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ΑΡΙΘΜΗΤΙΣΜΟΣ Ή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Χαράλαμπος Λεμονίδης 
Καθηγητής 

Διδακτικής Μαθηματικών 
 
 

Αναγκαιότητα 
 

Μέχρι σήμερα, όπως φαίνεται από τον περιορισμένο αριθμό των δημοσιευμάτων, 
δεν πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες στο πλαίσιο της Διδακτικής των 
Μαθηματικών, οι οποίες να αφορούν τη μάθηση των μαθηματικών από τους 
ενήλικες. Αντίθετα, έχουν  γίνει αρκετές έρευνες που αφορούν  τη μάθηση των 
μαθηματικών από τους μαθητές στο σχολικό περιβάλλον.  Σύμφωνα όμως με τα 
σημερινά δεδομένα και τις απαιτήσεις του μέλλοντος, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στη μελέτη της σχέσης των ενηλίκων με τα μαθηματικά. Η σχέση αυτή  
πρέπει να ιδωθεί μέσα από τις δομές της κοινωνίας και τον ρόλο που παίζουν τα 
μαθηματικά σε αυτήν.  
Η σύγχρονη δυτική βιομηχανική κοινωνία κυριαρχείται από την τεχνολογική 

ανάπτυξη. Με βάση την τεχνολογία οργανώνονται η παραγωγή, η διοίκηση, τα 
κεφάλαια, η εργασία, η έρευνα και πολλοί άλλοι παράγοντες. Τα μαθηματικά 
αποτελούν την βασική δομή επάνω στην οποία βασίζεται η τεχνολογική ανάπτυξη. 
Τα μαθηματικά αποτελούν την βάση των νέων τεχνολογιών, διότι το λογισμικό των 
υπολογιστών παράγεται με βάση τους αλγορίθμους και το λειτουργικό μέρος των 
υπολογιστών σχεδιάστηκε με βάση τη μαθηματική λογική. Στις οικονομικές και 
τεχνολογικές επιστήμες τα μαθηματικά αποτελούν τα εργαλεία, με βάση τα οποία 
συγκροτούνται οι επιμέρους θεωρίες και επιστήμες, όπως για παράδειγμα η 
οικονομετρία. Αλλά και οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες χρησιμοποιούν πολύ 
συχνά εργαλεία από τα μαθηματικά, όπως για παράδειγμα είναι οι εφαρμογές της 
στατιστικής. Έτσι, λοιπόν, τα μαθηματικά αποτελούν τη βάση των θετικών 
επιστημών, αλλά προοδευτικά αποτελούν και το μεθοδολογικό εργαλείο των 
κοινωνικών επιστημών.      
Τα μαθηματικά επίσης αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόμενο, παρουσιάζονται μέσα 

σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και αποτελούν ένα τρόπο επικοινωνίας. Εξάλλου, τα 
μαθηματικά αποτελούν ένα ανθρώπινο δημιούργημα, τα οποία μέσα από το πέρασμα 
των αιώνων κληρονομούνται ως πολιτισμικό αγαθό από γενιά σε γενιά. Κάθε φορά οι 
διάφορες μαθηματικές έννοιες ανακαλύφθηκαν σε συγκεκριμένο κοινωνικό 
περιβάλλον και ήρθαν να καλύψουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Τα μαθηματικά 
παρέχουν στα άτομα ένα μέσο για να εξηγήσουν και να χειριστούν σύνθετες 
καταστάσεις από το φυσικό, τεχνικό και κοινωνικό περιβάλλον και να 
επικοινωνήσουν σχετικά με αυτές τις καταστάσεις. Από την άλλη, τα μαθηματικά 
αποτελούν ένα σύστημα εννοιών, αλγορίθμων και κανόνων τα οποία είναι συμβατά 
με την ανθρώπινη σκέψη και πράξη. Επηρεάζουν και επηρεάζονται από την 
ανθρώπινη νοητική υπόσταση.  
Στη σημερινή  κοινωνία  έχει μεγάλη σημασία η σχέση του ανθρώπου με τα 

μαθηματικά. Η χρησιμότητά τους για τον άνθρωπο είναι αδιαμφισβήτητη. Τα 
μαθηματικά διδάσκονταν από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η οργανωμένη 
εκπαίδευση και διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες και σε όλους τους τύπους 
εκπαίδευσης.   
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Τα ενήλικα άτομα που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση 
και πρόκειται να φοιτήσουν στα  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα πρέπει να 
αποκτήσουν μαθηματικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, τις οποίες δεν 
απέκτησαν στο σχολείο. Δεν απέκτησαν αυτές τις ικανότητες λόγω της πρώιμης 
εγκατάλειψης του σχολείου ή της μη προσαρμογής τους στο σχολικό περιβάλλον ή 
τέλος, επειδή το ίδιο το σχολείο δεν παρείχε τέτοιες γνώσεις, οι οποίες να είναι 
προσαρμοσμένες και να βοηθούν το άτομο σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.                              

 
 

Καθορισμός αντικειμένου 
 
Όταν αναφερόμαστε στην σχολική εκπαίδευση των μαθηματικών, χρησιμοποιούμε 

ένα μόνο όρο ‘μαθηματικά’ ή μαθητές και μαθηματικά. Για το πεδίο όμως των 
μαθηματικών για ενήλικες χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι όπως ‘αριθμητισμός’ 
(numeracy), αριθμητισμός ενηλίκων (adult numeracy), μαθηματικά και αριθμητισμός, 
μαθηματικός γραμματισμός (mathematical literacy) και κριτικός αριθμητισμός 
(critical numeracy). Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση επίσης στη σημασία που 
αποδίδεται στον όρο αριθμητισμός. Στην έκθεση Crowther (Crowther Report, 1959), 
χρησιμοποιήθηκε ο όρος για πρώτη φορά και αποδίδονταν η εξής σημασία, ‘η 
ελάχιστη γνώση από μαθηματικά και επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία διαθέτει 
κάποιο άτομο με σκοπό να θεωρηθεί μορφωμένο’. Σήμερα, το να έχεις αποκτήσει το 
επίπεδο του αριθμητισμού σημαίνει να έχεις αναπτύξει κάποιες βασικές μαθηματικές 
ικανότητες, οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 
Υπάρχουν βεβαίως διαφορετικές θεωρήσεις και οπτικές γωνίες σχετικά με τη 
σημασία που αποδίδεται στον όρο του αριθμητισμού.  
Καταρχήν, όταν αναφερόμαστε σε εκπαίδευση ενηλίκων στα μαθηματικά υπάρχει 

πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία προς την κοινωνική διάσταση της μάθησης. 
Ενδιαφερόμαστε δηλαδή για το ίδιο το άτομο και την κοινωνική ζωή του. Αναλύουμε 
και σχεδιάζουμε τη μάθηση με βάση τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες και τις 
τεχνολογικές αλλαγές, τις οποίες υφίσταται ο κόσμος τον οποίο ζούμε. Στη σημερινή 
τεχνολογικά ανεπτυγμένη κοινωνία της πληροφορίας το άτομο καθημερινά βρίσκεται 
απέναντι σε μαθηματικές έννοιες, πληροφορίες και προβλήματα, τα οποία καλείται να 
αντιμετωπίσει. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ένα άτομο ως μαθηματικά 
εγγράμματο, όταν αφενός κατέχει κάποιες μαθηματικές ικανότητες, οι οποίες του 
επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις πρακτικές μαθηματικές απαιτήσεις της 
καθημερινής του ζωής και αφετέρου έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει και να 
εκτιμά τις πληροφορίες που παρουσιάζονται με μαθηματικούς όρους, όπως πίνακες, 
γραφικές αναπαραστάσεις, ποσοστά κτλ.  
Γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις στη σχολική εκπαίδευση τα μαθηματικά 

παρουσιάζονται με ένα φορμαλιστικό τρόπο ξεκομμένα από την πραγματικότητα και 
τις εφαρμογές τους. Έτσι δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ των σχολικών 
μαθηματικών και των καταστάσεων της ζωής που εμπεριέχουν μαθηματικές έννοιες 
χωρίς οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Βεβαίως στη διδασκαλία 
του αριθμητισμού δεν πρόκειται να διδάξουμε μαθηματικά, τα οποία είναι 
φορμαλιστικά και αποπλαισιωμένα από την πραγματικότητα. Τα μαθηματικά που θα 
διδάξουμε εδώ θα πρέπει να εισάγονται με αφορμή καταστάσεις, στις οποίες οι 
μαθηματικές έννοιες θα βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο παρόμοιο με αυτό της 
καθημερινής ζωής. Αυτές οι πλαισιωμένες καταστάσεις όμως θα πρέπει να 
συμφωνούν με τις εμπειρίες και τα επαγγελματικά ή άλλα ενδιαφέροντα των 
εκπαιδευόμενων. Σε μια τάξη όμως αριθμητισμού υπάρχει συνήθως ποικιλία ως προς 
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τα ενδιαφέροντα αλλά και ως προς τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Η διδασκαλία θα 
πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν 
περισσότερες καταστάσεις, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των 
εκπαιδευομένων. Κάποια είδη πραγματικών καταστάσεων μπορεί να δίνονται για την 
εισαγωγή κάποιων εννοιών και κάποιες άλλες πραγματικές καταστάσεις θα μπορεί να 
δίνονται στην φάση της εφαρμογής της έννοιας μετά την ανακάλυψή της από τους 
ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι 
μαθηματικές έννοιες που διδάσκουμε θα πρέπει αφενός να βρίσκουν εφαρμογή σε 
ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών από την πραγματικότητα και αφετέρου οι καταστάσεις 
αυτές της πραγματικότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα και το 
επίπεδο των εκπαιδευόμενων. 
 

Σκοποί 
 
Στην εποχή που ζούμε, γίνεται σε όλους/ες μας ολοένα και πιο φανερό, ότι 

διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο παραγωγής, απόκτησης και χρήσης της γνώσης. Τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι  
- ο συνδυασμός της εξειδίκευσης με τη διεπιστημονική γνώση 
- η στενή και αλλεπάλληλη συσχέτιση των γνώσεων με την καθημερινή ζωή  
 
Τα μοντέλο αυτό συμβαδίζει με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές που μετασχηματίζουν 
διαρκώς τον σύγχρονο κόσμο. 
Το γεγονός αυτό μεταβάλλει άρδην τόσο τους γενικούς σκοπούς ενός σύγχρονου 
σχολείου, όσο και τις αρχές διδασκαλίας, το περιεχόμενο των σπουδών και τις 
διδακτικές μεθόδους του. 

 Έτσι γενικός σκοπός του αριθμητικού γραμματισμού ενός Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας είναι να γίνει ο δίαυλος που θα προωθήσει και θα ενθαρρύνει τους 
εκπαιδευόμενούς του σε ικανότητες όπως το: 

 
• να κατανοούν τις συνεχώς αναδυόμενες αλλαγές και εξελίξεις της σύγχρονης 
καθημερινής πραγματικότητας και να διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο 
μαθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να 
αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις αυτές  

• να διατυπώνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις και να παίρνουν τις αποφάσεις 
εκείνες που θα συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων για τα οποία άλλοτε 
υπάρχει και άλλοτε δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία προς τη λύση τους. 

 
 

Επιμέρους στόχοι  
 

Οι γενικοί σκοποί που διατυπώθηκαν παραπάνω, εξειδικεύονται σε επιμέρους 
στόχους, οι οποίοι αφορούν την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων 
που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους:     

 
Ø να ανταποκρίνονται στις καθημερινές πρακτικές – μαθηματικές τους ανάγκες 

(υπολογισμοί, μετρήσεις, επίλυση προβλημάτων) 
 
Ø να αναπτύσσουν βασικές μαθηματικές ικανότητες επικοινωνίας, αιτιολόγησης και 
κριτικής σκέψης. 
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Ø να αναπτύξουν θετική στάση για τα μαθηματικά. 
 
Ø να θεωρούν τα μαθηματικά μέρος του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου 
πολιτισμού. Να γνωρίσουν περισσότερο την ιστορία των μαθηματικών και να 
μπορούν από μόνοι τους να τη μελετούν και να τη συνδέουν με τα μαθηματικά 
που γνωρίζουν.  

 
Ø να χρησιμοποιούν στα μαθηματικά τη γλώσσα για να εκφράζουν τις σκέψεις 
τους, να αναφέρονται σε έννοιες και ειδικούς όρους. Με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορούν να επικοινωνούν με άλλους στο επίπεδο του προφορικού και του 
γραπτού λόγου.  

 
Ø να μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με άλλους σε μαθηματικά 
θέματα αναπτύσσοντας οργανωμένη αιτιολόγηση, ορθό λόγο, ερωτήσεις, 
συζήτηση, κτλ.  

