλ ηα ζρνιηθά Μαζεκαηηθά δηαθνξεηηθά απφ ηελ καζεκαηηθή έξεπλα. Ζ κειέηε
απηή πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά πξνβιήκαηα:
ην πξφβιεκα ηεο λνµηµνπνίεζεο ελφο πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο.
ηε ζπζηεκαηηθή εκθάληζε κηαο απφθιηζεο αλάκεζα ζηε δηδαζθφκελε
γλψζε θαη ηηο αλαθνξέο πνπ ηε λνµηµνπνηνχλ.
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Σν πξφβιεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο
Γηα λα δηδαρζεί έλα ηκήκα ηεο γλψζεηο πξέπεη λα είλαη ρξήζηκν. Γηα λα λνκηκνπνηεζεί
φκσο ε δηδαζθαιία ηεο γλψζεο (αλεμάξηεηα ηνπ πφζν ρξήζηκε είλαη ζηελ πξάμε) πξέπεη
πξνεγνπκέλσο λα αλαγλσξηζζεί θνηλσληθά. Ζ θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη λνκηκνπνίεζε
είλαη ην ζεκαληηθφ γηα ηε δηδαζθφκελε γλψζε. Έηζη ε ρξεζηκφηεηα αληηθαζίζηαηαη απφ
ηελ λνκηκφηεηα.
Σν πξφβιεκα ηεο απφθιηζεο
Γηα λα θαζηεξσζεί θάπνην ζψκα γλψζεσλ σο δηδάμηκε χιε πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί ζ' έλα
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εληαίν ζχλνιν. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ έρνπλ
αληιεζεί ζηνηρεία απφ αληίζηνηρα ιφγηα ζψκαηα γλψζεσλ. Έλα ιφγην ζψκα γλψζεσλ δελ
είλαη ηίπνηε άιιν παξά γλψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ παξαγσγή λέαο
γλψζεο φζν θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο πνπ έρεη πξφζθαηα παξαρζεί ζ' έλα
ζπλεθηηθφ ζεσξεηηθφ ζχζηεκα. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαηφπηζεο φκσο
εκθαλίδνληαη απνθιίζεηο απφ ηα ιφγηα ζψκαηα πνπ νθείινληαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ
βαξαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηξεηο παξάγνληεο ζπκβαηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε δηδαζθφκελε
καζεκαηηθή γλψζε:
α) Δπηζηεκνινγηθή ζπλάθεηα: ε δηδαζθφκελε γλψζε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ
γεληθά απνδεθηή απφ ηελ θνηλσλία ζεσξνχκελε σθέιεηα ησλ καζεκαηηθψλ.
β) Πνιηηηζκηθή ζπλάθεηα: είλαη ε απαίηεζε ε δηδαζθφκελε γλψζε λα αληαλαθιά
πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα ηεο θνηλσλίαο
γ) Κνηλσληθή απνδνρή: ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε δηδαζθαιία δελ πξέπεη λα
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθή θνηλσληθή θξηηηθή / απφξξηςε.
Δπνκέλσο πξέπεη ε δηδαζθφκελε γλψζε λα επηδεηεί θαη κεγάιε επηζηεκνληθή ζπλάθεηα
θαη ηελ πνιηηηζηηθά ειθπζηηθή παξνπζίαζε θαη ηελ πξνζηαζία απφ αξλεηηθέο θξίζεηο.
Απηφ πξνθαλψο επηθέξεη πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαθηηθήο κεηαηφπηζεο
νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο επηδξνχλ πάλσ ζηε δηδαζθφκελε γλψζε.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επίδξαζεο ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη ε δηδαζθαιία ησλ
αξλεηηθψλ αξηζκψλ. ε έλα κεγάιν πιήζνο ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ηνπο παξνπζηάδνληαη
αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη αθαηαλφεηεο απφ καζεκαηηθή άπνςε αιιά
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έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ ηελ απαίηεζε λα εκθαληζηνχλ ηα ζρνιηθά
καζεκαηηθά σο εχθνια θαη «παηγληψδε» σο πξνο ηνπο καζεηέο (πνιηηηζηηθφο
πεξηνξηζκφο).
Ζ αλαδήηεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλάθεηαο καο σζεί ζηελ επηινγή δηδαθηηθψλ
ζρεκάησλ ηα νπνία ν Chevallard απνθαιεί “ζςμβιβαζηικά ζσήμαηα”. Παξάδεηγκα
ηέηνησλ ζρεκάησλ είλαη ην ζεξκφκεηξν θαη ην αζαλζέξ πξνθεηκέλνπ λα δηδαρζνχλ νη
αξλεηηθνί αξηζκνί θαη νη πξάμεηο ηνπο πξνζθέξεη κηθξή βνήζεηα ζηελ νξζή θαηαλφεζε
ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ αξηζκψλ. κσο έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν – θαη φρη ην
ζεσξεηηθφ θαη αθαηάιεπην ηεο εκθχηεπζεο – γηα ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο πνπ λα
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πεξίθεκν θαλφλα εμαθνπζεί αθφκε λα ζεσξείηαη σο κηα
«αλαγθαηφηεηα».Σα δεδνκέλα απηά ππνβάιινπλ ηελ χπαξμε κηαο ζρνιηθήο
«επηζηεκνινγίαο» ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη δηδαζθφκελεο γλψζεηο απνθηνχλ απηφλνκε
ιεηηνπξγία θαη λφεκα αξθεηά απνκαθξπζκέλν απφ απηφ πνπ έρνπλ ζηελ επηζηήκε.
Αθφκε πεξηζζφηεξν, αληίζεηα πξνο ηε καζεκαηηθή έξεπλα πνπ αλαδεηθλχεη ηελ
αληίζεζε κεηαμχ παιηνχ θαη λένπ, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα ζπλππάξρεη
κε κηα αληίθαζε – ηελ νπνία θαη λα ηηζαζεχεη: απφ ηε κηα λα εκθαλίδεη ηε γλψζε σο λέα
ψζηε λα ζεζπίδεη έλα δηδαθηηθφ ζπκβφιαην θαη απφ ηελ άιιε λα εκθαλίδεη ηε γλψζε σο
παιηά ψζηε ην αληηθείκελν κάζεζεο λα ζπλδέεηαη κε γλψξηκεο θαηαζηάζεηο γηα ηνλ
καζεηή. Απηφ ην αίηεκα πξνζδίδεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο έλα ζρήκα
πξννδεπηηθνχ, ζπζσξεπηηθνχ θαη κε αληηζηξεπηνχ ζην ρξφλν κνληέινπ ην νπνίν νθείιεη
λα ζπκπαξαζχξεη θαη ην δάζθαιν: ππνρξενχηαη λα πξνζρσξήζεη ζηελ ςεπδαίζζεζε φηη
ν ρξφλνο ηεο δηδαζθαιίαο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν ηεο κάζεζεο.

3.6 Γεκηνπξγία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ( Situations Didactiques)
Ο φξνο απηφο εκθαλίδεηαη θαη ζηηο αξρέο ηεο Πεηξακαηηθήο Γηδαθηηθήο ησλ
Μαζεκαηηθψλ. Δίλαη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο ζηε Γηδαθηηθή ησλ
Μαζεκαηηθψλ ζηε Γαιιία πνπ ηε δηαθξίλεη απφ ηελ έξεπλα ζηηο άιιεο επηζηήκεο.
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χκθσλα µε ηνλ Brousseau ε ζεσξία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδεη ηηο ζπλζήθεο γέλεζεο ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη επηηξέπεη ηε
κειέηε ηνπο. Καηά απηήλ ηελ έλλνηα κηα δηδαθηηθή θαηάζηαζε είλαη έλα ζχλνιν ζρέζεσλ
αλάκεζα ζε έλαλ δηδάζθνληα θαη έλαλ δηδαζθφκελν, κέζα ζην νπνίν κπνξνχκε λα
δηαθξίλνπκε έλα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα (θνηλφ) ζρέδην πνπ απνζθνπεί ζηελ εθκάζεζε
κηαο γλψζεο απφ ηνλ δηδαζθφκελν (Brousseau, 1986). Γηα λα κπνξεί, κέζα ζην ζρέδην
απηφ, ε γλψζε λα έρεη ππφζηαζε, πξέπεη αξρηθά λα ζεσξεζεί σο αληηθείκελν κειέηεο θαη φρη µφλν σο έκκεζν εξγαιείν-. Αξγφηεξα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εξγαιείν γηα ηελ
επίιπζε άιισλ πξνβιεκάησλ.
Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο ν θαζεγεηήο αθνινπζεί κηα πνξεία
πνπ ζρεκαηηθά κπνξεί λα απνδνζεί απφ δχν βήκαηα:
α) Καηαξρήλ ν θαζεγεηήο επηιέγεη κηα καζεκαηηθή έλλνηα θαη κηα «θαηάιιειε» ζεηξά
καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε µε απηήλ ηε καζεκαηηθή έλλνηα θαη θάλεη
πξνβιέςεηο γηα ηε «ζπκπεξηθνξά» ησλ καζεηψλ ηνπ.
β) ηε ζπλέρεηα ν ίδηνο πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζηε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ θαη θάλεη κηα
“λεπηή παπαηήπηζη ηων θαινόμενων ηηρ ηάξηρ ηος”. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ
καζεηψλ ζα δείμεη αλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ είλαη
ζχκθσλα µε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ.
Ο Guy Brousseau δηαθξίλεη ζηε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δηάθνξα ζηάδηα
δηαιεθηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ µε ην πξφβιεκα θαη ην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ, ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ δηάθνξνη ηχπνη θαηαζηάζεσλ:
α) θαηαζηάζεηο δξάζεο, πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο µε κηα ελέξγεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζρεδίαζε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο
β) θαηαζηάζεηο δηαηχπσζεο, πνπ επλννχλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ξεηή πεξηγξαθή ή
αλαθνίλσζε, πξνο ηνπο άιινπο, ησλ αληηιήςεσλ ή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ.
γ) νη θαηαζηάζεηο επηθχξσζεο (validation), πνπ απαηηνχλ απφ ηνλ καζεηή λα ζεκειηψζεη,
λα απνδείμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαη λα εθθξάζεη ζαθψο ηηο ζρέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο
πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
δ) νη θαηαζηάζεηο «επηζεκνπνίεζεο» (institutionalίsation), πνπ απνζθνπνχλ ζην λα
δψζνπλ ην ραξαθηήξα «θαζηεξσκέλεο» γλψζεο (δειαδή γλψζεο απνδεθηήο απφ ηελ

18

πνιηηηζηηθή

θνηλφηεηα),

ζε

νξηζκέλεο

απφ

ηηο

πξνζσπηθέο

γλψζεηο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ.
3.7 Γεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ελεξγνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ (Situations
d’ interactions)
Ζ κέζνδνο απηή αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ.
χκθσλα µε απηή, νη καζεηέο παίξλνληαη αλά δχν (δπψλπκν) ή αλά νκάδεο θαη ιχλνπλ
ηα πξνβιήκαηα έηζη ψζηε λα ππάξρεη γξαπηή ή πξνθνξηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο
δχν καζεηέο ή ηηο δχν νκάδεο. Απηή ε κέζνδνο επηηξέπεη κηα αθξηβή αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη έλαλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιήςεψλ ηνπο. Πξάγκαηη έλαο
πξψηνο ζηφρνο ησλ εξεπλψλ ηεο Γηδαθηηθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο αληηιήςεηο πνπ
ζρεηίδνληαη µε κηα έλλνηα θαη έλαο δεχηεξνο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηα
κέζα ηεο πηζαλήο αλάπηπμεο απηψλ ησλ «αληηιήςεσλ».
Ο καζεηήο κπνξεί λα έρεη πνιιέο «παξαζηάζεηο» κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο θαη λα
ρξεζηκνπνηεί ηε κηα ή ηελ άιιε απφ απηέο ηηο παξαζηάζεηο ζχκθσλα µε ην πξφβιεκα
πνπ ηνπ δίλεηαη. Απηέο νη αληηιήςεηο κπνξεί λα είλαη ειιηπείο ή κεξηθέο θνξέο
ιαζεκέλεο, ή κπνξεί λα είλαη ηνπηθά ή ζθαηξηθά αιεζείο µε έλα πεδίν εγθπξφηεηαο θάζε
θνξά. Μηα αληίιεςε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα έλαλ ηχπν πξνβιεκάησλ θαη λα µε
ιεηηνπξγήζεη γηα έλαλ άιιν ηχπν πξνβιεκάησλ θαη εδψ αθξηβψο εκθαλίδεηαη ην ιάζνο.
Σν λάθορ είλαη ινηπφλ γηα ηνπο εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο κηα έλδεημε ησλ αληηιήςεσλ
ηνπ καζεηή πνπ ςάρλνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ.
3.8 Ρεαιηζηηθή Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε (RME )
Σα ξεαιηζηηθά καζεκαηηθά αθνξνχλ ζηελ δηδαθηηθή κεζνδνινγία ε νπνία
αλαπηχρζεθε ζην Ηλζηηηνχην Freudenthal ζην Παλεπηζηήκην ηεο Οπηξέρηεο ηεο
Οιιαλδίαο (Utrecht), θαη πηνζεηήζεθε απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Κάησ Υσξψλ απφ ην
1971. Ζ κεζνδνινγία απηή είλαη γλσζηή σο Ρεαιηζηηθή Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε
(Realistic Mathematics Education ή RME) θαη έρεη σο βάζε ηελ θαζνδεγνχκελε
επαλααλαθάιπςε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο κέζα απφ κία δηαδηθαζία
πξννδεπηηθήο καζεκαηηθνπνίεζεο. Ο φξνο “πεαλιζηικά” πξνθαλψο παξαπέκπεη ζηελ
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αλάγθε λα είλαη ηα καζεκαηηθά ζπλδεδεκέλα κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά ζα
πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θπξίαξρν αίηεκα ζηελ RME είλαη λα έρνπλ λφεκα, γηα ηνλ καζεηή,
νη θαηαζηάζεηο πνπ θαιείηαη λα καζεκαηηθνπνηήζεη ν ίδηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη
καζεηέο δελ θαινχληαη λα ιχζνπλ κφλν πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη πξνβιήκαηα
ηα νπνία αθνξνχλ ζε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν ή κία καζεκαηηθή εθαξκνγή αξθεί ηα
πξνβιήκαηα απηά λα ζπλδένληαη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, θπζηθή
ή καζεκαηηθή (de Lange, 1996).

Πξννδεπηηθή καζεκαηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ζηελ Άιγεβξα.
ν

1 επίπεδν
Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο θαη γλψζε άιγεβξαο
κε άηππν ηξφπν. Υξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο, εηθφλεο, δηαγξάκκαηα δηθήο ηνπο επηλφεζεο γηα:
Να πεξηγξάςνπλ καζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο
Να νξγαλψζνπλ ηε γλψζε θαη ηε δνπιεηά ηνπο
Να ιχζνπλ πξνβιήκαηα
Να εμεγήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο
2ν επίπεδν
Οη καζεηέο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζχκβνια γηα λα πεξηγξάςνπλ καζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο λα νξγαλψζνπλ ηε δνπιεία ηνπο θαη λα εμεγήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο.
’ απηφ ην επίπεδν ή ρξεζηκνπνηνχλ ζχκβνια δηθήο ηνπο επηλφεζεο ή καζαίλνπλ
αληηζπκβαηηθνχο ζπιινγηζκνχο (π.ρ. βειάθηα πνπ δειψλνπλ θαηεχζπλζε). Οη
αλαπαξαζηάζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ πξνβιήκαηνο θαη νη επεμεγήζεηο ηνπο είλαη έλα
κείγκα απφ ιέμεηο θαη ζχκβνια.
3ν επίπεδν
Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηππηθφ αιγεβξηθφ ζπκβνιηζκφ γηα λα:
Να πεξηγξάςνπλ καζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο
Να ρεηξηζηνχλ αιγεβξηθέο πξνηάζεηο
Να ιχζνπλ εμηζψζεηο
Να θάλνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο
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Ζ κεηαθίλεζε ησλ επηπέδσλ είλαη ακθίδξνκε. Οη καζεηέο αλεβαίλνπλ θαη
θαηεβαίλνπλ επίπεδν θνξκαιηζκνχ αλάινγα κε ηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε πξνβιήκαηνο
θαη ηα καζεκαηηθά πνπ πεξηέρεη. Αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλνπλ άιγεβξα απφ ηηο
κηθξέο ηάμεηο

ελ ηνχηνηο δελ πηέδνληαη λα γεληθεχζνπλ ηε γλψζε ηνπο ψζηε λα

ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πην θνξκαιηζηηθφ επίπεδν, παξά φηαλ έρνπλ απνθηήζεη αξθεηή
εκπεηξία κε ηηο έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη.
(Λεκνλίδεο, 20..)