 
Ø να αποκωδικοποιούν τα δεδομένα και να προσδιορίζουν ένα πρόβλημα, όταν 
παρουσιάζεται μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας. 

 
Ø να μπορούν να εργάζονται μόνοι τους σε μαθηματικά θέματα και να μαθαίνουν 
μέσα από αυτή τη διαδικασία καινούργια περιεχόμενα και έννοιες.  

 
Ø να κατανοούν τις αναπαραστάσεις στοιχείων της επικαιρότητας με τα εργαλεία 
της στατιστικής (γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα, ραβδογράμματα, πίνακες), 
καθώς και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά στα πλαίσια των εργασιών τους 

 
Ø να χειρίζονται και να κατανοούν διάφορους χρήσιμους αλγόριθμους (αλγόριθμους 
πράξεων, επίλυσης εξισώσεων κ.α.). Να επιλέγουν το πότε και πώς θα τους 
χρησιμοποιούν στα πλαίσια των σχολικών αλλά και των καθημερινών τους 
εργασιών  

 
Ø να διαβλέπουν τις γενικές αρχές πίσω από τα επιμέρους φαινόμενα, να 
μεταβαίνουν με άνεση από το ειδικό στο γενικό και αντίστροφα 

 
Ø να χρησιμοποιούν τις μαθηματικές γνώσεις και τεχνικές σε διαθεματικές 
δραστηριότητες 

 
Ø να συνειδητοποιούν τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν (μεταγνωστική 
ικανότητα), γεγονός που θα τους επιτρέπει να αυτοαξιολογούνται και να 
προχωρούν με μεγαλύτερη ευκολία σε νέες γνώσεις  

 
    
Εκτιμούμε ότι η υλοποίηση των ειδικών αυτών στόχων συμβάλλει θετικά στο να 
διαμορφώσουν οι εκπαιδευόμενοι μια ενεργητική στάση που θα τους επιτρέψει να 
ενταχθούν πιο λειτουργικά στο σύγχρονο κόσμο. 
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Περιεχόμενο 
 

Σύμφωνα με τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους του αριθμητισμού στα 
πλαίσια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που διατυπώσαμε παραπάνω, προτείνουμε 
τις παρακάτω θεματικές ενότητες, από τις οποίες θα αντληθούν τα θέματα που θα 
μελετηθούν. Προφανώς το περιεχόμενο και τα θέματα επεξεργασίας και μελέτης 
μπορούν να μεταβάλλονται και να προσαρμόζονται στις ικανότητες, τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. 
Για τον προσδιορισμό των περιεχομένων έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχα 
προγράμματα αριθμητισμού στην Αμερική (Curry, D., κ.ά., 1996, The ABE Math 
Standards Project: 1994) και η εμπειρία από τα δύο χρόνια λειτουργίας των ΣΔΕ. Ο 
χωρισμός των παρακάτω ενοτήτων δεν σημαίνει ότι οι έννοιες αυτές είναι ξεκομμένες 
και δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται από κοινού. Ο διαχωρισμός έγινε για λόγους που 
σχετίζονται με  την οργάνωση παρουσίασης.       
 
• Αριθμοί, πράξεις και εκτιμήσεις. Στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα 
ο άνθρωπος έρχεται καθημερινά σε επαφή με τους αριθμούς και τις πράξεις. Για το 
λόγο αυτό απαιτείται από τον ενήλικα μια εννοιολογική κατανόηση των αριθμών, των 
αρχών του δεκαδικού αριθμητικού συστήματος και των αριθμητικών πράξεων αλλά 
και μια διαδικαστική γνώση των τεχνικών του υπολογισμού. Στη διδασκαλία θα 
πρέπει να δίνονται πολλές δραστηριότητες και ευκαιρίες, ώστε ο εκπαιδευόμενος να 
αναπτύξει την έννοια των αριθμών και των μεταξύ τους σχέσεων. Όταν μιλάμε για 
αριθμούς εννοούμε τους φυσικούς, τους ακέραιους, τους κλασματικούς, τους 
δεκαδικούς και τα ποσοστά. Στη μαθηματική γλώσσα εννοούμε τα σύνολα των 
φυσικών, ακεραίων και ρητών αριθμών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί 
να γράφουν, να διαβάζουν και γενικά να χειρίζονται τους αριθμούς και τις πράξεις 
στα πλαίσια διαφορετικών καταστάσεων. Οι υπολογισμοί των πράξεων μπορεί να 
γίνονται μέσα σε διαφορετικά πλαίσια, όπως με μολύβι και χαρτί (γραπτοί 
υπολογισμοί), νοεροί υπολογισμοί και οι υπολογισμοί με υπολογιστή τσέπης 
(κομπιουτεράκι). Οι υπολογισμοί αυτοί σε διαφορετικά πλαίσια απαιτούν κάθε φορά 
για την πραγματοποίησή τους και διαφορετικές τεχνικές και ικανότητες.            
Η διαδικασία της εκτίμησης είναι, προφανώς, αυτή που χρησιμοποιείται πιο συχνά 
και είναι η πιο χρήσιμη στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η εκτίμηση είναι μια 
άτυπη μέτρηση που βασίζεται στην εμπειρία και τις γνώσεις των ατόμων και βοηθάει 
στην ανάπτυξη της σημασίας των αριθμών, των πράξεων και των ικανοτήτων του 
υπολογισμού.  
Πολλές καθημερινές καταστάσεις δίνουν την ευκαιρία για την χρήση των αριθμών, 

των πράξεων αλλά και την πραγματοποίηση εκτιμήσεων. Για παράδειγμα, οι αγορές, 
οι εκπτώσεις, οι πληρωμές λογαριασμών, οι τραπεζικές συναλλαγές, το 
χρηματιστήριο δίνουν την αφορμή για προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς 
και διαιρέσεις, τον υπολογισμό των τόκων, των επιτοκίων, των κερδών με τη χρήση 
των ποσοστών κτλ.. Τα αποτελέσματα των διαφόρων μετρήσεων στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν είναι ακέραιοι αριθμοί και έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε 
τις μετατροπές και να υπολογίσουμε με δεκαδικούς αριθμούς. Επίσης η χρήση του 
νομίσματος του ευρώ, σε αντίθεση με τη δραχμή, θα μας αναγκάσει να κάνουμε 
μετατροπές και υπολογισμούς με τη χρήση δεκαδικών αριθμών. Θα χρησιμοποιούμε 
καθημερινά στις τιμές και τους υπολογισμούς τις δύο δεκαδικές υποδιαιρέσεις, τα 
δέκατα και τα εκατοστά. 
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Συμπερασματικά, μπορούμε να περιγράψουμε παρακάτω κάποιους από τους 
βασικούς ειδικούς στόχους στο χώρο των αριθμών, των πράξεων και των εκτιμήσεων, 
οι οποίοι θα κάνουν ικανούς τους εκπαιδευόμενους να:   
 
- καταλαβαίνουν τη σημασία, να αναπαριστούν συμβολικά και να μετατρέπουν 
τους αριθμούς (φυσικούς, ακέραιους, κλασματικούς, δεκαδικούς, ποσοστά, 
δυνάμεις) από το ένα είδος στο άλλο μέσα σε πραγματικές καταστάσεις 
προβλημάτων.  

 
- είναι ικανοί να υπολογίζουν χρησιμοποιώντας τα διάφορα είδη αριθμών που 
περιγράψαμε παραπάνω. Να εκτελούν τους τυπικούς αλγόριθμους, να 
υπολογίζουν με το χαρτί και το μολύβι, με νοερό τρόπο και με υπολογιστή 
τσέπης. 

 
- να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στη λύση προβλημάτων και σε καθημερινές 
καταστάσεις τις διάφορες ιδιότητες των πράξεων στα διαφορετικά σύνολα 
αριθμών, όπως αντιμεταθετική ιδιότητα, επιμεριστική ιδιότητα κτλ.   

 
- να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να υπολογίζουν καταστάσεις στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται αναλογίες.  

 
- να κάνουν εκτιμήσεις για να αναπτύξουν την σημασία των αριθμών και των 
πράξεων και για να ελέγχουν την αληθοφάνεια των αποτελεσμάτων σε 
αγοροπωλησίες, αποτελέσματα υπολογιστών κτλ 

 
- να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν διάφορες τεχνικές και στρατηγικές 
εκτίμησης για τους ακεραίους, τους δεκαδικούς, τους κλασματικούς και τα 
ποσοστά.  

 
- να αναγνωρίζουν σε ποιες καταστάσεις της ζωής είναι κατάλληλη και χρήσιμη η 
εκτίμηση.  

 
 
• Άλγεβρα. Όταν κάποιος ενήλικας προσπαθεί να επαναφέρει στη μνήμη του τι 
σημαίνει για αυτόν άλγεβρα συνήθως θυμάται κάποιους γενικούς τύπους, μεθόδους 
επίλυσης εξισώσεων, τους συμβολισμούς των μεταβλητών χ και ψ κτλ. Για αρκετούς 
μαθητές, ίσως, η άλγεβρα να αποτέλεσε ανυπέρβλητο εμπόδιο στη μαθηματική τους 
εκπαίδευση, το νόημα της οποίας δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν. Η άλγεβρα 
μπορούμε να πούμε ότι είναι μια γενική, συμπυκνωμένη και σύντομη γλώσσα των 
μαθηματικών. Εκφράζει σχέσεις και γενικές σημασίες μέσω των  τύπων. Αποτελεί 
μια συνέχεια της αριθμητικής προς πιο πλατιές και γενικευμένες μαθηματικές 
καταστάσεις. Στην αριθμητική έχουμε συγκεκριμένους αριθμούς και οι καταστάσεις 
που διαπραγματευόμαστε αφορούν κάποια ειδική περίπτωση κάθε φορά. Η άλγεβρα 
χρησιμοποιεί τους γενικευμένους αριθμούς (μεταβλητές) και ασχολείται με 
καταστάσεις γενικές. Απαιτείται χρόνος και λεπτός διδακτικός χειρισμός για μια 
ομαλή γνωστική μετάβαση του εκπαιδευόμενου από την αριθμητική στην άλγεβρα.  
Επικρατεί, ίσως, σε πολλούς η αντίληψη ότι η άλγεβρα δεν έχει πρακτικές 

εφαρμογές και ότι δεν είναι χρήσιμη. Στη σύγχρονη ζωή όλο και περισσότερο 
χρησιμοποιούνται τα περιεχόμενα και το λεξιλόγιο της άλγεβρας. Λέμε στην 
καθημερινή γλώσσα ΄είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων’, ‘οι θερμοκρασίες θα 



 7

έχουν αρνητικές τιμές’. Πολλά καθημερινά φαινόμενα δίνουν τη δυνατότητα να 
συνδεθούμε με έννοιες, όπως οι μεταβλητές, οι εξισώσεις, οι συναρτήσεις και τα 
γραφήματα.         
Η διδασκαλία τη άλγεβρας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δεν μπορεί να 

ακολουθήσει ένα φορμαλιστικό και απομακρυσμένο από τις εμπειρίες και γνώσεις 
του εκπαιδευόμενου δρόμο. Στη διδασκαλία της άλγεβρας πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευόμενων και να 
κινηθούμε σε καταστάσεις της καθημερινότητας, οι οποίες μας οδηγούν σε 
γενικευμένες σχέσεις και τύπους. Τα βήματα από το ειδικό προς το γενικό πρέπει να 
γίνονται σταδιακά και ομαλά μέσα από καταστάσεις που έχουν νόημα για τον 
εκπαιδευόμενο. 
Περιγράφουμε παρακάτω κάποιους από τους ειδικούς στόχους στο χώρο της 

άλγεβρας. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί να:  
 
- μοντελοποιούν πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να τις 
αναπαριστούν με μεταβλητές, εξισώσεις, συναρτήσεις, πίνακες, γραφήματα κτλ. 

 
- λύνουν εξισώσεις πρώτου βαθμού με μια ή δύο μεταβλητές χρησιμοποιώντας 
άτυπες και τυπικές μεθόδους.  

 
- ερμηνεύουν την πραγματική σημασία και την εφαρμογή των αλγεβρικών 
αποτελεσμάτων και γενικά των αλγεβρικών συμβολισμών. 

 
- χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία για να επεξεργάζονται δεδομένα και 
αλγεβρικούς τύπους.   