3.9 Ζ ηξέρνπζα δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν
Ζ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη σο πξνο ην
πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη σο πξνο ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο (Tzekaki, Sakonidis, Kaldrimidou, 2003), φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ρακειέο
επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο (TIMSS, 1997) θαη (PISA, 2003).
Μεηά απφ έξεπλεο πνπ έθαλαλ νη ίδηνη εξεπλεηέο ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη
Γπκλαζίνπ (Tzekaki, Sakonidis, Kaldrimidou, 2003), ζπλεπέξαλαλ φηη:
Ζ ρακειή απφδνζε ησλ καζεηψλ αληαλαθιά ην επίπεδν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο
ζηελ Διιάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αθνινπζνχλ ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν: ν θαζεγεηήο δηδάζθεη (βέβαηνο φηη «ηα
ιέεη θαιά» ) θαη νη καζεηέο απνκλεκνλεχνπλ θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο θαη πξνζπαζνχλ
λα ηνπο εθαξκφζνπλ ζε έλα πιήζνο αζθήζεσλ. πσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε
παξάζεζε απηφ ην κνληέιν έρεη πξν πνιινχ μεπεξαζηεί.
Σν Παηδαγσγηθφ Ηζηηληνχην (Π.Η) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην ζνβαξφ απηφ
πξφβιεκα, πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα κηα πην ελεξγεηηθή δηδαζθαιία κε
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving).
χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Π.Η (Αιαρηψηεο, 2004):
(…) ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα πνξεχεηαη ζηηο γεληθέο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ παξαδνζηαθνχ γλσζηνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο
απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παζεηηθήο απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ, θαζψο νη
θαηαθεξκαηηζκέλεο γλψζεηο δελ ζπληζηνχλ γλψζε. Σν ζρνιείν, αληίζεηα, πξέπεη λα είλαη
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καζεηνθεληξηθφ, θνηλσληνθεληξηθφ θαη βησκαηηθφ, κε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ
ζπκκέηνρνπο, ρψξνο ειθπζηηθφο, (…)
Ήδε απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2000 ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην άξρηζε ην ζρεδηαζκφ
ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα. Σν γεληθφ πιαίζην ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν θπξίσο παξακέηξνπο. Σελ ηζφξξνπε
θάζεηε θαηαλνκή ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηάμε ζε ηάμε, έλα λέν δειαδή εληαίν πιαίζην
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ρσξίο άρξεζηεο επηθαιχςεηο θαη πξσζχζηεξα, θαη ηελ νξηδφληηα
δηαζχλδεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Α.Π.) ησλ επηκέξνπο
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, παξάκεηξνο πνπ νλνκάζηεθε σο «δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε»
(Αιαρηψηεο, 2004).
Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
παίξλεη ζνβαξά ππ’ φςηλ ηηο ηδέεο ηεο ΡΜΔ. Έηζη ε δηδαζθαιία ησλ ζεηηθψλ θαη
αξλεηηθψλ αξηζκψλ βαζίζηεθε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα «Μαζεκαηηθά ζε πιαίζην»
(Mathematics in Context) πνπ εθπνλήζεθε απφ Οιιαλδνχο εξεπλεηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Freudenthal θαη ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ, ζχκθσλα κα ηηο αξρέο
ηεο ΡΜΔ θαη αθνινπζψληαο ηα πξφηππα πνπ έρεη ζέζεη ε NCTM (National Council of
Teachers of Mathematics, 2000). Σν πξφγξακκα απηφ εθαξκφδεηαη ζε ζρνιεία ησλ ΖΠΑ.
Ζ αξρή ηεο επαλαλαθάιπςεο ( Freudenthal, 1973) πξνζθέξεη ηελ εμήο ζπκβνιή:
«θεθηείηε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζαο νδεγήζεη λα ην θαηαιάβεηε απφ κφλνη ζαο»
Απηή είλαη βαζηθά ε καηεπηηθή κέζνδνο ηνπ σθξάηε. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο ζεηξάο
καζεκάησλ πνπ ζα ζπκκνξθσζεί κε ηελ αξρή ηεο επαλααλαθάιπςεο ζεσξείηαη φηη
απζφξκεηεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηλννχληαη απφ ηνπο καζεηέο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλίρλεπζε κηαο πηζαλήο επαλααλαθαιππηηθήο
πνξείαο. Δπίζεο ν δάζθαινο –εξεπλεηήο νθείιεη λα αλαιχεη ηηο ζπλζήθεο ησλ
εθαξκνγψλ ησλ καζεκαηηθψλ ψζηε λα δηακνξθψζεη άπνςε γηα ηε δηδαθηηθή ηνπο ρξήζε
ζηε δηαδηθαζία ηεο επαλααλαθάιπςεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν : ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΑΘΖΖ
ΑΡΝΖΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ
4.1 Πιαίζην Μνληεινπνίεζεο
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Ζ ζεσξία ησλ κνληέισλ είλαη αραλήο θαη δελ ζθνπεχνπκε νχηε θαη’ ειάρηζηνλ λα
αζρνιεζνχκε κε απηήλ. Πεξηνξηδφκαζηε ζην λα αλαθέξνπκε κφλν νξηζκέλεο απιέο
έλλνηεο νη νπνίεο ζα καο ρξεζηκεχζνπλ ζηελ ζπλέρεηα.
Οπιζμόρ μονηέλων:
είλαη έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη
κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Με άιια ιφγηα είλαη πξαγκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη κε
έλαλ ηξφπν πνπ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε.

Οπιζμόρ Μαθημαηικού Μονηέλος:
έλα καζεκαηηθφ κνληέιν, είλαη έλα κνληέιν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ
καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο αξηζκνί , γεσκεηξηθά ζρήκαηα , κεηαβιεηέο, εμηζψζεηο,
ζπλαξηήζεηο θ.ι.π.
Βήκαηα ζηελ θαηαζθεπή ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ :
1. Μνξθνπνίεζε
1.α Γηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο: Σν εξψηεκα κε ην νπνίν αξρίδνπκε ζπρλά είλαη πνιχ
αζαθέο θαη / ή πνιχ κεγάιν. Αλ είλαη αζαθέο νθείινπκε λα ην θάλνπκε αθξηβέο, αλ είλαη
κεγάιν ην δηαηξνχκε ζε κηθξφηεξα κέξε.
1.β Σαπηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ παξαγφλησλ: απνθαζίδνπκε πνηεο πνζφηεηεο θαη
ζρέζεηο είλαη ελδηαθέξνπζεο γηα ην εξψηεκά καο θαη πνηεο κπνξνχλ κα αγλνεζνχλ.
1.γ Μαζεκαηηθή πεξηγξαθή: θάζε ρξήζηκε πνζφηεηα πξέπεη λα παξαζηαζεί απφ κηα
θαηάιιειε καζεκαηηθή νληφηεηα πρ αξηζκφ, κεηαβιεηή, γεσκεηξηθφ ζρήκα. Κάζε ζρέζε
πξέπεη λα παξαζηαζεί απφ κηα εμίζσζε, αλίζσζε, ζπλάξηεζε, θ.ι.π.
2. Μαζεκαηηθφο ρεηξηζκφο
Ζ κνξθνπνίεζε δελ καο δίδεη επζέσο απάληεζε ζην εξψηεκα καο. πλήζσο πξέπεη λα
θάλνπκε θάπνηα καζεκαηηθά: έλα ππνινγηζκφ, επίιπζε κηαο εμίζσζεο, κειέηε κηαο
ζπλάξηεζεο, πξάμεηο ζε έλα πίλαθα , απφδεημε ζεσξήκαηνο θιπ.
3. Αμηνιφγεζε
Ζ αμηνιφγεζε ειέγρεη θαηά πνζφ ην κνληέιν δίδεη ζσζηέο απαληήζεηο. Δάλ νη
απαληήζεηο δελ είλαη αθξηβείο φζν ζα επηζπκνχζακε ηφηε ρξεηάδεηαη λα επηρεηξήζνπκε
κηα λέα κνξθνπνίεζε (Kanakis, 1993 ).
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Ο Gilbert θαη ζπλεξγάηεο (Gilbert, Boulter, & R., 2000, ζ. 5) νξίδνπλ ηα
παηδαγσγηθά κνληέια σο εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαζεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαζηνραζκνχ ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη αζρνινχληαη κε ηε θχζε ηεο επηζηήκεο, ηεο θχζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο επηζηήκεο
θαη ηε θχζεο ηεο εθκάζεζεο ηεο επηζηήκεο.
ε έλα ελδηαθέξνλ νξηζκφ ηεο ιχζεο πξνβιήκαηνο νη Lesh θαη Doerr (1998),
ηνπνζεηνχλ ηε κνληεινπνίεζε σο ιχζε πξνβιήκαηνο, φπνπ «νη καζεηέο βειηηψλνπλ,
κεηαθέξνπλ θαη επεθηείλνπλ ελλνηνινγηθά κνληέια, γηα λα επηιχζνπλ έλα ζχλζεην
πξφβιεκα». Γηαθνξεηηθά, κε ηνλ φξν κνληεινπνίεζε ζηα ζχγρξνλα καζεκαηηθά,
ελλννχκε ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο ζε
καζεκαηηθή κνξθή (Doerr & English, 2001), μεθηλψληαο απφ ηελ απινπνίεζε ηεο
πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη θαηαιήγνληαο ζηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ.
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κνληεινπνίεζεο είλαη ε ρξήζε πιαηζίσλ
απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή. χκθσλα κε ηνλ Greer (1997), θαζψο ηα παηδηά έξρνληαη ζε
επαθή κε πξνβιήκαηα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, πεηπραίλεηαη ε δηαζχλδεζε ησλ
καζεκαηηθψλ πιαηζίσλ κε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. πσο θαη ζηελ
πξαγκαηηθή δσή νη δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο πεξηέρνπλ ειιηπή ή πεξηηηά ζηνηρεία
(English, 2003), πνπ πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα είλαη πξνζερηηθνί ψζηε λα επηιέγνπλ
κφλν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη έκθαζε
ζηηο πνιιαπιέο νπηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε θχζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ,
ζηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ζηε θχζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα
αληηκεησπηζζνχλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο (Lesh θαη άιι., 2003).
Ζ δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ζπλήζσο μεθηλά κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε ιχζε.
πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα νξγαλψζνπλ, λα εξκελεχζνπλ, λα
απινπνηήζνπλ ή λα αζξνίζνπλ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο (Lesh θαη άιι., 2003). Απηφ
ην γεγνλφο, ηνπο νδεγεί λα θάλνπλ ππνζέζεηο ρσξίο λα ηηο δηθαηνινγνχλ ή νδεγνχληαη ζε
αθαηάιιεινπο πεξηνξηζκνχο ζηα πξντφληα πνπ αλαπηχζζνπλ (English & Lesh, 2003).
Έηζη, νη καζεηέο βιέπνληαο φηη ην αξρηθφ κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ δελ ηνπο ηθαλνπνηεί,
επαλαθαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη πξνηείλνπλ αιιαγέο ζηηο εξκελείεο πνπ
αλέπηπμαλ (Lesh θαη άιι., 2003). ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε «πνιπζπζηαηηθή»
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δηαδηθαζία έηζη φπσο ηελ νξίδνπλ νη Lehrer θαη Schauble (2002), θαηά ηελ νπνία γίλεηαη
ε επαλαζχλδεζε θαη βειηίσζε ησλ αξρηθψλ κνληέισλ, θαζψο θαη ε εκθάληζε λέσλ
θχθισλ εξκελείαο. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο
επεμεγήζεηο,

θαηάιιειε

εξκελεία

θαη

επαλεξκελεία

ησλ

πιεξνθνξηψλ

ηνπ

πξνβιήκαηνο, ιήςε απνθάζεσλ, παξνπζίαζε επηρεηξεκάησλ, αηηηνινγήζεηο ησλ ηδεψλ
ηνπο θαη απνξξίςεηο ή αλαζεσξήζεηο ησλ κνληέισλ.
Ζ γεληθεπζηκφηεηα θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ησλ κνληέισλ απνηεινχλ βαζηθά
θξηηήξηα θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο (Doerr & English, 2003). Eπαλαρξεζηκνπνηήζηκα είλαη
ηα κνληέια πνπ μεθηλνχλ απφ ππνζέζεηο (ή αμηψκαηα) πνπ είλαη απιέο θαη θαηαλνεηέο
θαη θηάλνπλ ζε γεληθεπκέλα απνηειέζκαηα (ζεσξήκαηα) πνπ είλαη ηζρπξά θαη φρη ηφζν
θαλεξά (Lesh θαη άιι., 2003). ηελ πξνζπάζεηά ηνπο νη καζεηέο λα θαηαιήγνπλ ζε
κνληέια πνπ λα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα ζε πνηθηιία πιαηζίσλ, εξεπλνχλ,
αλαπηχζζνπλ, δηεπξχλνπλ θαη εθαξκφδνπλ ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο δνκέο (Doerr &
English, 2001). Απφ ηελ άιιε, ηα κνληέια ζα πξέπεη λα είλαη γεληθεχζηκα, δειαδή λα
είλαη ρξήζηκα ζε πεξηζηάζεηο πέξα απφ ηε δνζκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία
δεκηνπξγήζεθαλ (Lesh, Doerr, Carmona & Hjalmarson, 2003). Με άιια ιφγηα, ζηφρνο
ηεο κνληεινπνίεζεο είλαη ε θαηαζθεπή κνληέισλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θαη απφ άιια άηνκα πνπ δελ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηνπ (Lesh & Yoon,
2004), γηα λα πεξηγξάςνπλ, λα εμεγήζνπλ ή λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θάπνησλ
άιισλ γλσζηψλ ζπζηεκάησλ (Doerr & English, 2001).
Ζ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο
ελλνηνινγηθήο ηνπο θαηαλφεζεο απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ
αιιεπάιιεισλ θχθισλ εξκελείαο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ επίιπζε δξαζηεξηνηήησλ
κνληεινπνίεζεο (English, 2003: English & Lesh, 2003: Lesh, θαη άιι., 2003). Οη
καζεηέο

νπζηαζηηθά

αλαγθάδνληαη

λα

πξνρσξήζνπλ

ζε

αλαζηνραζκφ

θαη

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιαηζίνπ (Greer, 1997), κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο δνκήο ζχλζεησλ
πξνβιεκάησλ, ηεο δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο
αλαδηακφξθσζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (English, 2003: Lesh θαη
άιι., 2003). Έηζη ηειηθά νη καζεηέο βειηηψλνπλ ηα ππάξρνληα ελλνηνινγηθά ηνπο
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ζπζηήκαηα θαη δνκνχλ άιια ηζρπξφηεξα αλαπαξαζηαηηθά ζπζηήκαηα θαη ελλνηνινγηθά
εξγαιεία (English, 2003).
Ο Lesh θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2003) κειεηψληαο ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ
εξγαιείσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
κνληεινπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ελλνηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην
γεγνλφο φηη ηα λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ
θαιχηεξα ηηο δηάθνξεο αλαπαξαζηάζεηο κηαο έλλνηαο, δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ
δπλαηφηεηεο γηα δηαζχλδεζε ηνπο (Jiang & Mc Clintock, 2000). Έηζη, ηα ζχγρξνλα
ηερλνινγηθά εξγαιεία, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε λέεο ζχλζεηεο ηδέεο
αιιά θαη λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζπζρεηίδνληαο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε έλλνηεο
πνπ ήδε θαηέρνπλ (Novak, 1998). Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε
ηνπο Ζ/Τ απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο (Φηιίππνπ &
Υξίζηνπ, 2004). Πηζαλφλ απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο βξίζθνληαη ζε
έλα θαηαζθεπαζηηθφ, καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη αληηιακβάλνληαη ηε δηαδηθαζία ζαλ
παηρλίδη (Waxman & Huang, 1996).
4.2 Τπάξρνληα κνληέια δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο αξλεηηθψλ αξηζκψλ
Δηζαγσγή
Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ αθεξεκέλσλ, κε απηψλ, καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
εκπεξηέρεη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ησλ κνληέισλ, σο
ζηνηρείσλ ηθαλψλ γηα ηελ εξκελεία θαη εμήγεζε δνκηθά πεξίπινθσλ ζπζηεκάησλ, ηελ
αηηηνιφγεζε ηνπο κε καζεκαηηθφ ηξφπν θαη λα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (English, 2003: Harel & Lesh, 2003).
Οη Doerr θαη English (φ.π), αλαθέξνπλ φηη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε
πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο ηνπο βνεζά ζην λα αλαπηχμνπλ καζεκαηηθέο δνκέο θαη
δηαδηθαζίεο, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε πνιιψλ αιγεβξηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ. Ζ
δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο εληζρχεηαη κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ
εξγαιείσλ, ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία απφ ην δάζθαιν(Lesh
θαη άιι., φ.π).
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο έρεη εηζαρζεί έλα πιήζνο κνληέισλ γηα ηε δηδαζθαιία
πξάμεσλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ. Παξαθάησ επηρεηξείηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
θπξηφηεξσλ απφ απηά:
4.2.1 ρεδηαζκφο Μνηίβσλ
ΜΑΙΑΝΓΡΟ

Δικόνα 1
Ο γλσζηφο καίαλδξνο ραξαθηεξηζηηθφ γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ πνπ εκθαλίζηεθε
ζηελ Γεσκεηξηθή επνρή ηεο Διιεληθήο δηαθφζκεζεο (1100 π.ρ. - έσο 700 π.ρ.) (Δηθφλα
1) θαηά ηελ απνκίκεζε ησλ αλαδππιψζεσλ ηνπ Μαηάλδξνπ πνηακνχ ζηελ Ησλία ηεο
Μηθξάο Αζίαο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηελ αλάιπζε, πεξηγξαθή θαη
δεκηνπξγία ζρεδίσλ απφ ηνπο καζεηέο. Απνηειεί δειαδή ην πιαίζην γηα δηεξεχλεζε ησλ
ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζε ηεηξαγσληζκέλν ραξηί.