 
 
• Στατιστική και πιθανότητες. Οι ενήλικες καθημερινά έρχονται σε επαφή με 
πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με τη στατιστική και τις πιθανότητες. 
Εκλογικά σοντάζ, πίνακες με στατιστικά δεδομένα για την υγεία, την οικονομία, 
προβλέψεις γεγονότων και τυχερών παιχνιδιών. Αναγκάζονται να διαβάσουν πίνακες, 
γραφήματα, κ.ά για να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες, πρέπει να κάνουν 
προβλέψεις, να βγάλουν μέσους όρους, κτλ. Η συλλογή, ανάλυση και γραφική 
αναπαράσταση δεδομένων είναι χρήσιμη για την δουλειά αλλά και την καθημερινή 
ζωή του ατόμου. Τα δεδομένα όταν παρουσιάζονται με τη στατιστική, σε πίνακες, με 
γραφικές παραστάσεις είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν.  
Στη διδασκαλία των ενηλίκων χρειάζονται πολύ περισσότερα από την απλή 

ανάγνωση και την αποκόμιση κάποιων πληροφοριών σε πίνακες και γραφήματα. 
Πρέπει να οδηγηθούν σε τέτοιες καταστάσεις ώστε να συλλέξουν δικά τους δεδομένα 
και να κατασκευάσουν τους δικούς τους πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Με το να 
σχεδιάζουν τους δικούς τους πίνακες καταλαβαίνουν πως μπορούν να παρουσιαστούν 
οργανωμένα τα δεδομένα.  

 
Η διδασκαλία λοιπόν των ενηλίκων στη στατιστική και τις πιθανότητες θα πρέπει 

να περιέχει, εκτός των άλλων και τους παρακάτω στόχους, ώστε αυτοί να γίνουν 
ικανοί να: 

 
- συλλέγουν συστηματικά, να οργανώνουν και να περιγράφουν δεδομένα. 
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- κατασκευάζουν, να διαβάζουν πληροφορίες και δεδομένα και να χρησιμοποιούν 
τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις. 

 
- ελέγχουν την εγκυρότητα και την αλήθεια συμπερασμάτων που βγαίνουν από την 
επεξεργασία δεδομένων.  

 
- έχουν μια αντίληψη της πιθανότητας να συμβούν κάποια γεγονότα, όπως σε 
τυχερά παιχνίδια, συμβάντα, κτλ.    

 
• Γεωμετρία, Χώρος και Μετρήσεις. Η γεωμετρία είναι ένα μάθημα που 
διδάσκεται από τότε που υπάρχει οργανωμένη εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Τα 
γεωμετρικά σχήματα είναι ιδεατά κατασκευάσματα του ανθρώπινου νου εμπνεόμενου 
από τα αντικείμενα της πραγματικότητας. Τα γεωμετρικά σχήματα είναι όντως ιδεατά 
και δεν μπορεί να υπάρξουν στην πραγματικότητα. Πράγματι, αν πάρουμε ένα 
τετράγωνο, αυτό αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές του, οι οποίες είναι 
ευθύγραμμα τμήματα τα οποία είναι μονοδιάστατα χωρίς πάχος. Στη φύση όμως δεν 
μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο να είναι μιας διάστασης και να 
μην έχει καθόλου πάχος. Άρα το γεωμετρικό αυτό σχήμα είναι ιδεατή αναπαράσταση 
της μορφής κάποιων αντικειμένων της πραγματικότητας. Οι ενήλικοι από την 
καθημερινή τους ζωή διαθέτουν πάρα πολλές εμπειρίες από το περιβάλλον τους, οι 
οποίες είναι σχετικές με τη γεωμετρία και το χώρο. Χρησιμοποιούμε, περιγράφουμε 
και μετρούμε διάφορα αντικείμενα με βάση το σχήμα τους, βάφουμε ή καλύπτουμε 
τοίχους με τουβλάκια κτλ. Χρησιμοποιούμε δηλαδή άτυπα τους κανόνες και τις 
ιδιότητες που διέπουν τυπικά την γεωμετρία. Στη διδασκαλία των ενηλίκων πρέπει να 
δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες στις οποίες μπορεί κάποιος να χειριστεί τις έννοιες 
και τις ιδιότητες της γεωμετρίας. Τέτοια μπορεί να είναι κάποια προγράμματα σε 
υπολογιστές όπου μπορεί κάποιος να επεξεργάζεται τη φύση και τις ιδιότητες 
τρισδιάστατων και δυσδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων. Μπορούμε να 
προτείνουμε εμπειρικές καταστάσεις λύσης προβλήματος οι οποίες επιτρέπουν την 
πραγματική παρατήρηση φαινομένων που προκύπτουν από την αλλαγή κλίμακας, 
γωνιών, μέτρου κτλ. 
Η μέτρηση είναι μια από τις βασικές καθημερινές διαδικασίες. Πραγματοποιείται 

στο εργασιακό περιβάλλον, στο σπίτι, στην ψυχαγωγία, κτλ. Για παράδειγμα, σε ένα 
ταξίδι μετρούμε τις αποστάσεις που διανύουμε, το χρόνο ή την κατανάλωση της 
βενζίνης. Αρκετοί όμως, ενήλικοι συναντούν δυσκολίες στο να επιλέξουν και να 
προσδιορίσουν την κατάλληλη μονάδα και όργανο μέτρησης. Δυσκολεύονται επίσης 
στις μετατροπές των μονάδων του ίδιου μέτρου μέτρησης.  
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της μέτρησης πραγματοποιούμε εκτιμήσεις καθώς  
προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με ακρίβεια. Η εξάσκηση στις εκτιμήσεις βοηθάει 
στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν μια πρώτη κατανόηση του μεγέθους ή της 
ποσότητας. Όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία μέτρησης και μετρούμε σε πραγματικές 
καταστάσεις, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε γεωμετρικές έννοιες, τις οποίες θα 
πρέπει να γνωρίζουμε. Τέτοιες έννοιες είναι η περίμετρος, το εμβαδόν, ο όγκος των 
σχημάτων κ.ά. 
 
Σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας ενηλίκων σχετικά με τη γεωμετρία, το χώρο και τις 
μετρήσεις θα πρέπει να εμπεριέχονται οι παρακάτω στόχοι οι οποίοι επιτρέπουν τους 
εκπαιδευόμενους να:  
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- εφαρμόζουν τη γεωμετρία σε εμπειρικές καταστάσεις και να τη χρησιμοποιούν 
για να αναλύουν και να περιγράφουν περιπτώσεις της τέχνης και της επιστήμης 
που σχετίζονται με αυτήν. 

 
- διακρίνουν και να εφαρμόζουν τις γεωμετρικές ιδιότητες στον μίκρο-χώρο, μέσο-
χώρο και μάκρο-χώρο.   

       
- γνωρίζουν τις ιδιότητες, να συγκρίνουν μεταξύ τους, να ορίζουν και να 
ταξινομούν τα γεωμετρικά σχήματα.  