27

Αξρηθά νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ μαλά ηνλ καίαλδξν θαη αθνχ αλαγλσξίζνπλ φηη
απνηειεί κνηίβν, δειαδή έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα πνπ επαλαιακβάλεηαη, ζπλερίδνπλ κφλνη
ηνπο ην ζρέδην. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ κηα επαλαιακβαλφκελε ζεηξά απφ αξηζκνχο
θαη βειάθηα πνπ δειψλνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο: δεμηά, αξηζηεξά, πάλσ, θάησ γηα λα
πεξηγξάςνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ λέα κνηίβα. Αλαιχνληαο ηελ «θίλεζε» ηνπ ζρεδίνπ,
βξίζθνπλ ηελ θαηεχζπλζή ηνπ θαη δηεξεπλνχλ αλ πξφθεηηαη γηα αλνηθηή ή θιεηζηή
γξακκή. ηα επφκελα ζρέδηα ε ζεηξά ησλ θαηεπζχλζεσλ είλαη θαζνξηζκέλε: δεμηά –
πάλσ- αξηζηεξά – θάησ. Έρνληαο ηηο θαηεπζχλζεηο δεδνκέλεο θαη κηα ζεηξά αξηζκψλ πνπ
επαλαιακβάλεηαη, ππνινγίδνπλ ηελ ηειηθή κεηαηφπηζε ηνπ αξρηθνχ ζεκείνπ,
δηαγξάθνληαο ηηο θηλήζεηο ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Γειαδή άηππα δηαγξάθνπλ ηνπο
αληίζεηνπο

θαη

πξνζζέηνπλ

ζεηηθνχο

θαη

αξλεηηθνχο

αξηζκνχο.

Αθνινχζσο

αληηθαζηζηνχλ ηα βειάθηα κε ηα ζχκβνια ζπλ θαη κείνλ: ην ζπλ γηα ηελ δεμηά θαη πάλσ
θαηεχζπλζε θαη ην κείνλ γηα ηελ αξηζηεξά θαη θάησ θαηεχζπλζε. ην ηέινο,
ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβνιηζκφ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ αξηζκψλ ζρεδηάδνπλ θαη
δηεξεπλνχλ κνηίβα πνπ μεθηλνχλ απφ ην ίδην αξρηθφ ζεκείν ( αξρή ) πξνεηνηκάδνληαο ην
έδαθνο γηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε νξζνγψλην ζχζηεκα ζςνηεηαγμένων.
ην ζρήκα ηνπ Μαηάλδξνπ ην βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κπνξεί λα
ζρεδηαζηεί κε κία ζπλερφκελε γξακκή, δειαδή ην ζρεδηάδνπκε ρσξίο λα ζεθψζνπκε ηε
κχηε ηνπ κνιπβηνχ. (Δηθφλα 2)

Δικόνα 2
Σηζέκελεο εξσηήζεηο :
1. Να πεξηγξάςεηε πσο ζρεδηάζηεθε ην ζρήκα
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2. Να αληηγξάςεηε ην ζρήκα ζε ηεηξαγσληζκέλν ραξηί θαη λα ην ζπλερίζεηε. Πνηα είλαη ε
θαηεχζπλζε ηνπ ζρήκαηνο;
Σα

γεσκεηξηθά

κνηίβα

πεξηγξάθνληαη

ζηα

καζεκαηηθά

δίλνληαο

ηηο

ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αξρηθά άηππν
ηξφπν

πεξηγξαθήο.

ηε

ζπλέρεηα

εηζάγεηαη

θαη

πάιη

ε

πεξηγξαθή

κε

«πξνζαλαηνιηζκέλνπο» αξηζκνχο ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.
Έλαο ηξφπνο γηα λα πεξηγξαθεί έλα γεσκεηξηθφ κνηίβν είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα
βειάθηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο: ↑ πάλσ, ↓ θάησ, ← αξηζηεξά, 
δεμηά . (Δηθφλα 3)

Δικόνα 3
α. Ση ζεκαίλνπλ νη αξηζκνί κε ηα βειάθηα;
β. Να ζρεδηάζεηε ζε ηεηξαγσληζκέλν ραξηί ην κνηίβν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο
παξαπάλσ αξηζκνχο. Ση παξαηεξείηε; Πνηα είλαη ε θαηεχζπλζε ηνπ ζρήκαηνο;
γ. Να ζπλερίζεηε γηα ιίγν ην ζρέδην θαη λα ζπκπιεξψζεηε ηνπο θαηάιιεινπο αξηζκνχο
θαη βειάθηα. (Δηθφλα 4)
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Δικόνα 4
4.2.2 πλ θαη κείνλ πφληνη
Ζ ελφηεηα απηή δεκηνπξγεί έλα πιαίζην πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ
θαη λα δηαηππψζνπλ ηνπο θαλφλεο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ
αξηζκψλ.
Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ελφο παηρληδηνχ
εξσηήζεσλ. ην παηρλίδη, θάζε απάληεζε παίξλεη έλαλ πφλην, είηε ζεηηθφ είηε αξλεηηθφ.
Μέζα ζ΄απηφ ην πιαίζην δηαγξάθνπλ ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο πφληνπο γηα λα
ππνινγίζνπλ ην ηειηθφ ζχλνιν. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ κνληέιν πνπ ζα ηνπο
βνεζήζεη λα ιχζνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Μέζα απφ ηε δηεξεχλεζε
δηαπηζηψλνπλ φηη ίζνο αξηζκφο αληίζεησλ πφλησλ κπνξεί λα αθαηξεζεί ή λα αγλνεζεί
ρσξίο λα αιιάμεη ην απνηέιεζκα. Πξνζζέηνπλ θαη αθαηξνχλ πφληνπο πνπ είλαη ζεηηθνί
θαη αξλεηηθνί αξηζκνί, γξάθνπλ ηηο αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο εθθξάζεηο, δηαγξάθνπλ
ηνπο αληίζεηνπο, δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε πξφζζεζεο-αθαίξεζεο. ην ηέινο γεληθεχνπλ
δηαηππψλνληαο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πξφζζεζε θαη αθαίξεζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ
αξηζκψλ.
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ηελ ελφηεηα απηή ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά είδε πφλησλ (ζπλ θαη κείνλ) θαη
δχν δηαθνξεηηθά είδε ελεξγεηψλ (πξφζζεζε θαη αθαίξεζε) (Freudenthal, 1983). ηαλ
δίλνληαη πφληνη ζε κία νκάδα έρνπκε πξφζζεζε ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ θαη φηαλ
αθαηξνχληαη πφληνη έρνπκε αληηζηνίρσο αθαίξεζε ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ. Ζ ελφηεηα
μεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ παηρληδηνχ. θνπφο ησλ πξψησλ εξσηήζεσλ είλαη λα
θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο:
i) Πψο ππνινγίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πφλησλ ζε έλα παηρλίδη φπνπ παίξλνπκε θαη ζεηηθνχο
θαη αξλεηηθνχο πφληνπο
ii) ηη θάζε εξψηεζε παίξλεη πφλην είηε ζεηηθφ είηε αξλεηηθφ
iii) Έλαο ζεηηθφο θαη έλαο αξλεηηθφο πφληνο αιιειναλαηξνχληαη θαη δελ επεξεάδνπλ ην
απνηέιεζκα.
ηε ζπλέρεηα νη ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί πφληνη αληηθαζίζηαληαη απφ ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο θάξηεο. Οη θάξηεο είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ζεηηθψλ θαη
αξλεηηθψλ αξηζκψλ. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο γηα λα ππνινγίδνπλ
επθνιφηεξα ην απνηέιεζκα (ζθνξ) θάζε νκάδαο. Γηαπηζηψλνπλ φηη ηα δεχγε αληίζεησλ
θαξηψλ δελ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή λα
αθαηξεζνχλ ρσξίο λα αιιάμεη ην απνηέιεζκα (ζθνξ). ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα
ζπλδχαδαλ θηλήζεηο ζηελ δεμηά-αξηζηεξή θαηεχζπλζε θαζψο επίζεο θαη ζηελ πάλσ-θάησ
θαηεχζπλζε. Ζ ίδηα αξρή, ζε δηαθνξεηηθφ φκσο πιαίζην, ρξεζηκνπνηείηαη ζ’ απηήλ ηελ
ελφηεηα πλδπάδνληαο ινηπφλ είηε θηλήζεηο, είηε θάξηεο, ηειηθά άηππα πξνζζέηνπλ θαη
αθαηξνχλ ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο αξηζκνχο.
4.2.3 Σν «αζαλζέξ»
Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο αξηζκνχο γηα λα
δηεξεπλήζνπλ κηα θαηλνχξηα θαηάζηαζε: ηελ θίλεζε ελφο αζαλζέξ ζε έλα πνιπψξνθν
θηίξην κε ππφγεην. Πξνζζέηνπλ θαη αθαηξνχλ αθεξαίνπο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θάζε
θνξά ηε ζέζε ηνπ θαη ιχλνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άλνδν θαη ηελ θάζνδφ
ηνπ. ’ απηφ ην πιαίζην ηα πξφζεκα δειψλνπλ ελέξγεηα: ε άλνδνο ζπκβνιίδεηαη κε + θαη
ε θάζνδνο κε – . Ο αξηζκφο κεηά ην ζχκβνιν + ή – δειψλεη ηνπο νξφθνπο πνπ αλέβεθε ή
θαηέβεθε ην αζαλζέξ. Πξνζζέηνπλ ηνπο ζεηηθνχο ή αξλεηηθνχο γηα λα βξνπλ ηε ζέζε
ηνπ αζαλζέξ. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφο απηφ ζεκαίλεη φηη θαηέιεμε ζε φξνθν
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πάλσ απφ ην ηζφγεην, αλ είλαη αξλεηηθφο ζην ππφγεην, ελψ αλ είλαη κεδέλ ζην ηζφγεην.
Άξα ηνπο αθέξαηνπο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε φρη κφλν γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ ελέξγεηα,
αιιά θαη γηα λα ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε ησλ νξφθσλ. Δπίζεο αθαηξνχλ ζεηηθνχο θαη
αξλεηηθνχο γηα λα ππνινγίζνπλ ηε δηαθνξά ησλ νξφθσλ. Υξεζηκνπνηνχλ πίλαθεο νη
νπνίνη πεξηγξάθνπλ πνιιέο δηαδνρηθέο θηλήζεηο, νπφηε άηππα θάλνπλ εθηηκήζεηο ζηελ
αξρή θαη κεηά ππνινγίδνπλ έλα άζξνηζκα κε πνιινχο πξνζζεηένπο. ηε ζπλέρεηα ην
δηαηππψλνπλ κε ηππηθή καζεκαηηθή έθθξαζε, ζπδεηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή.
4.2.4 Θεξκνθξαζίεο
Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε κηα πφιε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, π.ρ ζηε
Φιψξηλα, θπξίσο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, απνηεινχλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν
δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο δηάηαμεο ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ αξηζκψλ. Οη καζεηέο
ζπγθξίλνπλ θαη δηαηάζζνπλ κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο ελφο εμακήλνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχκβνια > θαη <. πγθξίλνπλ ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα δχν εβδνκάδσλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ, είηε θαηαζθεπάδνληαο ζπγθξηηηθφ
πίλαθα, είηε ρξεζηκνπνηψληαο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, είηε ππνινγίδνληαο ηε κέζε ηηκή.
Μέρξη ηψξα ηα κνληέια αζρνινχληαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ησλ αξλεηηθψλ
θαη ηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Πεξλνχκε ηψξα ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ.
4.2.5 Αλαινγηθή πξνζέγγηζε
χκθσλα µε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ην γηλφκελν νξίδεηαη θαη' αλαινγία µε ην γηλφκελν
δχν θπζηθψλ αξηζκψλ.
Παξάδεηγκα : Έζησ φηη δεηείηαη ην γηλφκελν (+8). (-3)
Σν (-3) κπνξεί λα γίλεη απφ ηε ζεηηθή κνλάδα ( + 1) εάλ ιάβνπκε ηελ αληίζεηή ηεο (-1)
θαη ηελ επαλαιάβνπκε σο πξνζζεηέν ηξεηο θνξέο. Δπνκέλσο, γηα λα βξνχκε ην γηλφκελν
(+8).(-3) ζα εξγαζηνχκε αλαινγηθά θαη ζα πάξνπκε ηνλ αληίζεηφ ηνπ (+8), δειαδή ην
(-8)

θαη

ζα

ηνλ

επαλαιάβνπκε

ηξεηο

θνξέο

σο

πξνζζεηέν.

Γειαδή,

(+8) . (-3) = (-8)+(-8)+(-8) = -24.
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Γηα ηνλ ίδην ιφγν ιέκε φηη (-8).(-3) = (+8).( +3) = 24. Δπνκέλσο, ην γηλφκελν ελφο
αθεξαίνπ αξηζκνχ επί έλαλ αξλεηηθφ αθέξαην έρεη απφιπηε κελ ηηκή ην γηλφκελν ησλ
απνιχησλ ηηκψλ ησλ παξαγφλησλ, πξφζεκν δε ην αληίζεην ηνπ πνιιαπιαζηαζηένπ,
π.ρ. (-5) (-6) = +30.
4.2.6 Πξνζέγγηζε κέζσ θπζηθνχ κνληέινπ εξκελείαο
Δδψ, ν πνιιαπιαζηαζκφο αξλεηηθψλ αξηζκψλ νξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο θπζηθνχ
κνληέινπ (πνπ πξφθεηηαη νπζηαζηηθά Γαιηιαητθή ρεηηθφηεηα). Παξηζηάλεη ηελ θίλεζε
δχν απηνθηλήησλ (Α) θαη (Β) πάλσ ζ' έλα δξφκν, ν νπνίνο εμνκνηψλεηαη κε έλαλ άμνλα
αθεξαίσλ. (Δηθφλα 5)

Δικόνα 5
Σελ ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ πάεη δεμηά, ηε ζεκεηψλνπκε κε (+), π.ρ. +30
ρ.ι.κ. ηελ ψξα, θαη εθείλνπ πνπ πάεη αξηζηεξά κε (-), π.ρ. -30 ρικ. ηελ ψξα. Ωο αξρή γηα
ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ παίξλνπκε ηε ζηηγκή πνπ πεξλά ην απηνθίλεην απφ ην 0. Έηζη,
γηα παξάδεηγκα, ην ρξφλν «2 ψξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην πέξαζε απφ ην 0»
ηνλ παξηζηάλνπκε κε + 2 ψξεο. Αο πάξνπκε ηψξα ην απηνθίλεην (Α). Μεηά απφ 2 ψξεο
ζα βξίζθεηαη ζην ζεκείν +60 ρικ. Έηζη ζα έρνπκε (+2 ψξεο) (+30 ρικ.) = +60 ρικ. Άξα
(+2) (+30) = +60. Πξηλ δχν ψξεο ην απηνθίλεην βξηζθφηαλ ζην - 60 ρικ. Έηζη έρνπκε
(-2 ψξεο) ( + 30 ρικ.) = - 60 ρικ. Άξα (-2) ( + 30) = - 60. Αο κειεηήζνπκε ηψξα ηελ
θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ (Β) πνπ πάεη αξηζηεξά. Μεηά 2 ψξεο απφ ην πέξαζµα απφ ην
ζεκείν Ο, ην απηνθίλεην (Β) ζα βξίζθεηαη ζην - 60 ριµ. Θα έρνπκε ινηπφλ
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(+2 ψξεο) (-30 ριµ.) = - 60 ριµ. Άξα (+2) (-30) = - 60. Πξηλ δχν ψξεο ην (Β) ζα
βξηζθφηαλ ζην +60 ριµ. 'Έηζη έρνπκε (-2 ψξεο) (-30 ριµ.) = +60 ριµ. Άξα (-2) (-30) =
+60.
Απφ ηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα θαη άιια παξφκνηα ζπκπεξαίλνπκε φηη:
Σν γηλφκελν δχν νµφζεµσλ αθεξαίσλ είλαη ζεηηθφ .
Σν γηλφκελν δχν εηεξφζεµσλ είλαη αξλεηηθφ.
Γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε δχν αθεξαίνπο (δηαθνξεηηθνχο απφ ην 0), πνιιαπιαζηάζνπκε
ηνπο αληίζηνηρνπο θπζηθνχο θαη ην εμαγφκελν ην παίξλνπµε µε ( + ), αλ είλαη νµφζεµνη
θαη µε (-) εάλ είλαη εηεξφζεµνη.