 
- χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς για να 
δημιουργούν και να αναλύουν σύνθετα γεωμετρικά της τέχνης και της 
καθημερινότητας.   

 
- χρησιμοποιούν προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή για να μελετήσουν και να 
χειριστούν περιεχόμενα της γεωμετρίας και έννοιες του χώρου. 

 
- μετρούν εφαρμόζοντας γεωμετρικές έννοιες στις περιμέτρους , τα εμβαδά, τους 
όγκους και τις γωνίες.  

 
- πραγματοποιούν μετρήσεις επιλέγοντας τις κατάλληλες μονάδες και τα 
κατάλληλα εργαλεία μέτρησης που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. 

 
- πραγματοποιούν εκτιμήσεις αλλά και ακριβείς μετρήσεις με βαθμό ακρίβειας 
τέτοιο που απαιτείται κάθε φορά. 

 
- κατανοούν τις σχέσεις και να μπορούν να μετατρέπουν και να συσχετίζουν τις 
μονάδες που προέρχονται από διαφορετικά συστήματα μέτρησης.  

 
 

Αρχές διδασκαλίας – Διδακτική Μεθοδολογία 
 
Οι εκπαιδευόμενοι σ’ ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας φέρουν όλα τα 

ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων.  
- Έχουν επιτακτικές καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις, ενώ διαθέτουν 
περιορισμένο χρόνο. Αυτό σημαίνει πως είναι ανοικτοί και διαθέσιμοι για γνώσεις 
που αναδεικνύουν και ενθαρρύνουν τις δυνατότητές τους στην επαγγελματική, 
την κοινωνική και την προσωπική σφαίρα της ζωής τους. 
- Διαθέτουν μεγάλο απόθεμα εμπειριών τις οποίες επιθυμούν να αξιοποιήσουν, να 
αξιολογήσουν ή να αναδομήσουν προς ώφελός τους.  
 
Μια πρώτη βασική, λοιπόν, αρχή της διδασκαλίας σε ενήλικες είναι να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν τα προσωπικά δεδομένα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες 
του κάθε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά. 

 Από την άλλη, η ομαδοποίηση των εκπαιδευομένων σε τάξεις αναδεικνύει 
μια άλλη διάσταση των εκπαιδευτικών αναγκών τους, ως ομάδας. Ο 
εκπαιδευτικός καλείται κάθε φορά να χειρισθεί τη δυναμική της ομάδας προς 
όφελος των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων. Ο 
μόνος τρόπος για να μπορέσει να ισορροπήσει ανάμεσα στις δυο αυτές 
δεσμευτικές συνθήκες (εξατομίκευση – ομαδικότητα) είναι να έχει την ελευθερία 
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της επιλογής της συγκεκριμένης και ξεχωριστής για κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων, 
διαδρομής μέσα από τις διδακτικές ενότητες του δικού του γραμματισμού, αλλά 
και άλλων γραμματισμών στα πλαίσια της διαθεματικότητας.  
Ακόμη είναι σημαντικό, στα πλαίσια της ομάδας και των διαπροσωπικών 

σχέσεων, να δημιουργείται φιλικό και θετικό επικοινωνιακά κλίμα, ώστε το 
έδαφος να είναι πρόσφορο για να εκφρασθούν πρωτότυπες ιδέες και γόνιμες 
αντιπαραθέσεις. Γι’ αυτό βασική αρχή της διδασκαλίας και της μεθοδολογίας 
είναι ο καλός χειρισμός της δυναμικής της ομάδας από τη πλευρά του εκπαιδευτή. 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αριθμητικού γραμματισμού, διαμορφώνουν 

τις εξής πιο ειδικές διδακτικές αρχές:  
• Η απόκτηση της γνώσης είναι μια διαδικασία εμπλουτισμού, επεξεργασίας 
και επαναδόμησης της ήδη υπάρχουσας γνώσης. Έτσι γίνεται το πέρασμα 
σε νέες και πιο σύνθετες έννοιες. Είναι αναγκαίο οι εκπαιδευόμενοι να 
ανακαλύπτουν, να αναστοχάζονται, να επανοργανώνουν τη γνώση τους.  

•  Τα μαθηματικά εκτός από αντικείμενο γνώσης είναι ένα εργαλείο που 
κατασκευάζεται για να λύνει προβλήματα και να δημιουργεί νέα γνώση. Γι’ 
αυτό, η απόκτηση της γνώσης είναι και μια διαδικασία κατασκευής. Είναι 
χρήσιμο για τους εκπαιδευόμενους να διαπιστώσουν ότι μπορούν να κάνουν 
εκτός από το να μάθουν μαθηματικά . 
• Η γνώση που αποκτιέται, εξαρτάται άμεσα από το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
αποκτήθηκε. Οι εισαγωγικές δραστηριότητες που προτείνει ο διδάσκων – 
εκπαιδευτής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο επιτυχώς και σε 
συνδυασμό με την προηγούμενη  εμπειρία του, ο εκπαιδευόμενος θα 
επικοινωνήσει με τη νέα γνώση που θα παραχθεί. 

 
 

Εκπαιδευτική μεθοδολογία και τεχνική 
 
 Οι παραπάνω αρχές διδασκαλίας υποστηρίζονται από κατάλληλες 
εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές.  
  Η εξατομικευμένη διδασκαλία, η ομαδοκεντρική διδασκαλία, η μέθοδος 
σχεδίου δράσης (project), της δημιουργίας φακέλου του εκπαιδευόμενου 
(portfollio), είναι εκπαιδευτικές μέθοδοι που προσφέρονται για την 
εξυπηρέτηση των ειδικών εκπαιδευτικών στόχων και των αρχών διδασκαλίας 
που προαναφέρθηκαν . 
Για την υλοποίηση κάθε μιας από τις εκπαιδευτικές αυτές μεθόδους μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως η εισήγηση, η συζήτηση, οι ερωταπαντήσεις, η 
πρακτική άσκηση, η λύση προβλήματος, η μαθηματική αντιμετώπιση 
καθημερινού προβλήματος, η σχηματική αναπαράσταση μαθηματικού 
προβλήματος, η μελέτη περίπτωσης (πραγματικό ή σχεδιασμένο περιστατικό 
όπου εμπλέκονται και μαθηματικά), ο καταιγισμός ιδεών κ.α. 
 Έχει δε παρατηρηθεί ότι στην πράξη, πολλές φορές γίνεται ένας συνδυασμός 
των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, άλλοτε προγραμματισμένα και 
άλλοτε αυθόρμητα. Η επιλογή και οι συνδυασμοί τους που κάθε φορά 
καθορίζεται  

• από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της θεματικής ενότητας που διδάσκεται  
• από τη δυναμική των εκπαιδευομένων 
• από την προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουν κάθε 
φορά οι εκπαιδευόμενοι ή ο διδάσκων . 
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  Η επιτυχία της επιλογής και του συνδυασμού μεθόδων και τεχνικών  κρίνεται 
από  

• τις αλλαγές που γίνονται στο γνωστικό πεδίο των εκπαιδευομένων  
• την επίκληση και την ανάδυση των εμπειριών των εκπαιδευομένων 
• το κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι εκτίθενται με γόνιμο τρόπο στην 
εμπειρία  

 
 

Αξιολόγηση 
 
  Ο σκοπός της αυτονόμησης  και της ανάπτυξης των εκπαιδευομένων διαπερνά 
και την αξιολόγησή τους. Ακόμη οι αρχές διδασκαλίες, η μεθοδολογία, οι 
εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές υπαγορεύουν μια αξιολόγηση σαφώς 
διαφοροποιημένη από την τυπική.  
 Οι κατάλληλες δραστηριότητες και εργασίες που γίνονται στη διάρκεια της 
μαθησιακής διεργασίας δίνουν ανάγλυφα την εικόνα των αποτελεσμάτων της τόσο 
στον διδάσκοντα, όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. 
 Έτσι ο διδάσκων επωφελούμενος από την ευελιξία που του προσφέρει  το πλαίσιο 
σπουδών στα Σ.Δ.Ε., μπορεί να επανατοποθετήσει  τους στόχους του και να 
εμπλουτίσει ή να διαφοροποιήσει τις εκπαιδευτικές του τεχνικές, όπως και να κάνει 
την περιγραφική αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευόμενου. 
  Αυτό που μπορεί να διαφοροποιήσει πιο βαθιά την αξιολόγηση  στην κατεύθυνση 
της αυτονόμησης των εκπαιδευομένων από τον διδάσκοντα, είναι η αυτοαξιολόγησή 
τους. 
  Σκοπός  της αυτοαξιολόγησης  στο συγκεκριμένο γραμματισμό  είναι  
§ να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο 
μαθαίνουν  

§ να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και  να χειρίζονται προς ώφελός τους τις 
αδυναμίες τους 

§ να διακρίνουν τη μαθησιακή διεργασία από το αποτέλεσμα  
§ να εμπλακούν πιο βαθιά στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς θα προσπαθούν να 
ανταποκριθούν στις παραπάνω διαδικασίες  

  Για  τον σκοπό αυτό κατά την επεξεργασία κάθε ενότητας, στα  πλαίσια μιας 
συνθετικής εργασίας που πρέπει να κάνουν, ζητείται από τους εκπαιδευόμενους όλοι  
από κοινού, να επισημάνουν τα βασικά βήματα – διαδικασίες  που ακολουθούνται 
στην εργασία αυτή, όπως και τις έννοιες και τις σχέσεις που αναδεικνύονται .  
   Έτσι παρακινούνται να αφήσουν τη μηχανική προσέγγιση, προκειμένου να 
διακρίνουν, να αποσαφηνίζουν και να εμβαθύνουν πάνω σε ότι έχουν δουλέψει, αλλά 
και στον τρόπο με τον οποίο έχουν δουλέψει. 
  Πιο συγκεκριμένα, για κάθε χαρακτηριστικό βήμα, διαδικασία, έννοια, σχέση που 
επισημαίνουν, τους ζητείται να διατυπώσουν και να απαντήσουν σε μια ερώτηση 
αυτοελέγχου πάνω στο πώς λειτούργησαν πάνω σ’ αυτό οι ίδιοι. 
   Κάθε εργασία λοιπόν συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό ερωτηματολόγιο, που έχει 
παραχθεί ομαδικά και είναι κοινό για όλους. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους 
εκπαιδευόμενους να έχουν όλοι ένα έγκυρο κριτήριο για την αυτοαξιολόγησή τους, 
αλλά και για την αξιολόγηση των συναδέλφων τους. 
  Αφού συγκεντρωθούν και απαντηθούν από τους  εκπαιδευόμενους οι ερωτήσεις που 
αφορούν την κάθε συνθετική εργασία, ζητείται απ’ αυτούς να διατυπώσουν 
γενικότερες προσωπικές αυτοαξιολογικές κρίσεις, όπως να  εκτιμήσουν τι τους 
διευκόλυνε και με ποιο τρόπο, τι τους δυσκόλεψε, όπως και τι σκέφτονται για το 
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ξεπέρασμα της δυσκολίας. Ακόμα τους ζητείται να θέσουν κάποιους προσωπικούς 
στόχους για τη συνέχιση της δουλειάς τους. 
   Έτσι ενθαρρύνονται να εκτιμήσουν τις επιτυχίες τους, να δουν καθαρά τις 
δυσκολίες τους τις οποίες μπορούν να  συνδυάσουν με τους απώτερους στόχους τους. 
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συγκεντρώσουν τις εργασίες που θεωρούν σημαντικές 
για την πορεία τους μαζί με τις αυτοαξιολογικές  ερωτήσεις, απαντήσεις και τα 
σχόλια που τις συνοδεύουν στον προσωπικό τους φάκελο (portfolio). 
 
 
Παράδειγμα πορείας ανάπτυξης του περιεχομένου  για την Α΄ τάξη το σχολικό 

έτος 2002 – 2003 (Καθηγήτρια Φανή Παππά). 
 