4.2.7 Αλαθάιπςε κε ηε βνήζεηα πξνηχπνπ
Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ πξφηππν:

Δικόνα 6
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ φηη, φηαλ ν πνιιαπιαζηαζηήο 3 ειαηηψλεηαη θαηά
µία κνλάδα θάζε θνξά θαη γίλεηαη 2, 1, 0, ην γηλφκελν ειαηηψλεηαη θαηά 5 θαη γίλεηαη 10,
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5, 0 αληηζηνίρσο. Δάλ ζπλερίζεη λα ειαηηψλεηαη ν πνιιαπιαζηαζηήο θαηά 1, δειαδή
γίλεηαη -1, -2, -3, ... , πξέπεη θαη ην γηλφκελν λα ζπλερίδεη λα ειαηηψλεηαη θαηά 5 θαη λα
γίλεη -5, -10, -15, ... Γειαδή πξέπεη (-1)5 = -5, (-2)5 = -10, (-3)5 = -15 θ.ι.π. Γερφκαζηε
ηψξα φηη 5(-2) = (-2)5 = -10 (αληηµεηαζεηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ). (Δηθφλα 6)
Δπνκέλσο, ην γηλφκελν εηεξφζεµσλ αθεξαίσλ είλαη αξλεηηθφο αξηζκφο.
Μεηά ηελ παξαδνρή ηνπ (-2) . 5 = 5 . (-2) = - 10, παξαηεξνχκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα :

Δικόνα 7
ηαλ ν πνιιαπιαζηαζηήο 5 ειαηηψλεηαη θαηά έλα, ην γηλφκελν απμάλεη θαηά δχν.
Άξα πξέπεη λα δερζνχκε 0 (-2) = 0, (-1)(-2) = 2, (-2)(-2) = 4, (-3)(-2) = 6 θ.ιπ. πλεπψο,
ην γηλφκελν δχν αξλεηηθψλ αξηζκψλ είλαη ζεηηθφο αξηζκφο. (Δηθφλα 7)
4.2.8 Αηηηνιφγεζε µε ηε βνήζεηα άιισλ µαζεµαηηθψλ ελλνηψλ – δηαλπζκάησλ
Θα δψζνπκε έλα παξάδεηγκα, ζην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλλνηα ηνπ
δηαλχζµαηνο γηα λα εμεγεζνχλ νη θαλφλεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ µε αξλεηηθνχο :
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Δικόνα 8
Δάλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην δηάλπζκα  µε ην (-3) ηφηε παίξλνπκε ην δηάλπζα


a = (-3)

 , ην νπνίν έρεη αληίζεηε θνξά απφ ην  θαη ηξηπιάζην κέηξν. ηε ζπλέρεηα, εάλ


πνιιαπιαζηάζνπκε ην δηάλπζµα a µε ην (-2) βξίζθνπκε έλα δηάλπζκα  = (-2) a , ην

νπνίν έρεη ηελ αληίζεηε θνξά απφ ην a θαη δηπιάζην κέηξν. Γειαδή ην  έρεη ηε θνξά


ηνπ  θαη εμαπιάζην κέηξν,  = 6  . Δπνκέλσο,  = (-2) a = (-2) (-3)  = 6  θαη
ζπλεπψο (-2) (-3) = +6 (Δηθφλα 8). Βγάδνπκε ινηπφλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
Σν γηλφκελν δχν εηεξφζεκσλ αθεξαίσλ είλαη αξλεηηθφ, ε δε απφιπηε ηηκή ηνπ είλαη ίζε
κε ην γηλφκελν ησλ απφιπησλ ηηκψλ ησλ δχν παξαγφλησλ.
Σν γηλφκελν δχν νκφζεκσλ αθεξαίσλ είλαη ζεηηθφ, ε δε απφιπηε ηηκή ηνπ είλαη ίζε κε
ην γηλφκελν ησλ απφιπησλ ηηκψλ ησλ δχν παξαγφλησλ.
4.2.9 Δμ’ νξηζκνχ πξνζέγγηζε
Με ηε κέζνδν απηή νη θαλφλεο ησλ πξνζήκσλ δίλνληαη εμ νξηζκνχ, δειαδή
( + ) ( +) = (+) , ( + ) (-) = (-) θαη (-) (-) = (+)
Ζ πξνζέγγηζε απηή βέβαηα, δελ δίλεη θακία δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα θαηαλνήζεη γηα
πνην ιφγν ν πνιιαπιαζηαζκφο ζπκπεξηθέξεηαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν θαη έηζη βαζίδεηαη
ζηελ θαιή πίζηε θαη απζεληία ηνπ δαζθάινπ. Πνιιέο θνξέο ε κέζνδνο απηή ζπλνδεχεηαη
απφ θάπνηα θπζηθά κνληέια ηα νπνία επηλνεί ν δάζθαινο θαη ρξεζηκνπνηεί γηα λα πείζεη
ηνπο καζεηέο γηα ηελ ηζρχ ησλ θαλφλσλ απηψλ, έηζη ψζηε λα ηνπο απνδερζνχλ πην
εχθνια. Αλαθέξνπκε δχν παξαδείγκαηα ηέηνησλ κνληέισλ θπζηθήο εξκελείαο ησλ
θαλφλσλ ησλ πξνζήκσλ:
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α) Δάλ έλα θαηάζηεκα θάζε κέξα πνπ είλαη αλνηθηφ έρεη δεκηά 100 δξρ., ηφηε εάλ θιείζεη
ηξεηο εκέξεο ζα έρεη θέξδνο 300 δξρ., δειαδή (-3)(-100) = = 300. ην παξάδεηγκα απηφ,
ην άλνηγκα ηνπ θαηαζηήκαηνο ζπκβνιίδεηαη κε ην ( + ) θαη ην θιείζηκν κε ην (-), ην δε
θέξδνο πάιη κε ην ( + ) θαη ε δεκηά κε ην (-).
β) ην παξάδεηγκα απηφ ν θίινο ζπκβνιίδεηαη κε ην (+) θαη ν ερζξφο κε ην ( - ).
Δπνκέλσο:
Ο θίινο ηνπ θίινπ = θίινο: δειαδή (+) . ( + ) = ( + )
Ο θίινο ηνπ ερζξνχ = ερζξφο: δειαδή (+) . ( - ) = ( - )
Ο ερζξφο ηνπ θίινπ = ερζξφο: δειαδή (-) . ( + ) = ( - )
Ο ερζξφο ηνπ ερζξνχ = θίινο: δειαδή ( - ) . ( - ) = ( + )
Απφ ηελ παξαπάλσ παξάζεζε ησλ ππαξρφλησλ κνληέισλ δηαθαίλεηαη ε
απνζπαζκαηηθφηεηα ηνπο ζηε ζπλνιηθή δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
Αληί λα γίλεηαη πξνζπάζεηαο εξκελείαο ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο αξλεηηθνχο
αξηζκνχο δηακέζνπ ελφο θνηλνχ κνληέινπ πνπ ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά θαη νπζηαζηηθά
ζηελ θαηαλφεζε, νπζηαζηηθά αλαλεψλεηαη ε ζχγρπζε ησλ καζεηψλ θαη ε απνπζία
θαηαλφεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην λα
βξεζεί έλαο θνηλφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ πξάμεσλ ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
4.3 Απνηίκεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κνληέισλ
γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
Καζψο νη ίδηεο νη έλλνηεο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ φζν θαη νη πξάμεηο κε
αξλεηηθνχο αξηζκνχο απνζηαζεξνπνηνχλ ηηο πξνππάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα
ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη ην λφεκα ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε
εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ κε ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο αξηζκνχο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ. Οη καζεηέο δελ δηαζέηνπλ θαλέλα κέζν – εθηφο ηεο
απνκλεκφλεπζεο – γηα λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ θαλφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
(Θσκαΐδεο, 2007). Δμάιινπ, ζην λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα δηαθαίλεηαη ε δηάζεζε λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ λένη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφηεξα ηελ έλλνηα ηεο ε δξαζηεξηφηεηα είλαη µηα έλλνηα
θιεηδί γχξσ απφ ηελ νπνία δηαξζξψλνληαη ζρεδφλ φιεο νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο
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πξνζεγγίζεηο δξαζηεξηφηεηαο σο µηα έλλνηα θιεηδί γχξσ απφ ηελ νπνία δηαξζξψλνληαη
ζρεδφλ φιεο νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο . πσο κάιηζηα αλαθέξεηαη θαη ζηηο
αξρέο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά µηαο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαζθεπή λέαο γλψζεο, είλαη ηα παξαθάησ:
1) Ζ εθθψλεζε λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή ψζηε ν καζεηήο λα κπνξεί λα δηαβιέςεη ηε
κνξθή µηαο απάληεζεο ζην πξφβιεκα. Απηφ είλαη αλεμάξηεην ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα
πξνηείλεη ηε ζσζηή απάληεζε. Ζ απάληεζε, ζπρλά, δελ είλαη πξνθαλήο, αιιά µε βάζε
ηηο γλψζεηο ηνπ ν καζεηήο κπνξεί λα εκπιαθεί ζε µηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο δηεμφδνπ.
2) Πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί έλα πξφβιεκα απαηηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ε γλψζε πνπ
απνηειεί ην ηειηθφ πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο (είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο,
είηε µε ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηδάζθνληνο).
3) Σν δίθηπν ησλ εµπιεθνµέλσλ ελλνηψλ ζε µία δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα είλαη επξχ,
αιιά πάληα κέζα ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ.
4) Ζ δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα είλαη αξθεηά αλνηθηή ψζηε λα αθήλεη
πεξηζψξηα δηεξεχλεζεο θαη δηαδηθαζίεο δηαηζζεηηθήο πξνζέγγηζεο.
5) Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, µφλνη ηνπο ή ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, λα
δηαηππψλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ελδηάκεζεο πξνηάζεηο.
Ζ πινπνίεζε φκσο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηα
ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα παξνπζηάδεηαη σο ζρεηηθά πξνβιεκαηηθή, θαζψο ην
λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην (2007), πνπ αθηεξψλεη έλα θεθάιαην, ην έβδνκν, ζπλνιηθήο
έθηαζεο είθνζη ηεζζάξσλ ζειίδσλ (113-146), παξνπζηάδεηαη κηα ηκεκαηηθή θαη δηαθξηηή
ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
Δπνκέλσο, παξφιν πνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φρη
κφλν πψο γίλεηαη ε εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, αιιά θαη γηαηί γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
γίλεηαη, δειαδή ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ κε ηε βνήζεηα δξαζηεξηνηήησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα θπζηθά ή αξηζκεηηθά κνληέια (Θσκαΐδεο, 2007)
παξαηεξείηαη φηη ε εηζαγσγή ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θπζηθψλ
παξαδεηγκάησλ (ζεξκνθξαζία, χςνο). Γηα ηελ πξφζζεζε ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο
αχμεζεο θαη ηεο κείσζεο, ελψ γηα ηελ εξκελεία ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε
βνήζεηα πξνηχπνπ. Απηή ε πνηθηιφηεηα δεκηνπξγεί έλα λέν δηδαθηηθφ εκπφδην, θαζψο ε
έλλνηα ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπο δελ αληηκεησπίδεηαη σο κηα
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νιφηεηα, αιιά σο απνζπαζκαηηθά, δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ελφο φινπ πνπ δελ
ζπζρεηίδνληαη.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο : ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
5.1 Σν κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ
Σν κνληέιν πνπ πξνηείλνπκε εκείο είλαη ην εμήο:
Γαλεηδφκαζηε απφ ηε θπζηθή ην κνληέιν ηνπ αηφκνπ κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά θνξηίαπξσηφληα θαη ειεθηξφληα- αληφληα θαη θαηηφληα, θαη επί πιένλ ρξεζηκνπνηνχκαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο γηα λα ην παξνπζηάζνπκε. ε ζπκθσλία κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ
πεξηγξάθεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα δεκηνπξγήζεθε ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
«αξλεηηθνί αξηζκνί». Δπηιέρζεθε ε κνξθή ηεο λα είλαη κηα απηφλνκε εθαξκνγή ζε
δηαδηθηπαθφ

πεξηβάιινλ

δηαδηθηπαθήο

ηζηνζειίδαο,

επηδηψθνληαο

ηελ

επθνιία

πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο.
Γεδνκέλεο ηεο πξνυπάξρνπζαο επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο
θπζηθέο έλλνηεο, ζεσξείηαη φηη είλαη εχθνιν γηα ηνπο καζεηέο λα παξεηζθξήζνπλ ζηνλ
θφζκν ησλ ειεθηξηθά θνξηηζκέλσλ αηφκσλ θαη λα θαηαλνήζνπλ εχθνια ηνλ πξνζεκηθφ
θαλφλα πνπ παξαιιειίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο αιιειν-εμνπδεηέξσζεο αξλεηηθά θαη
ζεηηθά θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ αιιά θαη ηελ χπαξμεο ζσκαηηδίσλ κε κεδεληθφ θνξηίν.
Οη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηε δηελέξγεηα πξάμεσλ αληηκεησπίδνληαο ηνπο αξηζκνχο σο
ζχλνια αληφλησλ θαη θαηηφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, πξνρσξψληαο έηζη
ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξάμεσλ κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
5.2. Πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο
Εεηνχκελν ηεο έξεπλαο είλαη ε εκπέδσζε ηεο χπαξμεο ησλ αξλεηηθψλ
αξηζκψλ, ηεο δηάηαμήο ηνπο, ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ησλ αληηζηνίρσλ ηδηνηήησλ, κέζσ
ηνπ κνληέινπ ησλ ειεθηξνλίσλ- πξσηνλίσλ θαη θάλνληαο ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
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Σχόλιο [U1]: Γηαηί δηαδηθηπαθή ηξέρεη
θαη ζην δηαδίθηπν;

Μάζεκα 1ν: Ειζαγωγή ηων ακεπαίων απιθμών. Οι θεηικοί και οι απνηηικοί
απιθμοί - Έννοια ηων θεηικών και απνηηικών απιθμών.
Οη ζηφρνη, ε ζπδήηεζε – παξαθίλεζε θαη ε έθζεζε ησλ ελλνηψλ έγηλαλ ζχκθσλα κε ην
Α. Π (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα) πξνζηέζεθε θαη ζπδήηεζε-παξαθίλεζε.
χληνκε θαηαγξαθή ηεο ζπδήηεζεο – παξαθίλεζεο ζηε ηάμε
Δξψηεζε: Έρεηε αθνχζεη ή έρεηε δεη ζε πεξηνδηθά ή εθεκεξίδεο θιπ. γηα ζεηηθνχο ή
αξλεηηθνχο αξηζκνχο;
Απαληήζεηο
Μαζεηήο: θεπμοκπαζία είναι κάηω από ηο μηδέν ηπειρ βαθμούρ
Μαζήηξηα: όηαν έσοςμε ένα σπέορ είναι έναρ απνηηικόρ απιθμόρ
Μαζεηήο: μια ομάδα ποδοζθαίπος ζηο ππωηάθλημα πέηςσε ζςνολικά 40 γκολ και δέσηηκε
18 επομένωρ ο ζςνηελεζηήρ ηων ηεπμάηων είναι θεηικόρ, ενώ μια άλλη πέηςσε 30 γκολ και
δέσηηκε 42 επομένωρ ο ζςνηελεζηήρ ηων ηεπμάηων είναι απνηηικόρ
Ο θαζεγεηήο πξφηεηλε - παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ηα κνληέια:
ζεξκνκέηξνπ: ζεξκνθξαζία πάλσ ή θάησ απφ ην κεδέλ
αζαλζέξ: κεηαμχ νξφθσλ πάλσ ή θάησ ηνπ ηζνγείνπ
πςνκεηξηθήο δηαθνξάο: πάλσ - θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο
ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ.
επίζεο ηνπο θαλφλεο
ησλ νκφζεκσλ- εηεξφζεκσλ αξηζκψλ
ηνπ ζπλφινπ ησλ αθεξαίσλ.
Οη καζεηέο αζθήζεθαλ ζε:
Γξαζηεξηφηεηεο κε ηα παξαπάλσ κνληέια πνπ είραλ ζηφρν ηε δηαηζζεηηθή θαη εκπεηξηθή
εκπέδσζε, ηεο έλλνηαο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη ηεο αλάγθεο εηζαγσγήο ηνπο ζηα
κεγέζε πνπ επηδέρνληαη αληίζεζε.
αζθήζεηο:
ζπκπιήξσζεο θελνχ, ζπκπιήξσζεο απαληήζεσλ (ζσζηφ ή ιάζνο)
δηάθξηζεο ησλ ζεηηθψλ απφ ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο, δηάθξηζεο νµφζεµσλ θαη
εηεξφζεµσλ αξηζκψλ, ρξήζεο αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
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Δξγαζία γηα ην ζπίηη: επαλάιεςε ησλ παξαπάλσ
Μάζεκα 2ν: Απόλςηη ηιμή ακεπαίος- Ανηίθεηοι ακέπαιοι- Σύγκπιζη ακεπαίων –
εςθεία ηων ακεπαίων
Οη ζηφρνη είλαη ηνπ Α.Π, δειαδή νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ:
Να ηνπνζεηνχλ ηνπο αθεξαίνπο πάλσ ζηνλ άμνλα
Να βξίζθνπλ ηνπο αθεξαίνπο πνπ παξηζηάλνπλ ηα δηάθνξα ζεκεία ελφο άμνλα.
Να κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηελ απφιπηε ηηκή ελφο αθεξαίνπ
Να γλσξίδνπλ φηη ε απφιπηε ηηκή ελφο αθεξαίνπ παξηζηάλεη ζηνλ άμνλα ηελ απφζηαζε
ηνπ αθεξαίνπ απφ ην κεδέλ
Να γλσξίδνπλ ηη είλαη αληίζεηνη αθέξαηνη θαη φηη δχν αληίζεηνη αθέξαηνη παξηζηάλνληαη
πάλσ ζηνλ άμνλα µε δχν ζεκεία πνπ απέρνπλ εμίζνπ απφ ηελ αξρή, δειαδή είλαη
ζπµµεηξηθά σο πξνο ην κεδέλ
Να ζπγθξίλνπλ δχν αθέξαηνπο αξηζκνχο
Να δηαηάζζνπλ δπν ή πεξηζζφηεξνπο αθέξαηνπο απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην κεγαιχηεξν
θαη αληηζηξφθσο.
Ο θαζεγεηήο πξφηεηλε - παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν
ηε δηαηζζεηηθή θαη εκπεηξηθή εκπέδσζε θαη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο:
ηεο απφζηαζεο δχν ζεκείσλ ηνπ άμνλα ησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ
ησλ αληηζέησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ θαη
ηεο δηάηαμεο ησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ
ηεο επζείαο ησλ αθεξαίσλ.
Οη καζεηέο αζθήζεθαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα βξίζθνπλ µε αθξίβεηα ή µε
πξνζέγγηζε, ηνλ αθέξαην πνπ αvηηζηoηρεί ζε έλα ζεκείν ηνπ άμνλα, λα αλαγλσξίδνπλ
πνηα είλαη ε ζρεηηθή ζέζε ζηνλ άμνλα ησλ αληηζέησλ αθεξαίσλ, λα ζπγθξίλνπλ δχν
αθέξαηνπο, ζρεηηθά µε ηε ζέζε ζηνλ άμνλα, θαη λα δηαηάζζνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνπο
αθεξαίνπο.
Οη αζθήζεηο θαη ε εξγαζία γηα ην ζπίηη έγηλαλ απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην
Μάζεκα 3ν: ππόζθεζη ακεπαίων (ζηο επγαζηήπιο)
Δηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ
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ηφρνη:
Καηαλφεζε ηνπ θαλφλα ηεο πξφζζεζεο ησλ αθεξαίσλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ βάζεη
ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ.
Παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ησλ ειεθηξνλίσλ – πξσηνλίσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ.
(θάδνο κε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία, εηζαγσγή θνξηίνπ ζηνλ θάδν
αληηζηνηρεί ζηελ πξφζζεζε, εμαγσγή θνξηίνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθαίξεζε θαη
αιιειεμνπδεηέξσζε ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ κνλαδηαίνπ θνξηίνπ. (δίλνπλ άζξνηζκα
κεδέλ)).
Δικόνα 9

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ηέζεθαλ ηα αθφινπζα ηέζζεξα
πξνβιήκαηα:
Πξφβιεκα 1
ηνλ θάδν έρσ δπν ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Πξνζζέησ άιια ηξία ζεηηθά ειεθηξηθά
θνξηία. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
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Πξφβιεκα 2
ηνλ θάδν έρσ ηξία αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Πξνζζέησ άιιν έλα αξλεηηθφ
ειεθηξηθφ θνξηίν. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 3
ηνλ θάδν έρσ ηέζζεξα ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Πξνζζέησ άιια δχν αξλεηηθά
ειεθηξηθά θνξηία. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 4
ηνλ θάδν έρσ πέληε αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Πξνζζέησ άιια ηξία ζεηηθά ειεθηξηθά
θνξηία. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
πνπ πεξηιακβάλνπλ φπσο θαίλεηαη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο: πξφζζεζε δχν ζεηηθψλ,
πξφζζεζε δπν αξλεηηθψλ, πξφζζεζε ζεηηθνχ κε αξλεηηθφ κε απνιχησο κεγαιχηεξν ηνλ
ζεηηθφ, πξφζζεζε ζεηηθνχ κε αξλεηηθφ κε απνιχησο κεγαιχηεξν ηνλ αξλεηηθφ.
Ο θαζεγεηήο πξνέηξεςε ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ην 1ν πξφβιεκα, λα δνπλ
ζηελ νζφλε ην κνληέιν – θάδν, ηα θνξηία κέζα θαη έμσ απφ ηνλ θάδν, ην θάησ κέξνο ηεο
νζφλεο (φπνπ ππήξρε ρψξνο γηα καζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο) θαη θαηφπηλ κε
ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή έγηλαλ ηα παξαθάησ βήκαηα.
Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ: φινη νη καζεηέο
ήηαλ ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ηνπο δεηήζεθαλ
ρσξίο θακηά δπζθνιία.
Πξψην βήκα: ν καζεηήο κεηαηξέπεη ηηο ιέμεηο ζε ζχκβνια (πξψην κέξνο ηεο ηζφηεηαο),
θαηφπηλ θιηθ ζην ζπλέρεηα.
Γεχηεξν βήκα: ν καζεηήο θάλεη ην πείξακα
Σξίην βήκα: ν καζεηήο εξκελεχνληαο ηα θνξηία πνπ απνκέλνπλ ζηνλ θάδν γξάθεη ην
απνηέιεζκα (δεχηεξν κέξνο ηεο ηζφηεηαο ), θιηθ ζην έιεγρνο
Οη καζεηέο κε ζρεηηθή επθνιία έιπζαλ ηα πξνβιήκαηα.
πδήηεζε ζηελ ηάμε: νη καζεηέο παξαηήξεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο
φηη γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ 1,2 (φπνπ ηα ειεθηξηθά θνξηία είλαη νκφζεκα) πσο ηα
νκφζεκα θνξηία πνπ κπαίλνπλ ζηνλ θάδν πξνζηίζεληαη ζηα ήδε ππάξρνληα θαη ην ηειηθφ
απνηέιεζκα είλαη απηφ ησλ θνξηίσλ πνπ βιέπνπκε ζηνλ θάδν, ελψ θαηά ηελ ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ

3,4

(φπνπ

ηα

ειεθηξηθά

θνξηία

είλαη

εηεξφζεκα)

γίλεηαη

ε

αιιειεμνπδεηέξσζε ησλ ίζσλ θαη αληηζέησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ θαη ζην θάδν κέλνπλ
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ηα ππφινηπα θνξηία ηνπ απνιχησο κεγαιχηεξνπ αθεξαίνπ πνπ είλαη θαη ην απνηέιεζκα
ηεο ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
Φχιια εξγαζίαο: δφζεθαλ θσηνηππίεο ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά, νη νπνίεο είραλ
ηα πξνβιήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ήδε ιχζακε, αζθήζεηο γηα
ιχζε, θαζψο θαη εξψηεκα δηαηχπσζεο θαλφλα γηα ηελ πξφζζεζε ησλ αθεξαίσλ. Οη
αζθήζεηο πεξηείραλ κηθξνχο αξηζκνχο γηα λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ρεηξίδνληαη κε
επθνιία ηελ πξάμε απηή θαζεαπηή θαη λα αθνινπζνχλ λνεηηθά ηελ ίδηα πνξεία ζθέςεσλ
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ήδε έιπζαλ.
Γηαηχπσζε ηνπ θαλφλα:
Δηζαγσγηθή παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηηεινχκελε πξάμε θαη ην
ηειηθφ πξφζεκν. Δδψ ππήξμε θάπνηα δπζθνιία ζηε δηαηχπσζε ηνπ θαλφλα. Ζ δπζθνιία
ήηαλ θαηά θχξην ιφγν γισζζηθήο δηαηχπσζεο. Οη καζεηέο δειαδή απηφ πνπ είραλ
μεθαζαξίζεη ζην κπαιφ ηνπο σο ξνπηίλα δελ κπνξνχζαλ εχθνια λα ην δηαηππψζνπλ
πξνθνξηθά θαη γξαπηά θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ ηνπο ήηαλ εχθνιν λα νξίζνπλ ηππηθφ
θαλφλα (α+β, α+(-β), θιπ.). Υξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ
επηζεκνπνίεζε ηνπ θαλφλα.
ηελ εξγαζία γηα ην ζπίηη, ηέζεθαλ εθηειεζηέεο πξάμεηο κε κεγάινπο απηή ηελ
θνξά αξηζκνχο κε ηελ πξνζδνθία λα επηηχρνπλ νη καζεηέο ηελ κεηάβαζε απφ ηελ ρξήζε
ηνπ κνληέινπ ζε ρξήζε ηνπ θαλφλα.
Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο γηα ηε ιχζε ησλ αζθήζεσλ πνπ
ηνπο δφζεθαλ ζηα θχιια εξγαζίαο είλαη νη εμήο:
1. ηνπο νκφζεκνπο πξνζηίζεληαη φια ηα θνξηία, ζηνπο εηεξφζεκνπο γίλεηαη
εμνπδεηέξσζε ησλ κηθξφηεξσλ θνξηίσλ - αξηζκψλ θαη κέλεη ε δηαθνξά κεγαιχηεξνπ απφ
ην κηθξφηεξν.
2. Παξαηήξεζε ησλ πξνβιεκάησλ-αζθήζεσλ πνπ ήδε έιπζαλ.
Μάζεκα 4ν: Ειζαγωγή ηος ζςνόλος ηων πηηών απιθμών, ηηρ ππόζθεζηρ ηοςρ, ηιρ
ιδιόηηηερ ηηρ ππόζθεζηρ και ηο οπθογώνιο ζύζηημα ζςνηεηαγμένων.
ηφρνη φπσο ηνπ Α.Π: νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ: λα θαηαλννχλ ην ζχλνιν ησλ
ξεηψλ ζαλ επέθηαζε ησλ ζπλφινπ ησλ αθεξαίσλ, ηηο ηδηφηεηεο ηεο πξφζζεζεο, λα
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παξηζηάλνπλ έλα δεχγνο ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ ζην νξζνγψλην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ
θαη αληηζηξφθσο.
Ο θαζεγεηήο παξνπζίαζε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο θαη έθαλε αλαθνξά ζηελ
θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ζπλεηζθνξά ηνπ Καξηέζηνπ (Descartes, 1596-1650) κε ηελ
πεξίθεκε Αλαιπηηθή Γεσκεηξία ηνπ (La Geometrie ).
Οη καζεηέο αζθήζεθαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο - αζθήζεηο πνπ αθνξνχζαλ

ηα

παξαπάλσ θαη θπξίσο ζην νξζνγψλην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.
Ζ εξγαζία γηα ην ζπίηη επαλαιάκβαλε θαη εκπέδσλε ηα παξαπάλσ.
Μάζεκα 5ν: αθαίπεζη ακεπαίων (ζηο επγαζηήπιο)
ηφρνη:
Καηαλφεζε ηνπ θαλφλα ηεο αθαίξεζεο ησλ αθεξαίσλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ βάζεη
ηνπ κνληέινπ ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ πξσηνλίσλ.
ηνπο καζεηέο ηέζεθαλ ηέζζεξα πξνβιήκαηα:
Πξφβιεκα 1
ηνλ θάδν έρσ ηξία ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Αθαηξψ δχν ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 2
ηνλ θάδν έρσ δχν ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Αθαηξψ ηέζζεξα αξλεηηθά ειεθηξηθά
θνξηία. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 3
ηνλ θάδν έρσ δχν αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Αθαηξψ ηέζζεξα αξλεηηθά ειεθηξηθά
θνξηία. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 4
ηνλ θάδν έρσ πέληε αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Αθαηξψ ηξία ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
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πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο: αθαίξεζε δχν νκνζήκσλ κε
απνιχησο κεγαιχηεξν ηνλ κεησηέν, αθαίξεζε δπν νκνζήκσλ κε απνιχησο κεγαιχηεξν
ηνλ αθαηξεηέν,

αθαίξεζε δχν εηεξνζήκσλ κε απνιχησο κεγαιχηεξν ηνλ κεησηέν,

αθαίξεζε δπν εηεξνζήκσλ κε απνιχησο κεγαιχηεξν ηνλ αθαηξεηέν.
ην 1ν πξφβιεκα πεξίπησζε αθαίξεζεο δχν νκνζήκσλ κε απνιχησο
κεγαιχηεξν ηνλ κεησηέν νη καζεηέο εμνηθεησκέλνη ήδε κε ην κνληέιν θαη ηε δηαδηθαζία
ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξφζζεζεο (3ε ψξα) αληαπνθξίζεθαλ θαζνιηθά.
ην 2ν πξφβιεκα πεξίπησζε αθαίξεζεο δχν εηεξνζήκσλ κε απνιχησο
κεγαιχηεξν ηνλ κεησηέν ν θαζεγεηήο πξνέηξεςε ηνπο καζεηέο λα κελ βηαζηνχλ θαη κεηά
ην πξψην βήκα (Πξψην βήκα: ν καζεηήο κεηαηξέπεη ηηο ιέμεηο ζε ζχκβνια (πξψην κέξνο
ηεο ηζφηεηαο, θιηθ ζην ζπλέρεηα) λα θάλνπλ κηα ζπδήηεζε). (Δηθφλεο 15,16,..,19)
Δικόνα 10

ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ε απνξία πνπ ηέζεθε ήηαλ πψο βγάδνπκε απφ ηνλ
θάδν θάηη πνπ δελ ππάξρεη. Βέβαηα νη δχν νκάδεο πνπ ήδε άλνημαλ ην θνπηί κε ηελ
έλδεημε κεδέλ αληηιεθζήθαλ ηελ εξκελεία ηνπ κεδελφο θαη απήληεζαλ θάλνληαο θιηθ
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ζην ζάθν. Γαλεηδφκελνη ειεθηξηθά θνξηία ηα βάδνπκε ζηνλ θάδν θαη ζπλερίδνπκε ηε
δηαδηθαζία ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
ηελ ζπλέρεηα νη καζεηέο κε ζρεηηθή επθνιία έιπζαλ ηα πξνβιήκαηα 3,4.
Φχιια εξγαζίαο: δφζεθαλ θσηνηππίεο ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά, νη νπνίεο είραλ ηα
πξνβιήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ήδε ιχζακε, αζθήζεηο γηα
ιχζε , θαζψο θαη εξψηεκα δηαηχπσζεο ηνπ θαλφλα ηεο αθαίξεζεο ησλ αθεξαίσλ.
πδήηεζε
πδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ην ηη παξαηήξεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ.
Υξήζε ηνπ κεδελφο: ζην δεχηεξν πξφβιεκα δαλεηδφκαζηε ηφζα ζεηηθά θαη ηφζα
αξλεηηθά θνξηία φζα θαη ν αθαηξεηένο ελψ ζην ηξίην φζα ρξεηαδφκαζηε.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δχν καζεηέο αλέθεξαλ ηελ ιέμε πξφζζεζε ρσξίο φκσο λα
δψζνπλ άιιε εμήγεζε.
Γηαηχπσζε ηνπ θαλφλα
Δηζαγσγηθή παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληα λα δνχκε ηη πξάμε θάλνπκε θαη ηη πξφζεκν
βάδνπκε, θαη επηζεκνπνίεζε ηνπ θαλφλα. ηελ δηαηχπσζε ηνπ θαλφλα ππήξμε κεγάιε
δπζθνιία.
Δξγαζία γηα ην ζπίηη : αζθήζεηο – Γξαζηεξηφηεηεο φπσο νη παξαπάλσ.
ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο γηα ηελ ιχζε ησλ αζθήζεσλ πνπ
ηνπο δφζεθαλ ζηα θχιια εξγαζίαο:
1. ηαλ αθαηξνχκε νκφζεκνπο θαη ν κεησηένο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αθαηξεηένπ
θάλνπκε αθαίξεζε θαη βάδνπκε ην πξφζεκν ηνπ κεησηένπ.
2. ηαλ αθαηξνχκε νκφζεκνπο θαη ν κεησηένο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αθαηξεηένπ γηα ην
δαλεηζκφ εξκελεχνπκε ην κεδέλ πρ δαλεηδφκαζηε ηφζα φζα καο ιείπνπλ βγάδνπκε απηά
πνπ καο δεηά ην πξφβιεκα θαη αλ απηά πνπ κέλνπλ είλαη νκφζεκα έρνπκε ην ηειηθφ
απνηέιεζκα ή αλ απηά πνπ κέλνπλ είλαη εηεξφζεκα γίλεηαη εμνπδεηέξσζε θαη απηά πνπ
κέλνπλ ζην ηέινο είλαη θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
Μάζεκα 6ν: αθαίπεζη πηηών απιθμών
ηφρνη φπσο ηνπ Α.Π.
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Οη καζεηέο εθηέζεθαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ ζαλ ζηφρν ηε δηαηζζεηηθή θαη
εκπεηξηθή εκπέδσζε θαη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξάο ησλ ξεηψλ αξηζκψλ θαη
ηεο αλάπηπμεο ηεο δεμηφηεηαο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο.
ηε ζπλέρεηα, αξρίδνληαο κε αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο απαληήζεσλ ζσζηνχ ή ιάζνπο
πξνρσξήζακε ζηελ εχξεζε ηεο δηαθνξάο δχν ξεηψλ αξηζκψλ κε απμαλφκελν βαζκφ
δπζθνιίαο.
Δξγαζία γηα ην ζπίηη: αζθήζεηο – δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη παξαπάλσ.
Μάζεκα 7ν: πολλαπλαζιαζμόρ ακεπαίων (ζηο επγαζηήπιο)
ηφρνη
Καηαλφεζε ηνπ θαλφλα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ αθεξαίσλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ
βάζεη ηνπ κνληέινπ ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ πξσηνλίσλ.
ηνπο καζεηέο ηέζεθαλ ηέζζεξα πξνβιήκαηα :
Πξφβιεκα 1
Βάδνπκε ζηνλ θάδν ηξεηο δπάδεο ησλ δχν ζεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 2
Βάδνπκε ζηνλ θάδν ηξεηο δπάδεο ησλ δχν αξλεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 3
Βγάδνπκε απφ ηνλ θάδν ηξεηο δπάδεο ησλ δχν ζεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 4
Βγάδνπκε απφ ηνλ θάδν ηξεηο δπάδεο ησλ δχν αξλεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο: πνιιαπιαζηαζκφο

δχν ζεηηθψλ,

πνιιαπιαζηαζκφο δχν αξλεηηθψλ, πνιιαπιαζηαζκφο ζεηηθνχ κε αξλεηηθφ θαη
πνιιαπιαζηαζκφο αξλεηηθνχ κε ζεηηθφ.
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Θεσξήζεθε ζθφπηκε ε ππελζχκηζε ηνπ κνληέινπ ησλ ειεθηξνλίσλ –
πξσηνλίσλ δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε καζεκαηηθνπνίεζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ πνιιαπιαζηαζκφ.
Ο

θαζεγεηήο

κέζα

απφ

ζπδήηεζε

εμήγεζε

ζηνπο

καζεηέο

πσο

καζεκαηηθνπνηνχληαη εθθξάζεηο φπσο: βάδσ ζηνλ θάδν δχν ηξηάδεο ζεηηθψλ ειεθηξηθψλ
θνξηίσλ ή βγάδσ απφ ηνλ θάδν δχν ηξηάδεο ζεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. (Δηθφλεο
20,21..,24)
Δικόνα 11