1. Ακέραιοι δεκαδικοί αριθμοί  
2. Πράξεις μεταξύ των αριθμών  
3. Ιδιότητες των πράξεων  
4. Προτεραιότητα των πράξεων σε μια αριθμητική παράσταση  
5. Επίλυση προβλημάτων με τις τέσσερις πράξεις της αριθμητικής  

• προβλήματα μετάβασης από ευρώ σε δραχμή και αντίστροφα  
• ασκήσεις μετατροπής των μονάδων μήκους και χρόνου  
• πρώτη παρουσίαση των εννοιών: μέγεθος και μονάδες του 

6. Επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια απλών πρωτοβάθμιων εξισώσεων 
• επιλογή κατάλληλου προβλήματος, του οποίου η επίλυση διευκολύνεται 
με τη χρήση εξίσωσης 

• διαμόρφωση μαζί με τους εκπαιδευόμενους ενός μη φορμαλιστικού 
τρόπου που διευκολύνει την επίλυση ενός προβλήματος με εξίσωση  

      7. Χρήση του αλγόριθμου της εξίσωσης για την επίλυση του τύπου της   φυσικής  s= υ . t   
• παρουσίαση της έννοιας του μεγέθους και των μονάδων μέτρησης  με έμφαση  
στην καθημερινή  λειτουργικότητά τους  

• επίλυση προβλημάτων με τη χρήση του παραπάνω τύπου, ως εξίσωσης με  
αγνώστους άλλοτε το διάστημα, άλλοτε τον χρόνο, άλλοτε την ταχύτητα  

• εισαγωγή της  έννοιας της μεταβλητής (χρήση του τύπου για καθημερινό 
περιστατικό, όπου ο χρόνος t έχει πολλές διαδοχικές τιμές και ζητούνται  

   οι αντίστοιχες τιμές διαστημάτων και αντίστροφα) 
• συσχέτιση των τιμών των μεταβλητών χρόνου και διαστήματος, παρουσίασής 
τους μέσω της γραφικής παράστασης – ταυτόχρονη παρουσίαση της χρήσης 
του  καρτεσιανού επιπέδου 

• εντοπισμός ποσών αναλόγων σε καθημερινά περιστατικά, κατασκευή της 
αντίστοιχης γραφικής παράστασης 

• προσέγγιση στην έννοια της συνάρτησης, αναφορά στον τύπο ψ= α.χ σαν ένας 
τρόπος περιγραφής - ενοποίησης προβλημάτων με ποσά ανάλογα  

• χειρισμός γραφικών παραστάσεων σε περιστατικά νοσοκομείου  και  
χρηματιστηρίου 

• αντιπαραβολή  μεταξύ των εννοιών της εξίσωσης και της συνάρτησης στα 
πλαίσια καθημερινού περιστατικού 

 Στα πλαίσια μιας διαθεματικής εργασίας γύρω από τον επικείμενο (τότε) πόλεμο 
στο Ιράκ, παράλληλα με τον γλωσσικό και τον επιστημονικό γραμματισμό, 
αναπαραστήσαμε με γραφήματα τα διάφορα αριθμητικά στοιχεία του κειμένου, 
ενώ άλλα  τα  ελέγξαμε μέσω υπολογισμών που κάναμε. 
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Για το σκοπό αυτό, ασχοληθήκαμε με τις δυνάμεις, ως τρόπο παρουσίασης 
μεγάλων αριθμών (κυρίως δυνάμεις του 10), διαπιστώσαμε τις ιδιότητές τους, 
διατυπώσαμε τους αντίστοιχους κανόνες. Ακόμη δουλέψαμε πάνω στην 
τυποποιημένη  μορφή των μεγάλων αριθμών. Όλα τα παραπάνω τα χρησιμοποιήσαμε 
στους υπολογισμούς που προανέφερα.  
Στο επόμενο βήμα  πειραματιστήκαμε πάνω στο ανεβοκατέβασμα των θερμοκρασιών 
και έτσι ανακαλύψαμε τους αρνητικούς  αριθμούς. Ψάχνοντας διαπιστώσαμε τον 
τρόπο  με τον οποίο συσχετίζονται μεταξύ τους και με τους θετικούς αριθμούς και 
διατυπώσαμε τους κανόνες της πρόσθεσης. 
Στη συνέχεια επιλύσαμε σύνθετες αριθμητικές παραστάσεις που περιείχαν και  
αρνητικούς  αριθμούς. 
Όλα τα παραπάνω έχουν γίνει μέχρι το Πάσχα . 
 
Για το υπόλοιπο διάστημα  μέχρι το τέλος σχεδιάζουμε να ασχοληθούμε με τα 
κλάσματα σε συνδυασμό με τη μελέτη γεωμετρικών σχημάτων. Έτσι θα 
επωφεληθούμε  

• από την εποπτεία που προσφέρουν τα γεωμετρικά σχήματα για να  
   μελετήσουμε τα κλάσματα, μαζί με τις ιδιότητες των ίδιων των σχημάτων 

• από την επαφή με τους τύπους, που προηγήθηκαν, για τον υπολογισμό του 
εμβαδού και της περιμέτρου των γεωμετρικών σχημάτων.  

 Η  μελέτη των ποσοστών έρχεται ως συνέχεια  της μελέτης των κλασμάτων.  
 
 Η επιλογή  των παραπάνω θεμάτων έγινε με γνώμονα 

• τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων  
• τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους 
• τη δυναμική της ομάδας που συγκροτεί το κάθε τμήμα της α΄ τάξης  

Έτσι υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων στο τι και πώς 
διδάχθηκε. 
 
Η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και των ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων 
γίνεται μέσα από την άμεση επικοινωνία μαζί τους.  
Για να εντοπισθούν οι γνώσεις (παλιές ή νεοαποκτημένες) και οι δυνατότητές τους 
πρόσφορος τρόπος είναι η εκτέλεση κατάλληλων δραστηριοτήτων σε διάφορα στάδια 
της μαθησιακής διαδικασίας – διεργασίας. Οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν το 
χαρακτήρα  της ανοικτής εξέτασης, αναδεικνύουν όμως τις γνώσεις και τον τρόπο 
που λειτουργεί σε σχέση με τη μάθηση ο εκπαιδευόμενος . 
 
 Με προσανατολισμό  σύμφωνο με τις αρχές διδασκαλίας και μεθοδολογίας που 
προαναφέρονται δόθηκε μεγάλη σημασία:  

• στο να εργάζονται οι εκπαιδευόμενοι  πάνω σε εύστοχες προσομοιώσεις τις  
καθημερινής ζωής  

• να ενθαρρύνονται  μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο να 
ερευνούν και να εντοπίζουν τις μαθηματικές έννοιες  και  σχέσεις  

• στο να εξάγουν οι ίδιοι συμπεράσματα  που έχουν τη θέση κανόνων για 
τα μαθηματικά  

• να διατυπώνουν οι ίδιοι τα συμπεράσματα αυτά  
• να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται τις δυσκολίες τους απέναντι στις 
παραπάνω απαιτητικές διαδικασίες (μεταγνωστικές ικανότητες) 

• να παράγουν γνώση μέσα από τις δυσκολίες, τα λάθη και τις απορίες τους. 
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Απώτερος διδακτικός μου στόχος είναι να μπορέσουν  να αναπτυχθούν και να 
αυτονομηθούν ως άτομα και  ως εκπαιδευόμενοι. 
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