Σν 1ν πξφβιεκα πεξίπησζε πνιιαπιαζηαζκνχ

δχν ζεηηθψλ νη καζεηέο ην

ν

έιπζαλ θαζνιηθά. ην 2 πξφβιεκα πεξίπησζε πνιιαπιαζηαζκνχ ζεηηθνχ κε αξλεηηθφ
νη καζεηέο εμνηθεησκέλνη κε ηελ εξκελεία ηνπ κεδελφο αληαπνθξίζεθαλ. Σν ίδην έγηλε
θαη ζηα άιια δχν πξνβιήκαηα.
Φχιια εξγαζίαο: δφζεθαλ θσηνηππίεο ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά, νη νπνίεο είραλ
ηα πξνβιήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ήδε ιχζακε, αζθήζεηο γηα
ιχζε, θαζψο θαη εξψηεκα δηαηχπσζεο ηνπ θαλφλα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ αθεξαίσλ.
πδήηεζε
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πδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηη παξαηήξεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ – αζθήζεσλ. Οη καζεηέο παξαηήξεζαλ φηη θάλνπκε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ
αξηζκψλ θαη επηθεληξψζεθαλ ζηε δηάθξηζε νκνζήκσλ – εηεξνζήκσλ φζν αθνξά ην
πξφζεκν.
Γηαηχπσζε ηνπ θαλφλα
Δηζαγσγηθή παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληα λα δνχκε ηη πξάμε θάλνπκε θαη ηη πξφζεκν
βάδνπκε. Δδψ νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ, έγηλε απφ ηνλ θαζεγεηή ε επηζεκνπνίεζε
ηνπ θαλφλα.
Δξγαζία γηα ην ζπίηη: αζθήζεηο – δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη παξαπάλσ
ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο γηα ηελ ιχζε ησλ αζθήζεσλ πνπ
ηνπο δφζεθαλ ζηα θχιια εξγαζίαο:
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ

δχν ζεηηθψλ ή ζεηηθνχ κε αξλεηηθφ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ

καζεκαηηθνπνίεζε ησλ εθθξάζεσλ θαη ην απνηέιεζκα είλαη ίζν κε ηα θνξηία κέλνπλ
ηειηθά ζηνλ θάδν.
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ δχν αξλεηηθψλ ή αξλεηηθνχ κε ζεηηθφ αθνχ εξκελεχζνπλ ην
κεδέλ θαη δαλεηζηνχλ ηφζα θνξηία φζα ηνπο ρξεηάδνληαη θαζψο θαη ηα αληίζεηά ηνπο
βγάδνπλ απηά πνπ ηνπο ππαγνξεχεη ην πξφβιεκα θαη ην απνηέιεζκα είλαη απηφ φζα θαη
ηα θνξηία πνπ κέλνπλ ζηνλ θάδν.
Οη καζεηέο παξαηεξνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ήδε έιπζαλ απφ ηα θχιια εξγαζίαο θαη
θάλνπλ ηε δηάθξηζε νκνζήκσλ – εηεξνζήκσλ.
Μάζεκα 8ν: πολλαπλαζιαζμόρ πηηών απιθμών, Ιδιόηηηερ ηος πολλαπλαζιαζμού.
ηφρνη φπσο Α.Π.
Οη καζεηέο αζθήζεθαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ ζηφρν ηε δηαηζζεηηθή θαη εκπεηξηθή
εκπέδσζε θαη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ γηλνκέλνπ δχν ξεηψλ αξηζκψλ θαη ηεο
αλάπηπμεο ηεο δεμηφηεηαο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ, κέζα απφ ηε ιχζε πξαθηηθψλ
πξνβιεκάησλ, ε νπνία απαηηεί ηε ρξήζε ησλ πξφζεκσλ ησλ ξεηψλ αξηζκψλ.
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ηελ ζπλέρεηα δφζεθαλ αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ, εχξεζεο ηνπ γηλνκέλνπ δχν
ξεηψλ αξηζκψλ, εθαξκνγήο ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο θαη εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα ησλ
πξφζεκσλ ζε γηλφκελν πνιιψλ παξαγφλησλ.
Δξγαζία γηα ην ζπίηη: αζθήζεηο – δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη παξαπάλσ.
Μάζεκα 9ν : διαίπεζη ακεπαίων
ηφρνη
Καηαλφεζε ηνπ θαλφλα ηεο δηαίξεζεο ησλ αθεξαίσλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ
βάζεη ηνπ αληηζηξφθνπ ζηνηρείνπ.
Ο θαζεγεηήο ππελζχκηζε ζηνπο καζεηέο ηελ έλλνηα ηνπ αληηζηξφθνπ θαη φηη ε
δηαίξεζε ησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ νξίδεηαη σο πνιιαπιαζηαζκφο κε ηνλ αληίζηξνθν ηνπ
δηαηξέηε επί ηνλ δηαηξεηέν, κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζπκθσλήζεθε φηη
ηζρχνπλ νη ίδηνη θαλφλεο κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ.
π.ρ

8:4=

επνκέλσο:

8
1
=8.
4
4

(- 8) : 4 =

(8)
1
= (-8) . = - 2
4
4

Οη καζεηέο αζθήζεθαλ ζε αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ θαη
εχξεζεο ηνπ πειίθνπ δπν αθεξαίσλ.
Δξγαζία γηα ην ζπίηη: αζθήζεηο – δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη παξαπάλσ.
5.3 Πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ
Σν πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο ρξεζηκνπνηεί ηηο Νέεο Σερλνινγίεο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ
ηερλνινγία Web 2.0 αλαξηήζακε ηελ εθαξκνγή ζε κηα ηζηνζειίδα δηαδηθηχνπ, έηζη ψζηε
λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκε απφ νπνηνλδήπνηε δηαζέηεη κηα δηαδηθηπαθή ζχλδεζε.
Απαηηείηαη ινηπφλ ην ζρνιείν λα έρεη απιψο πξφζβαζε ζην δηαδχθηην. Ζ εθαξκνγή
ρξεζηκνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ XML κε δπλαηφηεηεο
ελζσκάησζεο αιιειεπηδξαζηηθψλ επηθαλεηψλ Flash.
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Δπηπιένλ, επηιέρζεθε ε αλάπηπμε ηεο δηεπηθάλεηαο αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε
θαη πξνγξάκκαηνο λα αλαπηπρζεί ζε ηξεηο άμνλεο: νξηδφληηα, θάζεηα θαη πεξηερφκελν.
ηνλ νξηδφληην άμνλα θαη ζηελ θνξπθή ηεο ηζηνζειίδαο ζε παξάηαμε παξνπζηάδνληαη νη
θαξηέιεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ ηεο εθαξκνγήο (εηζαγσγή, πξφζζεζε, αθαίξεζε,
πνιιαπιαζηαζκφο), αληηπξνζσπεχνληαο νπζηαζηηθά θαη ηα ηέζζεξα πξννδεπηηθά βήκαηα
πνπ αθνινπζεί θαλείο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ. Ο θάζεηνο άμνλαο
αληηπξνζσπεχεη ηηο ππνελφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ελφηεηα-πξάμε, φληαο
νπζηαζηηθά νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα επηδνζεί ν καζεηήο έηζη
ψζηε λα θαηαλνήζεη ηηο πξάμεηο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ εηζαγσγηθή θαξηέια «Δηζαγσγή» παξνπζηάδεηαη ην
κνληέιν ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ, βαζηζκέλν ζηηο έλλνηεο ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ
πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ θαη λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ
ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή, αιιά θαη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο.
Παξάιιεια, εηζάγεη ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο εηθνληθά θαη ιεθηηθά (+ =
πξσηφλην, - = ειεθηξφλην) έηζη ψζηε νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ
εμέιημε ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη θαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ησλ
αξλεηηθψλ αξηζκψλ, νη νπνίεο ήδε έρνπλ δηδαρζεί απφ ηνλ θαζεγεηή.
Μεηά απφ απηή ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα ν καζεηήο επηιέγεη ηε δεχηεξε ελφηεηα
«Πξφζζεζε», φπνπ εηζάγνληαη νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν
καζεηήο, επηιέγνληάο ηηο απφ ηνλ θάζεην δεμηά άμνλα. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο
ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ αξηζκψλ απφ
πξσηφληα θαη ειεθηξφληα, αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ν καζεηήο ζε πξψην ζηάδην δηαβάδεη ην
εθάζηνηε πξφβιεκα, θαη κεηά εθαξκφδεη ηελ πξνζζήθε ησλ πξσηνλίσλ αξρηθά θαη ησλ
ειεθηξνλίσλ αξγφηεξα, κεηαθηλψληαο ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα απφ έλαλ
εμσηεξηθφ ζσξφ ζην εζσηεξηθφ ελφο θάδνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ρψξν φπνπ γίλνληαη
νη πξάμεηο. Με ηελ πξννδεπηηθή απηή δηαδηθαζία ν καζεηήο πξνρσξά ζηελ θαηαλφεζε
ηεο πξφζζεζεο ησλ πξνζεκαζκέλσλ αξηζκψλ. Μάιηζηα, ε εθαξκνγή πξνρσξά έλα βήκα
παξαπάλσ, νδεγψληαο απφ ηελ νπηηθνπνηεκέλε κνληεινπνηεκέλε γλψζε ζηελ αληίζηνηρε
καζεκαηηθή,

πξνηξέπνληαο

ην

καζεηή

κεηά

απφ

ηελ

παξαθνινχζεζε

ηεο

εηθνλνπνηεκέλεο πξάμεο λα γξάςεη θαη ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή, ηαπηνρξφλσο
ειέγρνληαο αλ ε καζεκαηηθνπνίεζε είλαη ε ζσζηή.
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Ζ ίδηα ινγηθή δηαηξέρεη θαη ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο-πξάμεηο ηεο εθαξκνγήο,
φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη πξννδεπηηθά λα αληηκεησπίζεη έλα πξφβιεκα, λα δεη ηελ νπηηθή
–κέζσ ηνπ κνληέινπ ειεθηξνλίσλ-πξσηνλίσλ- επίιπζή ηνπ θαη αθνινχζσο λα
πξνρσξήζεη ζηε καζεκαηηθή απνηχπσζή ηνπ, κέζα απφ ηέζζεξα πξνβιήκαηα γηα θάζε
πξάμε.
Γηα λα ειέγμεη εάλ φλησο νη καζεηέο έρνπλ θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ, ε εθαξκνγή πξνηείλεη ζην ηέινο λα
επηιχζεη ν καζεηήο έλα θχιιν εξγαζίαο, ζε κνξθή word, ην νπνίν θαη παξαδίδεη ζηνλ
θαζεγεηή. ην ηειηθφ απηφ θχιιν εξγαζίαο, επηρεηξείηαη ε αλαθαιππηηθή δηαδηθαζία
γλψζεο, θαζψο ν καζεηήο θαιείηαη κε βάζε ηα φζα πξνεγνπκέλσο είδε δηακέζνπ ηεο
εθαξκνγήο λα εμάγεη ηνπο θαλφλεο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηηο πξάμεηο ησλ αξλεηηθψλ
αξηζκψλ.
5.4 Μεζνδνινγία έξεπλαο
Ζ έξεπλα έγηλε ζηε θχδξα, κηα επαξρηαθή πφιε ηνπ Ν. Πέιιαο κε πιεζπζκφ
εκηαγξνηηθφ, παίξλνληαο σο πεηξακαηηθή νκάδα (Π.Ο) έλα ηκήκα 1εο ηάμεο ηνπ 2νπ
Γπκλαζίνπ, 54 καζεηψλ,13 ρξφλσλ θαη σο νκάδα ειέγρνπ(Ο.Δ) έλα άιιν ηκήκα 1εο
ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ (52 καζεηέο 13 ρξφλσλ). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε δηδαζθαιία
ησλ αξλεηηθψλ έγηλε κε ην ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα.
ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο έγηλε ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο θαη ησλ
πξάμεσλ ησλ πξνζεκαζκέλσλ αξηζκψλ ζε ελλέα (9) καζήκαηα, γηα θάζε κάζεκα
ρξεηάζηεθε κηα δηδαθηηθή ψξα, εθηφο απφ ην δεχηεξν κάζεκα ην νπνίν απαίηεζε δπν
δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ εηζαγσγή ηνπ θαλφλα ησλ πξάμεσλ ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο
θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ (κάζεκα 3ν, 5ν, 7ν αληίζηνηρα), έγηλαλ ζην εξγαζηήξην ηεο
πιεξνθνξηθήο κε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ηα ππφινηπα έμη (6) καζήκαηα έγηλαλ ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ. Σν εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο έρεη ελλέα
ππνινγηζηέο, ζε θάζε ππνινγηζηή εξγάδνληαλ ηξεηο καζεηέο. Σα καζήκαηα πνπ έγηλαλ
ζην εξγαζηήξην ηα δίδαμε ν γξάθσλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ν θαζεγεηήο ησλ
καζεκαηηθψλ ησλ καζεηψλ ζπκκεηείρε σο αθξναηήο, ελψ ηα καζήκαηα πνπ έγηλαλ ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηα δίδαμε ν θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ κε βάζε ην ηζρχνλ
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αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ν γξάθσλ ζπκκεηείρε σο αθξναηήο. Ζ δηδαζθαιία ησλ
αξλεηηθψλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα έγηλε φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη κε ζπδήηεζε θαη
ρξήζε κνληέισλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν θαη γηα ηηο κεηαμχ ηνπο πξάμεηο
ρξεζηκνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθφ δηαδηθηπαθφ κέζν. Ζ νκάδα ειέγρνπ δηδάρζεθε ηνπο
αξλεηηθνχο πξνθαλψο ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη κε βάζε ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ πνπ
αθνξνχζαλ ηελ εηζαγσγή ηνπ θαλφλα ησλ πξνζήκσλ, κεηά ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη πξηλ
ηελ δηαηχπσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θαλφλα ηέζεθαλ ηξία θχιια εξγαζίαο, έλα αλά πξάμε
θαη κε 4 αζθήζεηο ην θαζέλα πξνο επίιπζε, νη νπνίεο έρνπλ κεηξεζεί θαη θαηαγξαθεί.
Έλα κήλα κεηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν
νκάδσλ ηέζεθαλ πξνο ιχζε ηεζη (test) πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε εκπεδσζείζα γλψζε.
Σα ηεζη (test) ήηαλ ίδηαο ζχλζεζεο κε ηα θχιια εξγαζίαο.
Καη ζηηο δπν νκάδεο δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε:
Σελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε
Σελ εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
Σελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο
Δπί πιένλ, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα κφλνλ δφζεθε θαη δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε Ζ/Τ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6Ο: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
6.1. Απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο
δηδαζθαιίαο
Πίνακαρ 1
πλνιηθή επηηπρία
Αζθήζεηο

Πεηξακαηηθή Οκάδα

Άζθεζε 1

49(94%)

Άζθεζε 2

50(96%)

Άζθεζε 3

48(92%)

Άζθεζε 4

52(100%)

χλνιν

Αζθήζεσλ

-

Μέζνο

ξνο

(96%)

Δπηηπρίαο
Δπίδνζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο Πξφζζεζε
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 1 ζηελ πξφζζεζε: 49(94%) καζεηέο έιπζαλ ηελ
άζθεζε 1, 50(96%) καζεηέο

έιπζαλ ηελ άζθεζε 2, 48(92%) καζεηέο έιπζαλ ηελ

άζθεζε 3, 52(100%) καζεηέο έιπζαλ ηελ άζθεζε 4.
Πίνακαρ 2
Αζθήζεηο

πλνιηθή επηηπρία
Πεηξακαηηθή Οκάδα

Άζθεζε 1

32(60%)

Άζθεζε 2

34(64%)

Άζθεζε 3

41(77%)

Άζθεζε 4

28(53%)

χλνιν

Αζθήζεσλ

-

Μέζνο

ξνο

(64%)

Δπηηπρίαο
Δπίδνζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο –
Αθαίξεζε
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πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 2 ζηελ αθαίξεζε: 32(60%) καζεηέο έιπζαλ ηελ
άζθεζε 1, 34(64%) καζεηέο έιπζαλ ηελ άζθεζε 2, 41(77%) καζεηέο έιπζαλ ηελ
άζθεζε 3, 28(53%) καζεηέο έιπζαλ ηελ άζθεζε 4 (πίλαθαο 2, δηάγξακκα 2).
Πίνακαρ 3
πλνιηθή επηηπρία

Αζθήζεηο

Πεηξακαηηθή Οκάδα
Άζθεζε 1

41(82%)

Άζθεζε 2

30(60%)

Άζθεζε 3

46(92%)

Άζθεζε 4

29(58%)

χλνιν

Αζθήζεσλ

-

Μέζνο

ξνο

.(73%)

Δπηηπρίαο
Δπίδνζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο Πνιιαπιαζηαζκφο
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 3 ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ: 41(82%) καζεηέο έιπζαλ ηελ
άζθεζε 1, 30(60%) καζεηέο

έιπζαλ ηελ άζθεζε 2, 46(92%) καζεηέο έιπζαλ ηελ

άζθεζε 3, 29(58%) καζεηέο έιπζαλ ηελ άζθεζε 4.

Διάγραμμα 1
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Πολλαπλαζιαζμός

Δπίδνζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο –
Πξφζζεζε –Αθαίξεζε-Πνιιαπιαζηαζκφο
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ρφιην :
Απφ ην δηάγξακκα 1 θαίλεηαη φηη ε ζπλνιηθή επηηπρία αλά πξάμε είλαη: πξφζζεζε 96%,
αθαίξεζε 64%, πνιιαπιαζηαζκφο 73%. Θεσξνχκε φηη ηα ζαθψο ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ νθείινληαη ζην πξφγξακκα ηνπ Ζ/Τ ην νπνίν
νδεγεί κε θπζηθφ ηξφπν ζηελ εμαγσγή ηνπ θαλφλα. Παξαηεξνχκε φηη ε επηηπρία: 96%
ζηελ πξφζζεζε κεηψλεηαη ζε 64% γηα ηελ αθαίξεζε θαη απμάλεη ζε 73% γηα ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ. Ζ πηψζε ηνπ κέζνπ φξνπ επηηπρίαο ζηελ πξάμε ηεο αθαίξεζεο ήηαλ
αλακελφκελε δεδνκέλνπ φηη είρακε λα αληηκεησπίζνπκε αιιαγή πξάμεο θαη πξνζήκνπ
ηαπηφρξνλα.
6.2. χγθξηζε επίδνζεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ
6.2.1 Δπηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο αζθήζεηο
Πίνακαρ 4
πλνιηθή επηηπρία

πλνιηθή επηηπρία

Πεηξακαηηθή Οκάδα

Οκάδα Διέγρνπ

Άζθεζε 1

33(61%)

12(23%)

Άζθεζε 2

45(83%)

33(63%)

Άζθεζε 3

46(85%)

33(63%)

Άζθεζε 4

43(80%)

30(58%)

Άζθεζε 5

28(52%)

17(33%)

Άζθεζε 6

46(85%)

31(60%)

Άζθεζε 7

45(83%)

29(56%)

Άζθεζε 8

44(81%)

27(52%)

(76%)

(51%)

Αζθήζεηο

χλνιν

Αζθήζεσλ

-

Μέζνο ξνο Δπηηπρίαο
χγθξηζε επίδνζεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ – Αζθήζεηο
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πσο ζπλάγεηαη απφ ηνλ πίλαθα 4:
Οη 33(61%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 12(23%) απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ
έιπζαλ ηελ άζθεζε 1, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (z = 0,4254528 , p 0,01).
Οη 45(83%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 33(63%) απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ
έιπζαλ ηελ άζθεζε 2, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (z = 0,735849 , p 0,05).
Οη 46(85%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 33(63%) απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ
έιπζαλ ηελ άζθεζε 3, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (z = 0,745283 , p 0,01).
Οη 43(80%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 30(58%) απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ
έιπζαλ ηελ άζθεζε 4, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (z = 0,688679 , p 0,01).
Οη 28(52%)καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 17(33%) απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ
έιπζαλ ηελ άζθεζε 5, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (z = 0,424528 , p 0,05).
Οη 46(85%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 31(60%) απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ
έιπζαλ ηελ άζθεζε 6, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (z = 0,726415 , p 0,01).
Οη 45(83%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 29(56%) απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ
έιπζαλ ηελ άζθεζε 7, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (z = 0,698113 , p 0,001).
Οη 44(81%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 27(52%) απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ
έιπζαλ ηελ άζθεζε 8, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (z = 0,669811 , p 0,001).
(Λεκνλίδεο, 2003)
Δδψ δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηαθνξά επηηπρίαο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζε θάζε κηα απφ ηηο αζθήζεηο.
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6.2.2 Δπηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα πξνβιήκαηα
Πίνακαρ 5
πλνιηθή επηηπρία

πλνιηθή επηηπρία

Πεηξακαηηθή Οκάδα

Οκάδα Διέγρνπ

Πξφβιεκα 1 α

45(83%)

31(60%)

Πξφβιεκα 1 β

28(52%)

16(31%)

Πξφβιεκα 1 γ

26(48%)

14(27%)

Πξφβιεκα 1 δ

24(44%)

13(25%)

Πξφβιεκα 2

39(72%)

15(29%)

(60%)

(34%)

Πξνβιήκαηα

χλνιν

πξνβιεκάησλ

-

Μέζνο ξνο Δπηηπρίαο
χγθξηζε επίδνζεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ – Πξνβιήκαηα
πσο ζπλάγεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5:
Οη 45(83%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νη 31(60%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ έιπζαλ ην πξφβιεκα 1α, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

(z = 0,716981 , p 0,01).
Οη 28(52%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νη 16(31%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ έιπζαλ ην πξφβιεκα 1β, ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

(z = 0,415094 , p 0,05).
Οη 26(48%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νη 14(27%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ έιπζαλ ην πξφβιεκα 1γ. ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

(z = 0,377358 , p 0,05).
Οη 24(44%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νη 13(25%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ έιπζαλ ην πξφβιεκα 1δ. ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

(z = 0,349057 , p 0,05).
Οη 39(72%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νη 15(29%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ

έιπζαλ

ην

πξφβιεκα

2,

ε

δηαθνξά

είλαη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

(z = 0,509434 p 0,01).
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ρφιην: ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο Π.Ο έλαληη ηεο Ο.Δ είλαη πεξίπνπ δηπιάζην
(60%-34%). Δδψ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ πξάμεσλ
θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πξνβιεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ εκπεηξία θαη φρη κφλν απφ ηα καζεκαηηθά, ε νπνία επλνήζεθε απφ ηελ πξνηεηλφκελε
κέζνδν δηδαζθαιίαο.

6.3 χγθξηζε κε δηεζλείο Έξεπλεο
ην ηεζη γλψζεσλ απφ ηηο 8 αζθήζεηο πνπ ζέζακε ζηνπο καζεηέο δχν είραλ
ηεζεί ζε έξεπλα ζηελ Μ. Βξεηαλία (CSMS, 1981) θαη δχν ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 18
ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο (SIMS, 1989)
ηελ έξεπλα Concepts in Secondary Mathematics and Science (CSMS, 1981),
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μ. Βξεηαλία κε καζεηέο ειηθίαο 14 εηψλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί
ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο αξηζκνχο, ε εξψηεζε : Βξείηε ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο
(–2) – (–5) [βιέπε άζθεζε : Αζθήζεηο θαη Πξνβιήκαηα, άζθεζε 5], παξνπζηάδεη
πνζνζηφ επηηπρίαο 44% (Hart, ζ.83).
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Άζκηζη 1

Πειραμαηική Ομάδα

Άζκηζη 2

Ομάδα Ελέγτοσ

Μεγάλη Βρεηανία

χγθξηζε επίδνζεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ κε έξεπλα ζηε
Μεγάιε Βξεηαλία - Αζθήζεηο
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ηελ ίδηα άζθεζε φπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 2, νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ
παξνπζίαζαλ πνζνζηφ επηηπρίαο 52%, ελψ νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο
παξνπζίαζαλ πνζνζηφ επηηπρίαο 33%.
ηελ πξάμε (–4).(–2) [βιέπε άζθεζε: Αζθήζεηο θαη Πξνβιήκαηα, άζθεζε 6] , ε
πεηξακαηηθή νκάδα ζεκείσζε επηηπρία 85%, ε νκάδα ειέγρνπ επηηπρία 60%,ελψ ζηελ
έξεπλα CSMS ε επηηπρία ήηαλ 76% (δηάγξακκα 2)
ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Second International Mathematics Study
(SIMS) πνπ εμέηαζε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε 18 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε άζθεζε
«ην (–6) – (–8) είλαη ίζν κε Α. 14

Β. 2

Γ. –2

Γ. –10

Δ. –14» [βιέπε άζθεζε:

Αζθήζεηο θαη Πξνβιήκαηα ,άζθεζε 1] παξνπζηάδεη θαηά κέζν φξν πνζνζηφ επηηπρίαο
49% (Robitaille, ζ.63).
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Μεγ. Βρεηανία

χγθξηζε επίδνζεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ κε δηεζλείο έξεπλεο
ζε 18 ρψξεο ηεο Δπξψπεο -Αζθήζεηο
ηελ ίδηα άζθεζε φπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 3, νη καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ παξνπζίαζαλ πνζνζηφ επηηπρίαο 23%, ελψ νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο
παξνπζίαζαλ πνζνζηφ επηηπρίαο 61%.
Ζ άζθεζε «ην (–2).(–3) είλαη ίζν κε Α. -6 Β. -5 Γ. -1 Γ. 5 Δ. 6» [βιέπε
άζθεζε: Αζθήζεηο θαη Πξνβιήκαηα, άζθεζε 2] παξνπζηάδεη θαηά κέζν φξν πνζνζηφ
επηηπρίαο 67% ζηελ δηεπξσπατθή έξεπλα ηεο SIMS, ε πεηξακαηηθή νκάδα 83% θαη ε
νκάδα ειέγρνπ επηηπρία 63% (δηάγξακκα 3).
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ρφιην: πκπεξαίλνπκε φηη ε επηηπρία ζηηο αζθήζεηο ηεο Π.Ο ππεξηεξεί σο πξνο ην κέζν
φξν επηηπρίαο θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηελ Ζπεηξσηηθή Δπξψπε ελψ ε επηηπρία
ηεο Ο.Δ ππνιείπεηαη απφ ηηο Δπξσπατθέο- Βξεηαληθέο επηδφζεηο θαη φιεο ε δηαθνξέο
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Οη δηαθνξέο απηέο θαζηζηνχλ πξνθαλή ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξάμεσλ ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ ζηε
ζρνιηθή ηάμε. Ζ ρξήζε Ζ/Τ θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα ηελ θαηαλφεζε ησλ
αθεξεκέλσλ ελλνηψλ ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη λα ηνπο θαζηζηά πξνζεγγίζηκνπο απφ
ηνπο καζεηέο, πνπ αθνινχζσο κπνξνχλ εχθνια λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε δηάθνξεο
αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα .
6.4 Απαληήζεηο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζε πνηνηηθά εξσηήκαηα
ηεο δηδαζθαιίαο
Δλλνηνινγηθή Καηαλφεζε (εξσηήζεηο 1,2)
Δξψηεζε 1: «ηη είλαη αξλεηηθνί αξηζκνί;»
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο
α) Μαζεκαηηθφο Οξηζκφο
β) Θέζε αξλεηηθνχ αξηζκνχ σο πξνο ην κεδέλ
γ) Μαζεκαηηθφο Οξηζκφο, ζέζε σο πξνο ην κεδέλ θαη παξάδεηγκα
δ) Γελ απάληεζαλ
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Απαληήζεηο

Πίνακαρ 6
Πεηξακαηηθή Οκάδα

Οκάδα Διέγρνπ

Μαζεκαηηθφο Οξηζκφο

19(35%)

35(67%)

Θέζε αξλεηηθνχ αξηζκνχ

9(17%)

3(6%)

23(43%)

3(6%)

3(6%)

11(21%)

σο πξνο ην κεδέλ
Μαζεκαηηθφο Οξηζκφο,
ζέζε σο πξνο ην κεδέλ θαη
παξάδεηγκα
Γελ απάληεζαλ

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζην
ελλνηνινγηθφ εξψηεκα: «ηη είλαη αξλεηηθνί αξηζκνί»
Σα απνηειέζκαηα φπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 6:
Μαζεκαηηθφο Οξηζκφο: 19(35%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 35 (67%)
καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Θέζε αξλεηηθψλ σο πξνο ην κεδέλ: 9(17%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 3(6%)
καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Μαζεκαηηθφο νξηζκφο, ζέζε σο πξνο ην κεδέλ θαη παξάδεηγκα: 23(43%) καζεηέο ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 3(6%) καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Γελ απάληεζαλ: 3(6%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 11(21%) καζεηέο ηεο
νκάδαο ειέγρνπ.
Δξψηεζε 2: «Δίλαη δπλαηφλ λα έρνπκε δπν αξλεηηθνχο αξηζκνχο θαη κεηά απφ
κηα πξάμε λα παίξλνπκε ζαλ απνηέιεζκα έλα ζεηηθφ αξηζκφ;»
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε πέληε νκάδεο
α) Ναη
β) Αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα
γ) Μνληέιν
δ) ρη
ε) Γελ απάληεζαλ
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Απαληήζεηο

Πίνακαρ 7
Πεηξακαηηθή Οκάδα

Οκάδα Διέγρνπ

Ναη

15(28%)

35(67%)

Αξηζκεηηθφ Παξάδεηγκα

17(32%)

9(17%)

Μνληέιν

8(15%)

0(0%)

ρη

1(2%)

4(8%)

Γελ απάληεζαλ

3(6%)

4(8%)

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζην
ελλνηνινγηθφ εξψηεκα: «είλαη δπλαηφλ λα έρνπκε δχν αξλεηηθνχο θαη κεηά απφ
κηα πξάμε λα παίξλνπκε απνηέιεζκα ζεηηθφ;»
Σα απνηειέζκαηα φπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 7:
Ναη: 15(28%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 35(67%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα:17(32%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 9(17%) καζεηέο
ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Μνληέιν: 8(15%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 0 καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
ρη: 1(2%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 4(8%) καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Γελ απάληεζαλ: 3(6%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 4(8%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
ρφιην:
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη απαληήζεηο ηεο Π.Ο πεξηείραλ κεγάιε πνηθηιία
ηδεψλ, γηα παξάδεηγκα δχν καζεηέο θαηαζθεχαζαλ δηθφ ηνπο πξφβιεκα κε ειεθηξφληα
θαη πξσηφληα,

ελψ απηέο ηεο Ο.Δ ήηαλ απιψο επαλάιεςε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ

ζεξκνκέηξνπ πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν.
Δδψ επνκέλσο γίλεηαη αθφκε πην θαλεξφο ν εθνδηαζκφο ηνπ καζεηή κε έλα θαιχηεξν
ππφζηξσκα θαηαλφεζεο κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ.
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Δπωηήζειρ εθαπμογήρ ζηην καθημεπινόηηηα(3,4)
Δξψηεζε3:«Πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο;»
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο
α) Μαζεκαηηθά
β) Μνληέια
γ) Μαζεκαηηθά θαη Μνληέια
δ) Γελ απάληεζαλ
Απαληήζεηο

Πίνακαρ 8
Πεηξακαηηθή Οκάδα

Οκάδα Διέγρνπ

Μαζεκαηηθά

12(22%)

24(46%)

Μνληέια

24(44%)

15(29%)

Μαζεκαηηθά θαη Μνληέια

16(30%)

4(8%)

Γελ απάληεζαλ

6(11%)

9(17%)

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζην
εξψηεκα

εθαξκνγήο

ζηελ

θαζεκεξηλφηεηα:

«πνπ

κπνξνχκε

λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο;»
Σα απνηειέζκαηα φπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 8:
Μαζεκαηηθά: 12(22%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 24(46%) καζεηέο ηεο
νκάδαο ειέγρνπ.
Μνληέια: 24(44%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 15(29%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Μαζεκαηηθά θαη Μνληέια: 16(30%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 4(8%)
καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Γελ απάληεζαλ: 6(11%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 9(17%) καζεηέο ηεο
νκάδαο ειέγρνπ.
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Δξψηεζε 4: «Τπάξρνπλ αξλεηηθνί αξηζκνί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα;»
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο:
α) Ναη
β) Ναη-Τπάξρνπλ-Παξάδεηγκα
γ) ρη
δ) Γελ απάληεζαλ
Απαληήζεηο

Πίνακαρ 9
Πεηξακαηηθή Οκάδα

Οκάδα Διέγρνπ

Ναη

14(26%)

33(63%)

Ναη-Τπάξρνπλ-

36(67%)

14(27%)

ρη

1(2%)

4(8%)

Γελ απάληεζαλ

1(2%)

1(2%)

Παξάδεηγκα

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζην
εξψηεκα εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα: «ππάξρνπλ αξλεηηθνί αξηζκνί ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα;»

Σα απνηειέζκαηα φπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 9:
Ναη: 14(26%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 33(63%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Ναη-Τπάξρνπλ-Παξάδεηγκα: 36(67%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη

14

(27%)καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
ρη: 1(2%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 4 (8%)καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Γελ απάληεζαλ: 1(2%)καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 1 (2%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Καη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ δηαηεξείηαη ε εηθφλα πνπ πξνέθπςε
ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε. Οη καζεηέο ηεο Π.Ο έδσζαλ κεγάιε πνηθηιία
παξαδεηγκάησλ ζην ζέκα ηεο χπαξμεο / ρξήζεο ησλ αξλεηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
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φπσο ι.ρ ζεξκνθξαζία, πςνκεηξηθή δηαθνξά , αξλεηηθά/ζεηηθά θνξηία ζηε θπζηθή,
ρξεκαηηζηήξην θαη παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο. Αληίζεηα ε νκάδα ειέγρνπ έκεηλε
πξνζθνιιεκέλε ζην ζεξκφκεηξν.
Δξψηεζε 5:«αο αξέζεη ν ηξφπνο πνπ καζαίλεηε ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο;»
Δξψηεζε 6: «Θα ζέιαηε λα γίλεη δηαθνξεηηθά ην κάζεκα ησλ αξλεηηθψλ;»

Απαληήζεηο

Πίνακαρ 10
Πεηξακαηηθή Οκάδα

Οκάδα Διέγρνπ

Πάξα πνιχ

11(20%)

7(13%)

Αξθεηά

27(50%)

23(44%)

Μέηξηα

16(30%)

14(27%)

Λίγν

0

6(12%)

Καζφινπ

0

2(4%)

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζε
εξψηεκα αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο: «ζαο αξέζεη ν ηξφπνο πνπ καζαίλεηε ηνπο
αξλεηηθνχο αξηζκνχο;»
Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 5, νπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 10:
Πάξα πνιχ:11(20%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 7(13%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Αξθεηά: 27(50%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 23(44%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Μέηξηα:16(30%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 14(27%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Λίγν: θαλέλαο καζεηήο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 6(12%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Καζφινπ: θαλέλαο καζεηήο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 2(4%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
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Πίνακαρ 11
Απαληήζεηο

Πεηξακαηηθή Οκάδα

Οκάδα Διέγρνπ

Ναη

4(8%)

9(17%)

Ίζσο

25(46%)

29(56%)

ρη

25(46%)

14(27%)

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζε
εξψηεκα αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο: «ζα ζέιαηε λα γίλεη δηαθνξεηηθά ην
κάζεκα ησλ αξλεηηθψλ;»
Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 6, νπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 11:
Ναη: 4(8%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 9(17%) καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Ίζσο: 25(46%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 29(56%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
ρη: 25(46%) καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 14(27%) καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ.
Σα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνχζα δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ δελ
πξνθαινχλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζηνπο καζεηέο ησλ δχν ζρνιείσλ, θαζψο
ππεηζέξρνληαη πνιινί παξάγνληεο, πνπ ηνπο πξνηξέπνπλ ζην λα ζρνιηάζνπλ αξλεηηθά ή
θαη νπδέηεξα ηελ ππάξρνπζα δηδαζθαιία. Έηζη, θαη ζηα δχν ζρνιεία ε πιεηνςεθία
δειψλεη απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο
(πξνηεηλφκελν ή παξαδνζηαθφ αληίζηνηρα).
6.5 Απαληήζεηο καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο κε Ζ/Τ
Δξψηεζε 1: «αο άξεζε ην πξφγξακκα ζηνλ Ζ/Τ;»
Δξψηεζε 2: «Ννκίδεηε φηη ην πξφγξακκα ζαο βνήζεζε λα θαηαιάβεηε ηνπο αξλεηηθνχο
αξηζκνχο;»
Δξψηεζε 3: «ζα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη ζηνλ πξφγξακκα ζηνλ Ζ/Τ;»
Δξψηεζε 4: «Α λαη, ηη λνκίδεηε φηη ζα ήηαλ θαιφ λα αιιάμεη;»
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Πίνακαρ 12
Απαληήζεηο

Πεηξακαηηθή Οκάδα

Πάξα πνιχ

16(30%)

Αξθεηά

19(35%)

Μέηξηα

9(17%)

Λίγν

6(11%)

Καζφινπ

4(7%)

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζε
εξψηεκα αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε Ζ/Τ: «ζαο άξεζε ην πξφγξακκα ζηνλ
Ζ/Τ;»
Οη απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 1 νπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 12:
Πάξα πνιχ:16(30%) , Αξθεηά : 19(35%) , Μέηξηα: 9(17%), Λίγν: 6(11%), Καζφινπ:
4(7%).

Πίνακαρ 13
Απαληήζεηο

Πεηξακαηηθή Οκάδα

Πάξα πνιχ

16(30%)

Αξθεηά

15(28%)

Μέηξηα

10(18%)

Λίγν

8(15%)

Καζφινπ

5(9%)

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζε
εξψηεκα αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο: «λνκίδεηε φηη ην πξφγξακκα ζα βνεζήζεη
λα θαηαιάβεηε ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο;»
Οη απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 2 νπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 13:
Πάξα πνιχ:16(30%) , Αξθεηά : 15(28%) , Μέηξηα : 10(18%), Λίγν : 8(15%), Καζφινπ:
5(9%).
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Πίνακαρ 14
Απαληήζεηο

Πεηξακαηηθή Οκάδα

Ναη

12(22%)

ρη

42(78%)

Απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζε εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο: «ζα ζέιαηε λα γίλεη δηαθνξεηηθά ην κάζεκα ησλ
αξλεηηθψλ αξηζκψλ;»
Οη απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 3 νπσο θαίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 14:
Ναη: 12(22%), φρη 42(78%) .
Ζ πιεηνςεθία αληηκεηψπηζε ζεηηθά ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη ζεσξεί φηη δελ
ζα πξέπεη λα αιιάμεη θάηη ζε απηφ, ππνδεηθλχνληαο ηελ επηηπρία ηνπ σο εξεπλεηηθνχ
νρήκαηνο, ηθαλνχ λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηηο έλλνηεο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη
ησλ πξάμεψλ ηνπο. Ζ δε απάληεζε φρη δελ απνξξίπηεη ην πξφγξακκα αιιά πξνηείλεη
βειηησηηθέο θαηά ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ αιιαγέο φπσο θαιχηεξα γξαθηθά,
πξνθαηαιακβάλνληαο έηζη ηελ απάληεζε ηνπο ζην εξψηεκα 4.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ

Σν παξαπάλσ πξφγξακκα, έηζη φπσο παξνπζηάζηεθε θαη αλαιχζεθε , εληάζζεηαη
πξνθαλψο ζην πεδίν ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε , κε ζθνπφ ηελ
θαηαλφεζε λέν-εηζαγφκελσλ ελλνηψλ θαη ηελ εξκελεία ησλ πξάμεσλ κεηαμχ ηνπο ζηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
”ζπκβαηφηεηα”: κε ηνλ φξν απηφλ ελλννχκε φηη ην ίδην ην πξφγξακκα παξνπζηάδεη σο
ινγηθφ επαθφινπζν ζχκθσλα κε ηελ δηαίζζεζή καο έλα καζεκαηηθφ απνηέιεζκα ην
νπνίν απφ κφλν ηνπ ζα θάληαδε αξρηθά ρσξίο λφεκα π.ρ αθαίξεζε δχν αξλεηηθψλ
αξηζκψλ.
Θεσξνχκε φηη πξνγξάκκαηα θαηαλφεζεο καζεκαηηθψλ κε ηελ ίδηα ππνθείκελε
ζπιινγηζηηθή κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη γηα πνιιέο άιιεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, πξάμεηο
θ.ι.π
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ε φηη αθνξά ην πξφγξακκα απηφ ην επφκελν βήκα ζα είλαη λα αληηθαηαζηαζνχλ
ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα κε κεηαβιεηέο ψζηε ν δηδάζθσλ λα θαηαζθεπάδεη παξαδείγκαηα
θαη αζθήζεηο θαηά βνχιεζηλ.
Σέινο κέλεη αθφκε αλνηρηφ ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δηαίξεζεο ( πνπ
αλάγεηαη ζηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηζηξφθνπ πξνζεκαζκέλνπ αξηζκνχ) κε κηα ηέηνηνπ
είδνπο κεζνδνινγία φπνπ θαη παξαδνζηαθνί θαη λένη ηξφπνη δηδαζθαιίαο θαηαθεχγνπλ
νπζηαζηηθά ζηνλ αμησκαηηθφ νξηζκφ ηεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Οδεγίεο ρξήζεσο
H εθαξκνγή ρξεζηκνπνηείηαη είηε απηφλνκα, αλ ππάξρνπλ ηα πεξηερφκελα αξρεία ζηνλ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε είηε-εθ’νζνλ αλαξηεζεί θαη δεκνζηεπζεί ζηνλ
Παγθφζκην Ηζηφ-πιεθηξνινγψληαο ηελ θαηάιιειε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηνλ
ειεθηξνληθφ ζειηδνκεηξεηή. Δκθαλίδεηαη ε εηζαγσγηθή θαξηέια πνπ εκπεξηέρεη ηνπο
ηξεηο άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθαξκνγήο.
Δικόνα 12

ηνλ νξηδφληην άμνλα θαη ζηελ θνξπθή ηεο ηζηνζειίδαο ζε παξάηαμε παξνπζηάδνληαη νη
θαξηέιεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ ηεο εθαξκνγήο (εηζαγσγή, πξφζζεζε, αθαίξεζε,
πνιιαπιαζηαζκφο), αληηπξνζσπεχνληαο νπζηαζηηθά θαη ηα ηέζζεξα πξννδεπηηθά βήκαηα
πνπ αθνινπζεί θαλείο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ. Ο θάζεηνο άμνλαο
αληηπξνζσπεχεη ηηο ππνελφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ελφηεηα-πξάμε, φληαο
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νπζηαζηηθά νη επηκέξνπο αζθήζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα επηδνζεί ν καζεηήο έηζη ψζηε
λα θαηαλνήζεη ηηο πξάμεηο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ εηζαγσγηθή θαξηέια «Δηζαγσγή» παξνπζηάδεηαη ην
κνληέιν ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ, δαλεηδφκελν ζηνηρεία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηα
νπνία έρνπλ ήδε δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ
ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή, αιιά θαη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο.
Παξάιιεια, εηζάγεη ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ηφζν εηθνληθά φζν θαη
ιεθηηθά( + =πξσηφλην, - = ειεθηξφλην) έηζη ψζηε ηα παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα
θαηαλνήζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη θαη νη βαζηθέο
ζεσξεηηθέο έλλνηεο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ, νη νπνίεο εμάιινπ έρνπλ δηδαρζεί απφ ηνλ
θαζεγεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
Μεηά απφ απηή ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα ν καζεηήο επηιέγεη ηε δεχηεξε
ελφηεηα «Πξφζζεζε», φπνπ εηζάγνληαη νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα
θάλεη ν καζεηήο , επηιέγνληάο ηηο απφ ηνλ θάζεην δεμηά άμνλα.
Δικόνα 13
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ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ
αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ αξηζκψλ απφ πξσηφληα θαη ειεθηξφληα, αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ν
καζεηήο ζε πξψην ζηάδην δηαβάδεη ην εθάζηνηε πξφβιεκα θαη κεηαηξέπεη ηελ
νπηηθνπνηεκέλε θαηάζηαζε θαη ηηο ιέμεηο ζε καζεκαηηθά ζχκβνια. Μεηά εθαξκφδεη ηελ
πξνζζήθε ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, κεηαθηλψληαο ηα πξσηφληα θαη ηα
ειεθηξφληα απφ έλαλ εμσηεξηθφ ζσξφ ζην εζσηεξηθφ ελφο δνρείνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη
ην ρψξν φπνπ γίλνληαη νη πξάμεηο. Ζ κεηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην
δνρείν ζηελ καζεκαηηθή εμίζσζε ζην θάησ κέξνο ειέγρεηαη ηαπηφρξνλα σο πξνο ηελ
νξζφηεηα ηεο.
Αθνινχζσο, ν καζεηήο πξνρσξά πξννδεπηηθά ζηε δεχηεξε θαξηέια, ζηελ πξάμε ηεο
αθαίξεζεο αθνινπζψληαο παξφκνηα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, εηζάγνληαο δειαδή
δεδνκέλα, κεηαθηλψληαο ειεθηξφληα θαη εθηειψληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
πξάμεσλ.
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Δικόνα 14

Ζ ίδηα ινγηθή δηαηξέρεη θαη ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο-πξάμεηο ηεο εθαξκνγήο, φπνπ ν
καζεηήο θαιείηαη πξννδεπηηθά λα αληηκεησπίζεη έλα πξφβιεκα, λα δεη ηελ νπηηθή –κέζσ
ηνπ κνληέινπ ειεθηξνλίσλ-πξσηνλίσλ- επίιπζή ηνπ θαη αθνινχζσο λα πξνρσξήζεη ζηε
καζεκαηηθή απνηχπσζή ηνπ, κέζα απφ ηέζζεξα πξνβιήκαηα γηα θάζε πξάμε.
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Δικόνα 15

Γηα λα ειέγμεη εάλ φλησο νη καζεηέο έρνπλ θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν
θαηαλφεζεο ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ, ε εθαξκνγή πξνηείλεη ζην ηέινο λα επηιχζεη ν
καζεηήο έλα θχιιν εξγαζίαο ζε κνξθή word.
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Δικόνα 16
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Πποβλήμαηα ζηον ςπολογιζηή
Ππόζθεζη Ακεπαίων
Πξφβιεκα 1
ηνλ θάδν έρσ δχν ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Πξνζζέησ άιια ηξία ζεηηθά ειεθηξηθά
θνξηία. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 2
Σξία αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία ηα πξνζζέησ κε έλα αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 3
Σέζζεξα ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία ηα πξνζζέησ κε δχν αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 4
Πέληε αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία ηα πξνζζέησ κε ηξία ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;

Αθαίπεζη Ακεπαίων
Πξφβιεκα 1
Απφ ηξία ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία αθαηξψ δχν ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 2
Απφ δχν ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία αθαηξψ ηέζζεξα αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 3
Απφ δχν αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία αθαηξψ ηέζζεξα αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 4
Απφ πέληε αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία αθαηξψ ηξία ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
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Πολλαπλαζιαζμόρ Ακεπαίων
Πξφβιεκα 1
Βάδνπκε ζηνλ θάδν ηξεηο δπάδεο ησλ δχν ζεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 2
Βάδνπκε ζηνλ θάδν ηξεηο δπάδεο ησλ δχν αξλεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 3
Βγάδνπκε απφ ηνλ θάδν ηξεηο δπάδεο ησλ δχν ζεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;
Πξφβιεκα 4
Βγάδνπκε απφ ηνλ θάδν ηξεηο δπάδεο ησλ δχν αξλεηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Πνην
είλαη ην απνηέιεζκα;

Φύλλα Δπγαζίαρ
Ππόζθεζη
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξνζζέζεσλ:
( -5 ) + ( - 4 ) =
( +7 ) + (- 5 ) =
( +3 ) + ( -8 ) =
( +6 ) + ( + 3 ) =
Αθαίπεζη Ακεπαίων
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αθαηξέζεσλ:
( -6 ) - ( + 3 ) =
( +6 ) - ( - 2 ) =
(+9)-(+4)=
( -2 ) - ( - 7 ) =
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Πολλαπλαζιαζμόρ Ακεπαίων
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πνιιαπιαζηαζκψλ:
(+2).(-4)=
(-5).(+3)=
( + 3 ) . ( + 4) =
(-4).(-3)=

Αζκήζειρ και Πποβλήμαηα
Αζκήζειρ
Να ιχζεηε ηηο αζθήζεηο :
1..Σν (–6) – (–8) είλαη ίζν κε
Α. 14

Β. 2

Γ. –2

Γ. –10

Δ. –14

2.. Σν (–2).(–3) είλαη ίζν κε
Α. –6

Β. –5

Γ. –1

Γ. 5

Δ. 6

3.. ( + 5 ) + ( - 9 ) =
4.. ( -10 ) – ( - 6 ) =
5.. (–2) – (–5) =
6.. (–4) . (–2) =
7.. ( - 3 ) . ( + 5 ) =
8.. (-5) + ( - 4) =
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Πποβλήμαηα
1..Σέζζεξηο νκάδεο καζεηψλ κηαο ηάμεο ζπκκεηείραλ ζε έλα παηρλίδη εξσηήζεσλ.
Κάζε νκάδα παίξλεη έλα «ζπλ» πφλην γηα θάζε ζσζηή απάληεζε θαη έλα «κείνλ»
πφλην γηα θάζε ιαλζαζκέλε. Μεηά απφ ηέζζεξηο γχξνπο εξσηήζεσλ νη νκάδεο πήξαλ
ηνπο παξαθάησ πφληνπο:
Οκάδα Α : +4
Οκάδα Β : -2
Οκάδα Γ : -2
Οκάδα Γ :

0

Πψο απάληεζε ε θάζε νκάδα ηηο εξσηήζεηο ζηνπο ηέζζεξηο γχξνπο;
2..Έλα βξάδπ ην ζεξκφκεηξν ζην κπαιθφλη ελφο ζπηηηνχ έδεηρλε -5ν C θαη κέζα ζην
ζπίηη + 20ν C. Πφζε ήηαλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο;

Αζκήζειρ πος ηέθηκαν ζε διεθνείρ έπεςνερ
Αζκήζειρ πος ηέθηκαν ζε έπεςνα ζηη Μεγάλη Βπεηανία
Να γίλνπλ νη πξάμεηο
1.(–2) – (–5)
2.(–4).(–2)

Αζκήζειρ πος ηέθηκαν ζε έπεςνα ζε 18 σώπερ ηηρ Δςπώπηρ
1. Σν (–6) – (–8) είλαη ίζν κε Α. 14

Β. 2

Γ. –2

Γ. –10

Δ. –14

2. Σν (–2).(–3) είλαη ίζν κε Α. -6 Β. -5 Γ. -1 Γ. 5 Δ. 6
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Δπωηημαηολόγιο με ποιοηικά επωηήμαηα
Δπωηημαηολόγιο με ποιοηικά επωηήμαηα για ηη διδαζκαλία ηων απνηηικών
απιθμών
1. Ση είλαη νη αξλεηηθνί αξηζκνί;
2. Δίλαη δπλαηφλ λα έρνπκε δπν αξλεηηθνχο αξηζκνχο θαη κεηά απφ κηα πξάμε λα
παίξλνπκε ζαλ απνηέιεζκα έλα ζεηηθφ αξηζκφ ;
3. Πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο ; 4.Τπάξρνπλ
αξλεηηθνί αξηζκνί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα;
5. αο αξέζεη ν ηξφπνο πνπ καζαίλεηε ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο;
Πάξα πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
Καζφινπ
6. Θα ζέιαηε λα γίλεηαη δηαθνξεηηθά ην κάζεκα ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ;
Ναη

Ίζσο

ρη

Δπωηημαηολόγιο αξιολόγηζηρ ηηρ διδαζκαλίαρ με Η/Τ
Δπωηημαηολόγιο για ηο μονηέλο διδαζκαλίαρ με Η/Τ

1. αο άξεζε ην πξφγξακκα ζηνλ Ζ/Τ;
Πάξα πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
Καζφινπ
2. Ννκίδεηε φηη ην πξφγξακκα ζαο βνήζεζε λα θαηαιάβεηε ηνπο αξλεηηθνχο
αξηζκνχο;
Πάξα πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
3. Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη ζηνλ πξφγξακκα ηνπ Ζ/Τ;
Ναη

Καζφινπ

ρη

4. Αλ λαη, ηη λνκίδεηε φηη ζα ήηαλ θαιφ λα αιιάμεη;
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